
Søndersø leverer ikke drikkevand længere. I 2012 

blev søen og arealet omkring købt af Furesø 

Kommune. 

Flora: Floraen omkring Søndersø er meget artsrig 

og tilhører fortrinsvis de fugtige biotoper. Her er 

dog også overdrevsvegetation, især elle– og 

askeskov med åben løvskov og tæt underskov. 

Fauna: Det vekslende landskab og selve søen 

giver enestående levested for mange fuglearter. 

Om foråret kan man nyde koncert fra mere en 50 

fuglearter og stemmer. De mange krat giver plads 

til en stor nattergalebestand, lige som gøgen 

kukker travlt optaget i maj og juni. 
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Skovhuset er opført i 1923 og var oprindeligt 

et herskabeligt sommerhus for birkefuld-

mægtig Bang og hans familie. Hindsgaul-

familien overtog huset i 1934 og boede her 

til 1977, hvor Værløse Kommune blev ejere. 

En gruppe kunstinteresserede borgere over-

beviste byråd og medborgere om at indrette 

Skovhuset til udstillingsbrug. Huset blev 

bygget om, og  organiseringen af husets 

drift er stort set denne samme som i 77. 

Her godt 400 udstillinger senere er det sta-

dig frivillige, der sikrer den daglige drift, by-

rådet, der yder en fast økonomisk støtte og 

en kunstnerisk leder, der sikrer , at Skovhu-

set viser samtidskunst af rigtig god 

kvalitet. 

Landskabet omkring Søndersø er et istids-

landskab med bakker, smeltevandsdale og 

søer. Man mener, at Søndersø er et såkaldt 

”dødishul” skabt af en kæmpe isblok, der 

langsomt er smeltet længe efter den øvrige 

is, fordi blokken var isoleret af ler og grus. 

Allerede for 10.000 år siden boede her fi-

skere. Ved lavvande kan man se deres fi-

skespyd. 

Under Søndersø findes en rigdom af under-

jordiske kilder, der leverer vand til søen. Fra 

1871 har søen været  drikkevandsreservoir -

7000 m3 vand pumpet til Egebjergene hver 

dag og herfra ”ned ad bakke” til Køben-

havn. Afvanding af søen sker gennem Væ-

rebro Å-systemet til Roskilde Fjord ved Jyl-

linge. 
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1. Skovhuset  

2. Gå fra p-pladsen ned gennem skoven mod søen. Du 

ser bla bøg, elm, ask, birk, fuglekirsebær og magno-

lia. Gå til højre ad stien ved søen. 

3. Op ad bakkedraget ligger nogle  af Værløses mest 

attraktive villaer. 

4. Du kan hoppe i søen fra hvilket som helst sted, men 

brug gerne badebroen. 

5. Soldaterstien. Ansatte på Flyvestation Værløse 

brugte denne sti som genvej, når de skulle til og fra 

Værløse Station. 

6. Vær opmærksom på flagspætten i de gamle elletræ-

er. Måske er den ved at hakke en rede ud. Når reder-

ne bliver forladt, overtages de af småfugle. Træsko 

bliver skåret af elletræ. Og hvidtjørnens ved er så 

hårdt, at det bla bruges til økseskafter. 

7. Stien passerer en grøft, hvor man kan holde til højre 

og se Præstesøen, der er omgivet af eng, mose og 

overdrev. Søen afvandes til Søndersø og vandspejle-

ne følges ad. Præstesøen har sit navn efter gamle 

dages fiskeret, der gav præsten eneretten til at fiske 

i søen. Der er dyr på mange af arealerne—se skiltene 

på stien for mere information  om dem. 

8. Nu går du langs den nu nedlagte Flyvestation Værlø-

se, hvor paven engang landede og tabte kalotten, da 

han bøjede sig og kyssede jorden. Den gamle lands-

by, Bringe, blev omdannet til flyveplads før 2. ver-

denskrig. Tyskerne udbyggede flyvestationen, efter 

de havde besat den 9. april 1940. Området er i dag 

åbent for alle, og bærer stadig præg af den militære 

fortid. 

9. Nu løber stien igen tæt på søen, og krydser snart 

Tibberup Å, der forenes med afløbet fra Søndersø og 

bliver til Jonstrup Å / Mølleåen. Tidligere var åen så 

kraftig, at der blev drevet vandmølle i Jonstrup frem  

 
til 1814. 

På det mosede terræn kan man stadig støde på en bjørneklo—

så pas på! Planterne kan give kløende, brandsårslignende ud-

slæt.   

10. Her ligger de gamle vandværksbygninger. Vandværket har 

i travle perioder leveret op til 30.000 m3 vand om dagen til 

københavnerne. Går du ud til bredden kan du være heldig at 

se en toppet 

lappedykker i territorialkamp om foråret, eller se dens fly-

dende rede sejle forbi. Blishønen er også nem at møde 

her. 

11. Drej væk fra den asfalterede vej ind på stien langs sø-

en.  Læg mærke til Lystfiskerforeningens idylliske 

”klublokaler” inde bag lågen -!. 

12. Tilbage til Skovhuset, kunsten og en dejlig kop kaffe. 
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