
Tekniske anlæg kan blive nye  
naturområder
Hvert år skal store mængder regnvand ledes 
væk fra Haslevs veje, p-pladser og hustage.  
Før vandet sendes ud i bække og åer skal 
det renses for sand og andre urenheder, og 
udledningen skal tilpasses efter vandløbe-
nes størrelse. Det ordnes traditionelt ved at 
holde vandet tilbage i store, firkantede regn-
vandsbassiner med betonbund. Men hvorfor 
ikke tænke anderledes? Og gøre et kedeligt 
anlæg til et værdifuldt grønt område for 
byen og dens beboere?

5 søer i stedet for beton
Laguneanlægget blev etableret i 2005. I ste-
det for betonbassiner er der gravet fem lagu-
nesøer med naturlig bund, hvor planter kan 
vokse — og hvor der er plads til fugle og 
insekter. Frøer og tudser har også fundet vej 
til det nye naturområde.

Hvordan virker anlægget?
Vandet fra byens overflader sendes gennem 
søerne, før det ledes ud i Gillesbæk. Det ta-
ger toppen af de voldsomme vandstrømme, 
der opstår ved kraftigt regnvejr. Desuden  
bundfældes urenheder, så vandet bliver 
mere og mere klart ned gennem søerne. 

Afgræsning
Laguneanlægget afgræsses med får, som 
ejes af kommunen. Fårene fungerer som 
plæneklippere, der sørger for, at det hele 
ikke vokser til i tagrør og pil.

Nyd en gåtur
Man må færdes i indhegningen — og klap-
pe fårene, hvis de har lyst. Rundt om søerne 
går en sti, hvor man kan komme tæt på fug-
lelivet. Hunde er også velkomne, hvis de er 
i snor.

Laguneanlægget

Langs bredderne af lagunesøerne 
yngler blishøns, svaner og lappedyk-
kere. Hvis man går stille omkring, er 
fuglene lette at få øje på.

Tæt på lagunesøerne mod sydvest er 
der en gammel lagunebund med våd 
eng og mose. Her vokser flere sjæld-
ne planter, blandt andet orkideen 
kødfarvet gøgeurt. Butsnudet frø.
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