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Græssende kvæg ved Skenkelsø Sø er en del af naturplejen Foto: Torben Andersen. Rørdrum                                           
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Skenkelsø Sø er en stor lavvandet sø med omgivende enge og rørsump. Søen blev 
drænet op gennem 1950’erne, hvor området blev anvendt til landbrugsjord, men i 2010 
blev søen naturgenoprettet. Området ligger tæt ved Ølstykke By, og der er fl ere stiad-
gange til området. Fra nord, ved den nye supercykelrute, er der en fantastisk udsigt 
over området.

Nogle af arealerne ved Skenkelsø Sø er ejet af private lodsejere, så det er ikke muligt at 
gå hele vejen rundt om søen. Der er fri adgang på de kommunale arealer, også indenfor 
indhegningen. Adgang sker på eget ansvar, og du er velkommen til at tage din hund 
med, men den skal være i snor. På det kommunale areal er der en kælkebakke og sam-
men med borgerne i området arbejder kommunen for at få etableret naturlegeplads, 
hundeskov, motionssti og opstille borde og bænke.

Der fi ndes fl ere sjældne planter ved 
Skenkelsø Sø, blandt andet orkideen 
Maj-Gøgeurt, som fi ndes i et lille rig-
kær. Orkideer er fredede i Danmark, 
så du må ikke plukke, opgrave eller 
beskadige blomsten. Ved Skenkelsø 
Sø kan du opleve de sjældne fugle 
Rørhøg og Rørdrum. Rørdrummen kan 
bl.a. høres, når den laver sin karak-
teristiske lyd i forårsmånederne. Det 
lyder, som når man blæser i en fl aske. 
Der er observeret mange 
forskellige fugle i området. Du kan fi n-
de fuglerapporter fra Skenkelsø Sø på 
kommunens hjemmeside.

Hvis området skal udvikle sig til et 
endnu smukkere og værdifuldt natur-
område, er det vigtigt, at engene og 
søbredderne plejes, så området hol-
des lysåbent. Derfor plejes området 
af græssende kvæg af robuste racer 
for at holde eksempelvis tagrør, pil og 
bjørneklo nede.


