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500 m

uten løber i hovedtræk øst-vest og udgør et blå bånd, som Årus Å, Brabrand Sø og Årslev Engsø tilsammen danner i Århus
dal. Turen veksler mellem udsigtspunkter med frit udsyn over
øerne, små skovpartier og flere kolonihaveområder. Langs hele
uten er der opsat kortborde med lokal information, og de to
amle pumpehuse ved Årslev Engsø er indrettet som fugleskjul
ed information om fuglelivet. Desuden er der ved de to søer
psat tre fugletårne med gode udsigtsforhold.

Storskov

Sø

Stavtrup

Gellerup

Rundfinnet radeløv

Brabrand Sø er dannet som et dødishul under sidste istid. Årslev
Engsø blev i marts 2003 anlagt som et stort natur-renseanlæg
ved, at man slog hul på ådigerne og anlagde en sø på de lavtliggende enge og marker.
Hele året rundt kan man se masser af fugle i området. Grågæs og
mange småfugle yngler i den tætte rørskov.
Om vinteren fryser søerne ofte til, men store våger giver muligheder for, at mange svaner og andefugle kan overvintre i området.
En aftentur i maj giver gode muligheder for at opleve forårets
mange fuglestemmer.

Brabrand Sø og Årslev Engsø

Naturcenter Sølyst

us
Å

Kærsanger

Tlf. 8940 2755
www.aarhuskommune.dk
maj 2009
www.solstråler.dk

Valdemarsgade 18
8000 Århus C

Århus Kommune

Natur og Miljø

8000 Århus C

Naturhistorisk Museum Tlf. 8612 9777
Universitetsparken
www.naturhistoriskmuseum.dk
Wilhelm Meyers Allé 210

Få mere ud af turen og del dine oplevelser med andre. På www.
fugleognatur.dk kan du indberette dine observationer af dyr og
planter. Hjemmesiden er også stedet, hvor man kan få sat navn
på et dyr eller en plante – tag et foto og spørg løs.

Fortæl hvad du ser

Projektets formål er at motivere århusianere til at bevæge sig væk
fra byens asfaltjungle og ud i naturen – på cykel, i løb eller i gang.
Det sker ved at etablere en række ruteforløb – solstråler – ud af
byen. På www.solstråler.dk kan man bl.a. downloade rutekort og
finde beskrivelser af de spændende lokaliteter, som ruterne fører
igennem.

Årh

Anhøj

Åby

Projekt ”Solstråler
over Århus”
Viby

Viby Høskov

På strækningen går Brabrandstien under hele tre jernbanebroer.
Her bliver stien på et lille stykke til en lang bro midt i Århus Å, før
den igen deler sig og fortsætter på hver side af åen.
Mellem stenene på bropillerne kan man finde en lille bestand af
den sjældne og fredede bregne, rundfinnet radeløv. Planten er
kun fundet 17Lemming
andre steder i landet.
Lige før Viby Ringvej ligger et tæt pilekrat bag et lavt dige. Det er
resterne af det ene af to slambede, som var i brug under et stort
restaureringsprojekt af Brabrand Sø i 1988-95. Dengang fjernede
man knap 500.000 m3 fosforholdigt slam fra søbunden.

rand

3

ele vejen fra Bymuseet og rundt om Brabrand Sø følger ruen den asfalterede Brabrandsti. Strækningen er yderst velegnet
or gangbesværede og kørestolsbrugere samt til barnevogn. På
trækningen ved Årslev Engsø er stien belagt med grus og stenel. Der er gode muligheder for at cykle på hele turen.
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DEN BLÅ RUTE

Kirk

Råhøj

Den blå rute

Om Den blå rute
Den blå rute starter bag Bymuseet og følger stisystemet rundt om Brabrand Sø og
Årslev Engsø. Ruten kan bruges både til fods, på cykel og i løbesko. Den er ca. 25 km
lang, men kan afkortes flere steder. Skilte undervejs fortæller om særligt interessante
steders historie og naturindhold.
I den vestlige ende af Årslev Engsø er der mulighed for at fortsætte ad den regionale
vandrerute gennem Århus Ådal og Jeksendalen til Skanderborg (i alt 23 km).
Vandreturen kan yderligere forlænges til Silkeborg (folderen Vandreruten ÅrhusSilkeborg, i alt 64 km).

1 Ceres og åvandet
På højre side kan man kigge ind i Ceres-haven, som blev anlagt af bryggeriets første
ejer, M. C. Lottrup, umiddelbart efter bryggeriets opførelse i 1865. I begyndelsen blev
byens øl brygget på åvand. Først i 1902 blev den første drikkevandsboring etableret.
Vandet førtes i en såkaldt kildevandsledning ind til et kommunalt vandværk ved Ceres
(Gl. Værk). Dog benyttede byens største fabrikker fortsat åvand i produktionen frem
til 1973. Indtil omkring 1900 lå området uden for Århus by.

2 Tre broer
På ”klippevæggen” (de gamle brofundamenter) kan man se en af landets meget
sjældne planter, rundfinnet radeløv. Denne bregne vokser kun 17 andre steder i landet
og findes kun dette ene sted i Østjylland. Fra broerne kan man ofte se fiskehejrer stå
langs åens bredder på udkig efter fisk.

3 Broen ved udløbet fra Brabrand Sø
Her, hvor Brabrand Sø løber ud i Århus Å, er der ofte masser af andefugle, blishøns
og rørhøns. Fra rørskoven høres om sommeren bl.a. rørsangere og rørspurve.
Efter mørkets frembrud kan man ofte se vandflagermus på insektjagt lige over
vandoverfladen. De ses bedst i lyset fra en kraftig lygte.

4 Det gamle pumpehus
Murstensbygningen er et tidligere pumpehus, som afvandede området frem til 2003.
I dag fungerer det som informations- og udsigtstårn. Herfra kan man iagttage livet på
engsøen med bl.a. flere andearter, toppede lappedykkere, fiskehejrer og, hvis man er
heldig, også fiskende fiskeørn.

5 Søens vestende
Her er der god udsigt over Brabrand Søs vestligste del. Et stort bælte af åkander
præger vandfladen om sommeren. På en lang strækning herefter følger stien kanten
af flere småskove. Blandt skovbundens almindelige forårsblomster vil man se den
relativt sjældne gul anemone.

6 Eskelund
Området nord for stien var indtil 1983 en losseplads. I dag udgør området et
interessant naturområde med et varieret plante- og dyreliv. Man kan komme tæt på
rørskoven ved Århus Å, hvor der er rig lejlighed til at høre forskellige rørskovsfugle,
nattergal og kærsanger. Der er ofte musende tårnfalk i luften.

Fortæl hvad du ser
Få mere ud af turen og del dine oplevelser med andre. På www.fugleognatur.dk kan
du indberette dine observationer af dyr og planter og se, hvad andre har set.
Projekt Solstråler over Århus er et samarbejde mellem Naturhistorisk Museum og
Natur og Miljø, Århus Kommune. Læs mere om projektet på www.solstråler.dk.

