
Folkeparkruten er en asfalteret sti for både gående og cyklende. Den går fra midtbyen igennem Folkeparken, Bejts Vænge og ud til Ulvegravene igennem tunnelen 
under jernbanen. Ruten blev lavet i 2013 sammen med tunnelerne, regnvandsbassinet Bejts Sø og det nye vandløb kaldet Bybækken.

Folkeparken 
Her er der både en almindelig
legeplads og en vandlegeplads, 
hvor man kan eksperimentere 
med vand. 

Langs ruten er der opstillet
motionsredskaber sponsoreret af 
Lions Club. 

Ved Soppedammen har Føtex og 
kommunen lavet en trækpram og 
en træterrasse ud i søen sponso-
reret af Salling Fondene. 

Hvert forår bliver der udsat 
tamme svaner i Svanelunden. 
Hannen forsvarer reden og
ungerne, så hold afstand. 

Vær med til at passe på vand-
løb og søer
Hjørring Vandselskab er ved at 
separatkloakere i Hjørring by, 
så regn- og spildevand kan 
løbe i forskellige rør. 

Spildevand løber til rensean-
lægget og regnvand til vand-
løb og søer. Når vi skiller regn- 
og spildevand, forhindrer vi 
overløb af spildevand til vand-
løb. 

Husk, at der kun må komme 
rent vand i vejristene, da 
vandet ender i søer og vandløb.

Vandløb og søer
Folkeparkens nye vandløb 
har fået navn ”Bybækken”.
Her løber regnvandet fra den 
separatkloakerede del af 
Hjørring ned til Bejts Sø. 

Vandet i søen kan stige ca. en 
meter ved kraftige regnskyl, 
hvorefter det løber henover 
stien til lavningen syd for søen. 

Søerne er lavet for at forsinke 
regnvandet fra kraftige regnskyl, 
sådan at vandløbet nedenfor 
søerne får en mere jævn 
strømning og ikke bliver spulet 
i stykker ved kraftige regnskyl. 

Dyreliv
I bækken kan du være heldig at 
se vandstær om vinteren. Hele 

bjergvipstjert.

allerede indvandret i søen. 
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Oplevelser langs Folkeparkruten

Folkeparkruten forbinder 
de grønne områder på tværs af banen.

Ved kraftige regskyl løber vandet 
fra søen til lavningen.
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