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Lillelund 
Engpark

Landskabet
Landskabet ved Lillelund Engpark skal være med til 
at give de besøgende nogle gode oplevelser. Her kan 
motion kombineres med gode udsigtspunkter i et ellers 
fladt landskab.

Himlen spejles i søen, og når man står og nyder synet 
af de drivende skyer i vandet, er det svært at se, at det 
er en klimasø, der fungerer som en del af nordbyens 
regnvandshåndtering. 

Hjertesti

Området plejes, i videst muligt omfang, ved af-
græsning, og er derfor indhegnet. På kortet ser 
du, hvor der er låger ind til sø-området. 

• Søerne er ikke badesøer.

• Vis hensyn til naturen og andre besøgende 
i området.

• Husk at tage dit affald med dig.
 

Lillelund Engpark

Fakta:
Søen er 6 ha stor (samme størrelse som 8 fodbold-
baner), men vandspejlet kan stige op til en meter 
over den normale vandstand, når det regner rigtig 
meget. I sådanne situationer kan søen tilbageholde 
op til ca. 65 mio. liter vand. Det svarer til en fordob-
ling af søens vandindhold. 
 
Bassinerne, rundt om søen, fungerer som en slags 
filtre for det overfladevand, der skal videre ud
i klimasøen. Disse bassiner kan rumme yderligere 
ca. 18 mio. liter vand.

Hund – Kun i snor
Du må gerne tage hunden med, 
men den skal holdes i snor.



Parkering
Fitnessområde
Udsigtspunkt
Vadested
Fårehegn
Klaplåger
Asfaltsti 

Klimasø

Velkommen til Lillelund Engpark

Visionen for projektet “Lillelund Engpark” har været at 
skabe et forbillede for, hvordan håndtering af øgede regn-
vandsmængder kan bruges til at løfte kvaliteten af et ek-
sisterende rekreativt område.

Projektet består af 2 opgaver i én løsning: Etablering af en 
klimasø og opgradering af et eksisterende grønt område.

Klimasøen modtager regnvand fra den nordlige del af 
Herning. Det skal mindske risikoen for oversvømmelser 
i bydelen, under ekstremregn, og samtidig tilføre området 
ekstra rekreativ værdi i form af en sø med åbent vandspejl 
i stedet for større rør under jorden. 

Lillelund Engpark udgør et samlet område på 30 ha. 

Ved at placere en klimasø tæt på byen, og tænke dens 
funktion som teknisk anlæg sammen med rekreativ og 
naturmæssig værdi, styrkes områdets værdi for borgerne. 
Samtidig giver den nye asfaltsti forbedret tilgængelighed, 
så flere kan få glæde af området.

Områdets naturindhold forventes at blive meget varieret.
Det vil bl.a. give skoler og institutioner mulighed for at be-
nytte området til undervisningsformål. 

Der arbejdes på at lave en form for interaktiv klimabar, 
hvor besøgende kan registrere observationer om f.eks. 
plante- og dyreliv, aflæse aktuelle klimadata om nedbør, 
vandstand og temperatur samt dele billeder fra området 
på sociale medier.

I området er der mulighed for både bevægelse, læring samt 
gode natur- og friluftsoplevelser. Her kan du løbe, cykle, gå 
en tur, bruge fitness-redskaber eller lufte din hund.

Den asfalterede og handicapvenlige sti er på ca. 2,3 km. 
Stien er etableret med lave lyskilder hele vejen rundt. 
Lyset er slukket fra kl 23 til kl. 6 om morgenen. 

I samarbejde med Hjerteforeningen er stien afmærket 
som ”Hjertesti”. Herning er derved også med på land-
kortet med hjertestier. Læs mere på: www.hjertestier.dk

Under normale forhold vil det være muligt at krydse søen 
på vadestedet. Færdslen foregår på eget ansvar.

Lillelund Engpark ligger i tæt tilknytning til Holing og Fugl-
sang Sø. Et område der i dag er sportscenter, vandrer-
hjem og rekreativ oase for byens borgere.
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