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Indvielse af Egå Engsø
Dato:12.10.2006
Vandet stiger nu langsomt i
den nye Egå Engsø i
Egådalen mellem Lystrup og
Vejlby. Om kort tid har
området fået en ny sø på
godt 100 ha omgivet af 50
ha enge.
Århus Kommune og Århus
Amt inviterer til indvielse af
søen fredag 20. oktober kl.
14, hvor alle er velkomne.
Indvielsen bliver foretaget af
rådmand Peter Thyssen, Magistratsafdelingen for Teknik og
Miljø, Århus Kommune, og formand for Udvalget for Miljø og
Trafik i Århus Amt Erik Poulsen. Der vil være parkering og
adgang fra Viengevej syd for søen.
Egå Engsø har været undervejs i mange år, men
forberedelserne til projektet startede for alvor for 3 år siden.
Søen er et projekt under Vandmiljøplan II, og den vil fjerne
36 ton kvælstof og 600 kg fosfor fra Egåen, inden den løber
ud i Århusbugten. Det vil medvirke til at forbedre
miljøtilstanden og forhindre iltsvind i Århusbugten fremover.
Søen og engene er også en stor gevinst for områdets planteog dyreliv. De fugtige enge og den lavvandede sø skaber
basis for en mangfoldighed af planter, padder, insekter og
fugle – og for odderen, der allerede findes i området.
Området vil forhåbentlig også blive til glæde for de mange
mennesker, der bor rundt om søen.
Søen er betalt af Århus Kommune, Århus Amt og
Miljøministeriet i fællesskab. Det australske vinfirma Banrock
Station har sponsoreret et fugletårn, som er under opførelse.

Læs mere om Egå Engsø
Publiceret af Kommunikationsafdelingen, Århus Amt
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Engsø i Egådalen
Århus Amt og Århus Kommune etablerer en ny engsø i Egådalen i efteråret 2006.
Engsøen kommer til at ligge mellem Grenåbanen og Lystrupvej
nord for Vejlby og syd for Lystrup. Søen vil blive ca. 100 ha stor,
lavvandet og omgivet af 60 ha våde enge. Den kommer til at ligne
Årslev Engsø, som amtet og kommunen etablerede i 2002-03.
Projektet gennemføres som et Vandmiljøplan II-projekt. Det
betyder, at engsøen og de våde enge vil fjerne 36 ton kvælstof og
godt ½ ton fosfor, inden Egå løber ud i Århus Bugt. Det vil give en
stor miljøgevinst, og samtidig vil søen blive levested for et rigt
plante- og dyreliv.
Der kommer en sti rundt om søen, og der vil blive opført fugletårne, som vil give gode muligheder
for at opleve området.

Luftfoto af det kommende engsø-område set fra vest. I forgrunden Grenåbanen og til venstre Petersmindevej i Lystrup. Til
højre ses Egåen og i baggrunden Århusbugten.

Hent en pjece om projektet her:
Nyt naturområde i Egådalen
Yderligere oplysninger om projektet, kontakt:
Landskab og Ådale
Bodil Deen Petersen
Tlf. 89 44 66 61
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