
Introduktion 

Gruppen Frodighed & Samspil under bysamarbejdet Vores Hvalsø arbejder på at forbedre naturoplevelsen 

omkring søen i Hvalsø. I søområdet skal der udvikles en større diversitet i flora og fauna. Der skal skabes 

mere variation i oplevelser rundt om søen. Ambitionen på sigt er også en markant sundere miljøtilstand i 

selve søen. Dette betyder på ingen måde at søen forsvinder ud af syne, men at sømiljøet bliver mere 

interessant og tiltrækkende – oplevelsen bliver forstærket.  

Det ønskes at udvikle området omkring søen i Hvalsø, så det bliver et naturlig sted for ophold samtidigt 

med at stedet får en større biodiversitet – til glæde for både mennesker og dyreliv. Dette gøres ved at 

plante vildeblomster omkring udvalgte dele af søbredden – samtidigt med at en flot udsigt til søen bevares. 

Der plantes ligeledes nye træer og buske, så der kommer flere rum til ophold samtidigt med at der 

etableres bænke og borde.  

Nedenfor beskrives de tiltag, som vil finde sted ifbm fase 1 af projektet – som er det første etape i visionen 

om at forbedre naturoplevelsen i søområdet. Herudover vil der komme en plan til fase 2, som løber frem til 

bysamarbejdets ophør i 2021. Den omfatter flere tiltag i Søområdet og sammenhængen til de andre 

områder i Hvalsø- 

Område A – Spisekrogen 

Der etableres en ny hyggelig spisekrog med to borde-bænke sæt (se bænktype 1). Der plantes bærbuske, 

lave rosenbuske og højere stauder - samt bunddække af f.eks. skovjordbær. Dette skulle gerne skabe 

følelsen af et naturligt rum omkring spisepladsen. Der lægges plantemåtter med vilde blomster og 

vandkantsblomster ud mod selve søbredden.  

Område B – Pynten 

Der opstilles en bænk (se bænktype 2) og der 

opstilles 2 egestubbe, som kan fungere som 

borde og stole (se bænktype 3). Der plantes et 

par buske og småbuske. Der lægges plantemåtter 

med vilde blomster og vandkantsblomster ud 

mod selve søbredden.  

Område C – Søbænken 

Der plantes en lidt højere plantekullise omkring 

søbænken, som giver følelsen af et naturrum 

omkring bænken. Kulissen består bl.a. af porse, 

hjortetrøst, småbuske og lidt højere stauder. Der 

lægges plantemåtter med vandkantsblomster ud 

mod selve søbredden.  

Område D – Birkelunden 

Der etableres en ny hyggelig spisekrog med 1 

borde-bænke sæt (se bænktype 1). Der plantes to 

ekstra birketræer for at skabe en birkelund. Der lægges plantemåtter med vilde blomster (tørketålende) og 

vandkantsblomster ud mod selve søbredden. 

Område F – Det vilde område 

I dette område får søen et mere naturligt præg. Der lægges plantemåtter med højere vilde blomster og 

højere vandkantsblomster ud mod selve søbredden. Tanken er at skabe et mere naturligt område ved søen, 

hvor planterne kan vokse lidt mere op i højden – til gavn for dyreliv, planteliv og naturoplevelsen omkring 

søen. 

Ekstra bænke 

Der lægges 3 egestubbe, som kan fungere som borde og stole (se bænktype 3), de opstilles sandsynligvis 

mellem spisekrogen (område A) og søbænken (område C). Der opstilles en bænk (se bænktype 2) – 

sandsynligvis opstilles den ved stien mod stationen nær område D.  

 



Bænketyper 
Bænktype 1 

Picnicbord med to bænke produceret af 

Bondeskovgaard i Osted. Det hele er produceret af 

dansk træ. Picnicbordene bliver lavet med lige sider 

– dvs. uden 'Bierstube'-buerne som vist på billedet.  

 

Bænktype 2 

Sporbænk produceret af Bondeskovgaard i Osted. 

Bænken er produceret af dansk træ. Bemærk at 

rammen nederst på bænken ikke benyttes, da bænken 

graves ned. 

 

 

 

 

 

 

Bænktype 3  

Egestubbe produceret af Bondeskovgaard 

i Osted. De er produceret af dansk træ. De 

graves ned i jorden og kan fungere som 

bænk eller legemøbel. De vil stikke cirka 

50 cm over jorden. 

  



Vildblomstmåtter 

 

    



Vores vision 

 
 

  



 


