
Rundt om Årslev Engsø

Om turforslaget 
Turforslaget giver et godt indtryk af Årslev Engsøs geologiske placering i Aarhus Ådal. Ruten veksler mel-
lem udsigtspunkter med frit udsyn over søen og store engarealer. På sydsiden fører stien gennem et lille 
stykke privat skov og ad den nedlagte Hammelbane forbi herregården Constantinsborg.

Der er opsat bænke flere steder på strækningen.

Turen er på 8,5 km og kan kombineres med vandreruten ”Rundt om Brabrand Sø”, der er på godt 9,2 km.
Eventuelle busforbindelser til området kan findes på Midttrafiks hjemmeside. 

Illustrationer: Bjarne Golles
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Rundt om Årslev engsø
I turforslaget går vi mod uret rundt og lader ruten begynde og slutte ved P-pladsen ved Søskovvej/Byleddet 
1  

Turen følger de første 3-4 km det gamle ådige, der er en rest fra dengang Aarhus Å i begyndelsen af 1960’erne 
blev lagt i en kanal i den nordlige del af ådalen.

2  Bro over Årslev Engsøs udløb. Udløbet fører vandet fra Aarhus Å og Lyngbygårds Å videre i en kanal til 
Brabrand Sø. Her har Aarhus Kommune anlagt et opholdsareal med borde og bænke.

3  Den hvidpudsede murstensbygning er resterne af det nordlige pumpehus, som blev opført i begyndelsen 
af 1960’erne i forbindelse med den sidste store afvanding og dræning af området. Pumpehuset er nu indret-
tet som informations- og udsigtstårn. I pumpehuset findes en række informationstavler med oplysninger 
om områdets fugleliv, geologi og kulturhistorie. Desuden er en af de gamle pumper bevaret og anbragt i 
det ene hjørne af pumpehuset.

4  Her har Aarhus Kommune etableret et grønt areal som opholdsplads med borde og bænke, P-plads og 
adgang til Skibbyvej.

5  Lyngbygårds Å har her sit indløb i søen. Åen kommer fra landbrugsområderne nordvest for Årslev Engsø 
og har sit udspring ved Lading Sø. På de sidste par hundrede meter løber åen i den gamle kanal fra afvan-
dingen i begyndelsen af 1960’erne. Fra broen får åen et flot slyng og mere frit løb ud i engsøen. Lyngbygårds 
Å har en fin og varieret fiskebestand. Bl.a. er der registreret en god bestand af havørred, og hvert forår i april 
vandrer tusindvis af havørredyngel gennem vandsystemet og ud i Aarhus Bugt.

6  Søfladen snævrer ind, og her er god udsigt over et varieret område med masser af små tuer, laguner 
og fugtige enge. Området domineres af store kreaturafgræssede engarealer, hvor bl.a. viben har fået gode 
ynglemuligheder.

7  Her har Aarhus Å sit indløb. Åen dækker et meget stort afstrømningsområde med store landbrugsarealer 
både vest og syd for området. Aarhus Å har sit udspring i Stilling-Solbjerg Sø.
Om sommeren bliver engene afgræsset af kreaturer, og om vinteren oversvømmes de af en kraftig vandtil-
førsel. Året rundt er der et varieret fugleliv af vadefugle, ænder, gæs og svaner.

8  Her kan man lave en afstikker til Ormslev Stationsby. Mod vest fører en mærket stiforbindelse til Silke-
borg forbi bl.a. Åbo Skov, Harlev Mølle, Tarskov Mølle og Fusvadbro.

9  Hvor stien drejer, er der god udsigt over de fugtige enge, laguner med små tuer og holme samt den 
vestligste del af søen. Tæt herved står et trætårn som fugletårn med fine observationsmuligheder. Tavler 
fortæller om mange af områdets fugle.

10 Lige før det sydlige pumpehus fører stien op gennem skoven ved Constantinsborg. En lille dæmning 
fører ud til pumpehuset, som nu er indrettet som fugletårn med informationstavler.

11  Stiforbindelsen krydser her Storskovvej og fortsætter fra P-pladsen ad den gamle Hammelbane.

12  Stiforbindelsen forlader igen dæmningen fra den gamle Hammelbane og fører over Storskovvej til Sø-
skovvej og Byleddet. På denne del af strækningen er der gode oversigtsforhold til rørskoven i den vestligste 
ende af Brabrand Sø. Om foråret kan man se græssende blishøns, pibeænder og grågæs på engen. I rørsko-
ven yngler bl.a. grågås og rørhøg. I maj er der også mulighed for at høre nattergalen blande sig i rørskovens 
kor af fuglestemmer.

Turen slutter ved P-pladsen 1  ved Søskovvej/Byleddet. Her forbinder Aarhus Å som en kanal Årslev Engsø 
med Brabrand Sø.


