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iNspiRatioN svømmesøer

udspringet i søens ene ende er med til at forstærke indtrykket. 

Mulighederne for placering er mange, og det samme er størrel-

sen på søen. Her er alt muligt.

LivskvaLitet og hovedspring
På en ejendom på Sydsjælland  - blev en svømmesø anlagt i en 

gammel lade, hvor taget var pillet ned. Her var rammerne til en 

dejlig gårdhave, og hvorfor ikke også benytte varmen og læet 

fra murene til at skabe et perfekt uderum for en svømmesø. En 

traditionel pool blev fravalgt, fordi den var for pasningskrævende. 

Egentlig skulle søen have været større, men et betonfundament 

satte en naturlig begrænsning og dermed endte søen på 9 x 

6 m i en organisk form. Selve idégrundlaget for svømmesøen 

passede perfekt ind i virksomhedskonceptet. Et ærligt, autentisk 

og kvalitetspræget produkt. Gårdhaven fremstår meget grøn og 

frodig, og det skønt der egentlig er så lidt plads til planter. Ikke 

mindst valget af trædebregner i stedet for fliser til stien rundt om 

søen er med til at forstærke det frodige indtryk. Ellers er plan-

tevalget baseret på et ønske om blå farver og sydlandsk inspi-

rerede planter. Her er blå iris,  Hosta, fersken og abrikos, men 

også krydderurter, der kan anvendes i udekøkkenet i umiddelbar 

forbindelse med svømmesøen. En stor terrasse binder udekøk-

ken, bygninger og svømmesøen med dens omgivelser sammen.  

Med tiden skal der dannes et løvtag fra vinplanter. En svømmesø 

Det perlende vand slår mod én. Det her er en oplevelse som begejstrer, 
og fra de, som har prøvet det, er meldingerne enslydende. Følelsen af at 
svømme rundt i søens vand er vidunderlig. Vandet er friskt, klart og 
blødt. Vi er i en svømmesø, det nyeste hit i danske haver
tekst landskabsarkitekt anne fischer staunsholm foto christina hauschildt & karl ravn

Svømmesø

Det er som at 
svømme i den dej-
ligste klare skovsø, 

når det rene vand 
smyger sig om én.  

få en

enhver svøm-
mesø består af en 
dybvandszone på 
3 m. vandet er helt 
klart ned til bunden 
og der er en herlig 
mulighed for hoved-
spring selv i en 
mindre svømmesø.

UUmiddelbart er det svært at sige, hvad der fascinerer mest. Det 

naturlige udtryk, som en sø, der kunne opleves ude i skoven, 

eller det faktum at der ikke er lugt af klor. Der er heller ingen 

besværlig rensning af filtre. Det er blot en lang nydelse i vandet, 

der er så rent, at man kan drikke af det. Ydermere er svømme-

søen smuk og indpasser sig i sine omgivelser, som den flotteste 

naturlige sø.

Et sanseligt univers, som en heldig ejer af en svømmesø udtryk-

ker det. Fred, ro og sanselighed er ordvalg, der ofte knyt-

tes til svømmesøen. Den beroligende lyd af rislende vand fra 
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kan bidrage positivt til livskvaliteten, og det var netop hovedfor-

målet med at anlægge en svømmesø på kursusejendommen.  

Der er intet som at gå en lang tur, og efterfølgende køle sig i 

det friske ferske vand. Eller sidde med et glas vin om aftenen 

og læse, mens vandet klukker og omgivelserne er smukke. Har 

man ikke set en svømmesø før, er der mange som undres og 

deres undren bliver ikke mindre, når de hører, at der kan bades 

i søen. Er forståelsen lille, er nydelsen til gengæld stor også for 

de, som vælger at starte svømmeturen med et hovedspring, for 

uagtet søens størrelse er en svømmesø altid omkring 3 meter 

dyb, hvilket bl.a. er med til at gøre den selvrensende. 

vinterbadning
“Jeg er så glad for min salamanderfamilie, der holder til langs 

kanten af svømmesøen.” Sådan indleder en glad svømmesøejer, 

som føler at have genfundet sin barndoms skovsø med friskt 

og klart vand, sin lovprisning af havens nyeste tiltag, hvor der er 

blevet badet hver morgen siden 3. maj. Sæsonen slutter i okto-

ber, når vandet er nede på 12oC. Men der er i princippet intet 

til hinder for at blive vinterbader i en svømmesø. Dybden i søen 

og kildevældet gør, at der skal meget frost til, før den fryser. Når 

man er opvokset med en 15 km stor norsk skovsø, og i dag 

bor på en 15 tdr. land stor naturpræget grund midt på Sjælland 

og samtidig er glad for at svømme, ja så er det indlysende at 

anlægge en svømmesø, der med sin organiske form passer 

naturligt til det omkringliggende landskab. Samtidig slipper man 

for klor og swimmingpoolens intense blå farve. Er der slet ingen 

minusser ved en svømmesø? Jo, trådalger kan forekomme 

periodisk, men klares hurtigt med net. Det er mere et visuelt pro-

blem, for man mærker det ikke, når man svømmer. Blade fra de 

store træer omkring søen og andre partikler, der rammer søens 

overflade, kunne man forestille sig var et problem, men de trans-

porteres med hjælp fra et kildevæld til en lille sø, kaldet skim-

mersøen, der ligger i forlængelse af søen. Her kan de samles op 

med et net, når man passerer forbi. Ellers er der faktisk næsten 

ingen vedligeholdelse. En gang i løbet af sommeren bliver der 

fyldt ekstra vand i søen på grund af fordampning, og der er ikke 

behov for, at vandet skiftes. Tværtimod er der en naturlig biolo-

gisk balance i søen, og derfor er en del af vedligeholdelsen også 

at sørge for, at pumpen ikke går i stå. Hvis filtret blot er slukket 

mere end 20 min. kan der gå op til 2 måneder, før der igen ind-

stiller sig en naturlig balance i vandet. Vandet i søen er så rent 

og fri for næringsstoffer, at det faktisk er svært at få vandplanter 

til at trives i søen. Derimod kan planter nemt gro i randen af 

svømmesøen. Svømmesøen på denne midtsjællandske ejendom 

er stor med sine 99 m2. Størrelsen er valgt helt bevidst, for en 

svømmesø på over 100 m2 kræver en myndighedstilladelse. Den 

måler i længden 12-13 m, og det bevirker, at der decideret kan 

svømmes i søen, hvilket var et ønske fra ejerens side.

KoNtaKt
Besøg Junckerhaven, der står bag
de viste svømmesøer på årets Garden 
Living Fair. anlægsgartner Lars 
Juncker har anlagt adskillige svøm-
mesøer og har et stort erfarings-
grundlag at øse af.

Info

teKNiKKeN BaG eN svømmesø
At anlægge en svømmesø er en vanskelig og tidskræ-
vende opgave. søen er opbygget efter en række af 
principper, der ikke må fraviges, og som er med til at 
søen fremover er indbydende og nem at vedligeholde. 
Udformningen af en svømmesø er individuel..

selve søen består af et dybvandsområde på minimum 
300 cm dybde, der er det primære svømmeområde. 
en tilgrænsende lavvandszone er typisk mellem 
100 og 120 cm i dybden. Den indbygges ofte og er 
hensigtsmæssig, når der er mindre børn, og til at få 
fodfæste, når man går op og i. Her kan også plantes 
smukke åkander. Lavvandszonen må ikke være for stor 
i forhold til dybvandszonen, da der så kan opstå alger. 
Det er det samlede vandvolumen, der sammen med 
teknikken sikrer, at der ikke kommer alger. Kantningen 
af sten og brug af sten i det hele taget sikrer sammen 
med lavvandszonen en opvarmning af søen. 

en svømmesø er foret med en membran og udgør et 
lukket system, hvor det er vigtigt, at der ikke tilføres 
overfladevand fra omgivelserne. samtidig er en svøm-
mesø 100% biologisk, og der tilføres ingen kemikalier 
overhovedet. Tværtimod indstiller der sig en naturlig 
balance, der sikrer det rene og klare ferskvand. selve 
rensningen af vandet foregår i skimmersøen. vandet 
ledes til skimmersøen af et kildevæld, der konstant 
laver små bølger ned til skimmersøen. Her aflejres 
blade, der opsamles manuelt, og her er også installeret 
en pumpe, der suger vandet ned gennem en række 
biologiske filtre for derpå underjordisk at lede vandet 
tilbage til kildevældet igen. vandstrømmen er konstant 
og går altid med hovedvindretningen, men mærkes 
ikke, når man svømmer i søen.  

Info hvad KosteR eN svømmesø?
Prisen på en svømmesø er på ca. 4.000 kr. pr. m2 
vandspejl, men varierer alt afhængig af størrelse, 
udformning, beliggenhed, jordbund, krav til afgræns-
ning m.m. Hertil kommer den omkringliggende beplant-
ning, græssåning, terrasser etc. 

Info

en svømmesø 
kan indpasses i 
landskabet, så den 
som her bidrager til 
det landskabelige 
udtryk.

Teknikken i form af 
pumpe og biologisk 
filter, er med til at 
sikre et konstant 
klart vand og meget 
lidt vedligeholdelse. 
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