
Friluftslivet
Herning Kommune har en frlluftsstrategi, som skal sørge 
for at give alle borgere og turister mulighed for natur- og fri-
luftsoplevelser. Ved Fuglsang Sø er der mulighed for både 
bevægelse, læring, fællesskab og gode natur- og friluftsop-
levelser. Her kan du løbe, cykle, gå en tur, holde picnic, bru-
ge fitness-redskaber, lufte hunden eller fiske. På søen kan 
du sejle i kano eller kajak, windsurfe og løbe på skøjter om 
vinteren. Om sommeren kan du bade og nyde strandlivets 
glæder. 

Fuglsang Sø
Naturen i søen
Fuglsang Sø har, lige fra den blev gravet, været en af 
Danmarks reneste søer. Da søen er en grundvandssø 
er der ingen kvælstof i søen og næsten heller ingen 
fosfor. I søen findes en sund fiskebestand bestående af 
aborrer, skaller og gedder

Events
Der bliver hvert år afholdt en række store sports- og mo-
tionsarrangementer ved Fuglsang Sø. På sankthansaften 
samles hundredevis af mennesker til det store bål ved  
søen.

Adgangsregler

Vil du gerne fange fisk?
Hvis du har et gyldigt fisketegn, må du 
fiske i Fuglsang Sø. Anskaffelse af fis-
ketegn kan ske på www.fisketegn.dk. 
De nærmere regler for fiskeri i søen kan 
du finde på skitningen ved søen eller på 
www. herning.dk

Skal du ud og sejle på søen?
Det er tilladt at sejle på søen i et fartøj 
uden motor. Fartøjet må højest være 
3,35 meter lang.

Har du din hund med til Fuglsang Sø?
Din hund skal altid holdes i snor ved 
Fuglsang Sø. Det er ikke tilladt, at hunde 
bader i søen.

Arkitekturen
Herning er en ny og moderne by, hvilket kan ses i arki-
tekturen på bygningerne langs med Fuglsang Sø. Her 
findes dobbelthuse i to etager, rækkehuse og etage-
ejendomme, hvor lys, luft og udsigt er i højsædet. Se-
neste byggeri er det nye plejehjem ved søens nordside 
langs Vesterholmvej. ”Havnefronten” kaldes kanten, 
der ligger langs vestsiden af Fuglsang Sø.

Naturen på land 
I sommerhalvåret græsser kreaturer på arealerne tæt 
ved søbredden og langs med Herningsholm Å. Dyrene 
sørger for naturplejen, og er med til at skabe varieret 
natur og fine landskaber. Rundt om søen kan du også 
møde mange fugle og vilde dyr som harer, ræve og rå-
dyr, der trives godt i naturen ved søen, selv om det er 
tæt på byen. Nye områder med træer og buske er plan-
tet for at give læ og variation. 
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Fuglsang Sø ruterne
Rundt om søen er der lavet fire forskelige afmærkede ruter, 
hvor du kan løbe, gå eller cykle. Tjørringruten, Søruten, Par-
kruten og Sportsruten som du kan se på kortet.
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Fuglsang Sø
Fuglsang Sø er opkaldt efter ejendommen ”Fuglsang”, der 
engang lå i området. Søen er 27 ha stor, 800 meter lang og 
op til 450 meter bred. På det dybeste sted er den mere end 
seks meter dyb. Turen rundt om søen, tæt ved bredden, er 
ca. tre km. 

Søen blev udgravet i perioden 2003 – 2005, og jord og sand 
fra udgravningen blev anvendt til motorvejsbyggeri og form-
ning af landskabet. Siden søen blev indviet i 2006 er der 
indvandret mange fugle, fisk, insekter og planter.

    Parkruten  4,7 km

    Tjørringruten 7,3 km

    Sportsruten  5,5 km

    Søruten  2,7 km

Rute 1A, 1B, 8A, 8B, S8, S9, 150
Se www.midttrafik.dk for nærmere 
information


