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Området
Ind- og udkørsel til området er tilgængelig fra 
Hornsyld Industrivej i den sydlige del af områ- 
det. Her etableres en parkeringsplads hvor du 
kan parkere din bil, mens I går tur.
Du kan opleve Bjørnkær Grøft fra et stisystem, 
som starter i den sydlige del ved parkeringsplad- 
sen, og går langs åen og rundt om de forskellige 
aktivitetszoner.

I Bjørnkær Grøft etableres to nye søer som 
resultat af rehabilitering af området. Den  
rørlagte Bjørnkær Grøft genåbnes på en 155 m 
strækning med start fra den sydlige sø, der 
ligeledes fungerer som sandfang.

Aktiviteterne i området er placeret henholdsvis
på begge sider af åen. På venstre side findes der 
et skovområde, hvor der ligger en hundeskov 
med agilitybane. Fra parkeringsområdet kan du
følge stien til venstre, og den fører dig gennem 
en skov og videre til en lysning. I lysningen 
findes der et madpakkested hvor I kan nyde
jeres mad med udsigt til åen. Herfra kan du
tage den nye gangbro for at krydse over til den
højre side af vandløbet. Her findes et tilsvarende 
opholdssted hvor du kan holde en pause.

På den højre side af åen kan du opleve et
fugletårn som ligger ind i et beplantnings-
bælte med træer og buske. Der findes også et 
åbent landskab, som er reserveret til aktiviteter 
vedrørende læring i naturen for alle ældre.
Trænger du til en pause, findes der et opholdsst- 
ed med bord og bænke, hvor I kan nyde jeres 
madpakke.

For en længere tur i området, kan du tage den
sti som går langs markskellet. Her kan du blandt 
andet opleve områder med åbent landskab
eller gå langs beplantningsbælter med træer og

buske. 

I den nordlige del af Bjørnkær Grøft, nord for 
søen, findes der tilholdssted for Spejdernes, 
bålhus og et areal med legemuligheder.

Beplantningsprincip
Idéen er at etablere tre større beplantnings-
bælter, som også vil fungere som læhegn og på 
den måde ramme området ind. Det nordlige 
og østlige beplantningsbælte vil blive hævet 
ca. 2,5 m ved hjælp af overskudsjord fra ud-
gravningen af søerne og å-løbet. Beplantningen 
langs naboskel vil blive etablere i eksisterende 
terrænkote, så der ikke opstår skyggeforhold på 
naboarealet. 

Beplantningsbælterne består af rækker hvor 
afstanden mellem rækkerne skal være 1,25-1,5 
meter, mens afstanden mellem planterne i ræk-
ken skal være 1,25 meter dog plantes træer med 
4,50–6 meters afstand: Rækkerne består af :

Store buske på 2-3 meters højde - her foreslås: 
Bærmispel, Amelanchier lamarckii 
Syren, Syringa vulgaris 

Og mindre buske op til 1,5 m høje - her 
foreslås:
Rød eller hvid kornel, Cornus sanguinea ’Alba’ 
og Cornus alba ‘Elegantisima’ 

Indimellem buske plantes træer 4-6 meter 
høje. Her foreslås:  
Tjørn, Crataegus laevigata
Sargents æble, Malus sargentii

De nævnte læplanter(buske) forhandles som 
barrodsplanter og er alle hårdføre og robuste og 
tåler de fleste jordtyper Det samme gælder for 
træerne. 

Centralt i bæltet plantes hurtigtvoksende træer, 
ammetræer, som rød-, hvid- og grønel sammen 
med langsomvoksende arter som vintereg, stilkeg, 
ahorn, ask og elm. Men tiden ryddes am-
metræerne for at give plads til de blivende, lang-
somvoksende træer - på den måde etableres der 
samlet set god læ af buske i bunden og trækroner 
i højden i beplantningsbælterne.  

Gode planter til det dyrevenlige vandhul/sø
Til forskellige vanddybder
•Vandrøllike, Hottonia palustris (10-70 cm vand)
•Brudelys, Butomus umbellatus (5-20 cm vand)
•Vand-pileurt, Pesicaria amphibia (25-50 cm 
vand)
•Gul åkande, Nuphar lutea (50-200 cm vand)

Til vandhullets kant
•Almindelig kattehale, Lythrum salicaria (0-10 
cm vand)
•Engkabbeleje, Caltha palustris (0-10 cm vand)
•Gul iris, Iris pseudacorus (0-20 cm vand)
•Sværdsiv, Juncus ensifolius (0-20 cm vand)
•Stivstar, Carex elata (0-10 cm vand

Fritflydende vandplanter
For at mindske algeproblemer kan der med fordel 
sættes fritflydende vandplanter ud i vandhullet, 
som optager mange af de næringsstoffer, der er 
årsagen til algeproblemet. Hornblad, krebseklo og 
frøbid er især gode. 
•Almindelig frøbid, Hydrocharis morsus-ranae 
(fra 15 cm vand)
•Krebseklo, Stratiotes aloides (fra 50 cm vand)
 •Tornfrøet hornblad, Ceratophyllum demersum 
(50-100 cm vand)
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