Populære vandreruter i Fjordlandet

Mens du vandrer i Fjordlandets kulturlandskab, kan du sætte
ørepropperne i og lytte til: Kong Skjold, Rolf Krake og mægtige
Harald Hildetand. Sagnkongerne fra Lejre blev engang skrevet helt
ud af Damarkshistorien, men nu skriver ’Kongerækken’ og Lejre
Museum fra museumsorganisationen ROMU dem ind igen med
en ny podcastserie om magtens centrum før Gorm den Gamle.
Find podcastrækken her: Lejremuseum.dk/kongerigets-vugge

Historiens vingesus
SKJOLDUNGESTIERNE
En 40 kilometer lang vandretur gennem Fjordlandets enestående
natur toppet med kulturhistorie og bare en halv times kørsel fra København. Stierne snor sig gennem Nationalpark Skjoldungernes Land
fra Roskilde til Gl. Lejre videre til Hvalsø på en smuk gåtur gennem
strandenge, skov langs åer og søer, hvor man i vikingernes fodspor
mærker historiens vingesus.
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Prøv vandreferie

i Fjordlandet
En halv times kørsel fra København åbner Fjordlandet sig. Med søer, åer, gamle
egetræer, istidslandskaber og dybe skove bundet sammen af vandrestier og
dejlige opholdsmuligheder.

SMAG PÅ FJORDLANDET
Ved de mange vandreruter er der gode
muligheder for at handle lokale specialiteter. Smut en tur ind forbi Svanholm Kollektivet og gå på opdagelse i deres gårdbutik
eller bestil en Fjordlands smagskasse på
Rest. Herthadelen. Smagskassen med
lokale delikatesser støtter hele 15 lokale
producenter i et køb.
Læs mere her: herthadalen.dk

For børn og blomsterelskere

I hælene på forfatteren

EJBY SKRÆNTER OG EJBY ÅDAL.
Skrænterne og Ådalen ved Ejby er turen for børn med masser af
energi og blomster og sommerfugleentusiaster. Skrænternes historie
går 15.000 år tilbage til istiden, og er i dag skønne udfordringer for
børn, og skrænternes kalkholdige kildevæld giver næring til et væld af
smukke blomster breder sig med et væld af sommerfugle som gæster
med udsigt til Isefjord. Ejby Skrænter er 45 minutter fra København.

HORNSHERRED
Nobelprisvinderen Henrik Pontoppidan boede en del af sit liv på Hornsherred ved Frederikssund efterlod spor i hans forfatterskab. På denne
skønne gåtur i Fjordlandet vil du vandre i hans fodspor, hvor den 21,5
kilometer lange rute går forbi landsbyen Østby, hvor forfatteren boede
med sin familie. Pontoppidan modtog i 1917 Nobelprisen i litteratur for
”sin autentiske skildring af dagliglivet i Danmark”.

Den fredfyldte tur
LILLE KATTINGE SØ
Vest for Roskilde ligger den lille sø, Kattinge. Turen rundt om søen
er blot otte kilometer lang gennem kuperede landskaber med søer,
vandløb, rørskov og et rigt fugleliv. Her er fred og ro i højsæde, når
der da ikke lige skal ases med den lille trækfærge, man selv skal
betjene for at komme over søen, mens køerne kigger på og slår med
halen i solskinnet.

AF SØREN SORGENFRI
Vandreture er populære. Det mærker man i Fjordlandet, der er betegnelsen
for kommunerne Roskilde, Lejre og Frederikssunds naturskønne omgivelser med et stort udbud af vandreruter med Nationalpark Skjoldungernes
Land som frodigt epicenter.

Hvor vil du gerne sove?
Under stjernehimlen i telt, på dobbeltværelse, enkeltværelse,
suite eller egen lejlighed - mulighederne er mange.

”Danskerne har opdaget, at der lige rundt om hjørnet i nabokommunen
eller bare en halv times kørsel væk fra hovedstaden åbner sig en vidunderlig
natur, og her synes vi al beskedenhed, at Fjordlandet har meget på menuen
for dem, der har lyst til at komme ud og vandre med højt til himlen,” sige
Thomas Kær Mahler, projektchef for Fjordlandet.
I alle længder
Fjordlandets mange vandreruter varierer i længde og terræn – fra ’kongeetapen’ Fjordstien på 275 kilometer, der går forbi smukke seværdigheder
som Selsø Slot og Nordskovens mere end 1000 år gamle egetræ Kongeegen,
til mere nedtonede ruter for børn på få kilometer, og ellers kan man nøjes
med at gå den del af turen, der lige passer til tid og temperament.
Fjordlandet er mere end ruter og stier. Området har også et stort tilbud
af gastronomiske tilbud samt overnatningsmuligheder fra slotsophold
til Bed and Breakfast. Dermed kan de idylliske vandreture kombineres
med et weekendophold, eller de lange ruter kan brækkes over i to med
en behagelig halvleg bænket ved hvid dug eller en lang lur i en blød seng.
”Vi kan virkelig mærke, at vandreture har vundet terræn. Det gælder
børnefamilier såvel som unge, men også ældre kommer til i stort tal. Vi får
alle at vide, vi skal huske at bevæge os og blandingen af de berømte 10.000

Kulhuse strand – Foto M. Nordjordet

skridt om dagen samt et større fokus på vores fysik og helbred, gør at mange
kombinerer motionen i en lang vandretur med smukke naturoplevelser,”
siger Thomas Kær Mahler.
Naturoplevelser venter der så rigeligt af. Med et rigt fugle- og blomsterliv
langs fjorde, skovhegn, marker og ældgamle egetræer dybt inde i skovens
saliggørende rolige dyb.
Når verden altså ikke er at lave og lukket ned med corona-karantæne, så
har Fjordlandet festivaler og events på programmet og rigelige historiske
referencer til vikingetiden. Der venter gastronomiske smagsoplevelser,
mosterier, gårdbutikker og mikrobryggerier lige det rigtige sted for lystfiskeren til at kaste snøre og krog ud. Det er bare at snøre vandreskoene
og komme ud under Fjordlandets blå hvælving.
Se mere på www.visitfjordlandet.dk

Skjoldungestien

Fjordlandet byder på et stort udvalg af hoteller, kroer, sommerhuse, vandrerhjem, campingpladser og Bed & Breakfasts.
Læs mere om de forskellige muligheder på visitfjordlandet.dk

GREVINDENS STILLE VANDRETUR
Skovens dybe, stille ro er noget ganske særligt. Her kan du nyde
træernes beroligende energi blot 50 minutter fra København.
I alt er ruten cirka 17 kilometer lang med start i Grevinde Danners
baghave – slotshegnet ved Jægerspris Slot. Her boede grevinden
med sin mand, Kong Frederik den Syvende, midt i 1800-tallet.
Fra Jægerspris Slot går turen videre ind i Nordskoven, hvor Danmarks
ældste træer vokser med Kongeegen, der er 1500 år gammel.

