at skabe bedre levevilkår for dyr og planter, der er tilknyttet våde områder,

at nedsætte belastningen af næringssalte
til Brabrand Sø og Århus Bugt. Søen
og engene vil fremover årligt blandt andet
kunne fjerne ca. 80 tons kvælstof, som i
dag løber til Århus Bugt via Århus Å,

at øge områdets rekreative værdi.

•

•

•

Hvor der i mange år var dyrkede marker, ligger der
nu en sø. Årslev Engsø er anlagt for:

Årslev Engsø-området har været dyrket i mere end
100 år. Engene blev dog ofte oversvømmet i vinterhalvåret, og det kunne til tider være vanskeligt at
få høsten i hus. Åerne er derfor flere gange blevet
reguleret, og allerede i 1930-erne blev dele af ådalen
kunstigt afvandet. Skønt den kunstige afvanding omkring 1960 udvidedes til at omfatte hele ådalsområdet,
er dyrkningen af markerne år for år blevet sværere,
fordi jorden “satte sig”. Derfor blev det mere og
mere aktuelt at “give” området tilbage til naturen.
Da folketinget i 1998 vedtog Vandmiljøplan II
for blandt andet at reducere kvælstoftilførslen
til vore indre farvande, blev det muligt at etablere Årslev Engsø. Skov- og Naturstyrelsen,
Århus Amt og Århus Kommune har i fællesskab
skabt den nye sø og givet erstatning til lodsejerne, der fortsat ejer størsteparten af arealerne.

Engene mellem Brabrand og Skibby er i 2003 omdannet til en sø - Årslev Engsø.
Søen er dannet ved at Århus Å og Lyngbygårds Å
nu igen løber frit ind i ådalens bund.

Årslev Engsø

Århus Kommunes hjemmeside
www.naturinfo.dk.

Århus Amts hjemmeside
www.aaa.dk

Yderligere information om projektet på:

Årslev enge set mod øst med søen skitseret

Årslev enge set mod øst inden søens etablering
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Et naturgenopretningsprojekt

Årslev Engsø
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Årslev Engsøområdet udgør i alt ca. 210 ha. Selve
Årslev Engsø er en ca. 100 ha stor, lavvandet sø
med dybder op til 1,25 meter. Rundt om søen er
der græsningsenge. De fugtigste engarealer og de
mest lavvandede dele af søen vil i løbet af en årrække vokse til med blandt andet rørskovsplanter.
Denne tilgroning ventes at reducere søens åbne
vandflade til ca. 70 ha. Rørskoven og engene
forventes hver især at få en tilsvarende størrelse.

Der er etableret en natursti og et ridespor rundt
om Årslev Engsø.
Fra stien og fra de to fugletårne nord og syd for
søen er det muligt at betragte det rige fugleliv.
Fugletårnene er i øvrigt indrettet i de gamle
pumpehuse.

Årslev Engsø og Brabrand Sø, med tilhørende
rørskove og enge, udgør et så spændende naturområde, at det vurderes at have europæisk værdi.
Området er derfor udlagt til EF-habitatområde. De
oversvømmede enge giver grundlag for et meget rigt
plante- og dyreliv, der skaber plads for mange af de
dyre- og fuglearter, som levede i området for mere
end 100 år siden, men som i en lang årrække har
været forsvundet. Eksempelvis kan det forventes, at
rørdrummen igen slår sig ned ved søen, ligesom der
er mulighed for, at odderen vil finde vej til området.

