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Baggrund 
Brabrand Sø er en del af NATURA 2000-område nr. 233, som omfatter Habitat-
område nr. 233. NATURA 2000-området er beliggende i den vestlige ende af 
Århus By. Vest for Brabrand Sø ligger Årslev Engsø, som indtil 2003 var et stør-
re vådområde, der tidligere blev kunstigt afvandet. I 2003 blev området gen-
etableret i sin nuværende form. Brabrand Sø er en næringsrig sø, der belastes af 
næringsstoffer fra landbrug og tidligere tilledninger af spildevand. Dette har 
medført, at søen i dag har ringe sigtedybde og en begrænset forekomst af 
undervandsvegetation (Naturstyrelsen, 2014). 

I udpegningsgrundlaget for NATURA 2000-området indgår en række habitat-
typer samt arterne stor vandsalamander, damflagermus og odder. Da Brabrand 
Sø ikke er udpeget som fuglebeskyttelsesområde indgår der ikke fugle i udpeg-
ningsgrundlaget. 

Den bynære beliggenhed betyder, at Brabrand Sø og de omkringliggende 
arealer har stor rekreativ værdi for befolkningen i Aarhus. Der udøves således 
jagt på visse af de tilstødende arealer, ligesom der foregår sejlads og et vist om-
fang af fiskeri på søen. Der er en asfalteret sti rundt om søen, ligesom der findes 
to udsigtstårne, der ofte benyttes af fuglekiggere.  

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har i forbindelse med en revide-
ring af det gældende vandløbsregulativ anmodet DCE – Nationalt Center for 
Miljø og Energi, Aarhus Universitet om at udarbejde et forslag til en regulering 
af sejladsen, der tilgodeser både den rekreative udnyttelse af søen og de natur-
mæssige værdier.  

Aarhus Kommune ønsker at revidere regulativet bl.a. på baggrund af et ønske 
fra brugerne om at lempe de eksisterende bestemmelser for dermed at øge mu-
lighederne for at udøve sejlads på søen. Denne lempelse omfatter fritids- og ru-
tesejlads med anvendelse af elmotorer. 

Det er målsætningen, at NATURA 2000-områder skal sikre eller genoprette en 
gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, områderne er udpeget for. 
Det gælder desuden, at andre internationalt beskyttede arter og deres levesteder 
på baggrund af Habitatdirektivets bilag IV er strengt beskyttede overalt i deres 
udbredelsesområde både inden for og uden for de beskyttede områder. Det er 
således en forudsætning, at eventuelle ændringer i bestemmelserne for sejladsen 
i Brabrand ikke forringer levevilkårene for stor vandsalamander, damflagermus 
og odder eller påvirker habitattyperne negativt. 

Selvom Brabrand Sø ikke er et fuglebeskyttelsesområde er det kommunens øn-
ske, at der sikres gode vilkår for de yngle- og trækfugle, der opholder sig i Bra-
brand Sø i løbet af året. Udgangspunktet for nærværende notat er derfor, at 
udøvelsen af friluftsaktiviteter på Brabrand Sø skal ske på en måde, der ikke 
forstyrrer fuglelivet unødigt. Dette betyder, at eventuelle ændringer i sejladsbe-
stemmelserne ikke må forringe de nuværende forhold for hverken yngle- eller 
trækfugle. 

Habitattyperne samt stor vandsalamander og damflagermus er ikke omfattet af 
vurderingen, idet det indledningsvist er vurderet, at sejladsens betydning for 
disse er yderst begrænset. Det er derfor alene habitatarten odder samt yngle- og 
trækfugle, der behandles i notatet. 
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Det er desuden vigtigt at bemærke, at der i forhold til sejladsens udøvelse kan 
være behov for at tage andre hensyn, fx til beboere ved søen. Sådanne forhold er 
ikke omfattet af notatet. 

Brabrand Sø 
Brabrand Sø har et areal på ca. 153 ha (hvoraf ca. 145 er åben vandflade) og 
en maksimal dybde på ca. 3 m (Fig. 1). De mest lavvandede områder findes i 
søens østlige ende. Dette gælder især i området fra Stavtrup-halvøen mod 
øst til Århus Å, hvor vanddybden er under 1 m. I den vestlige ende findes 
ligeledes lavvandede områder, der dog har en mindre udstrækning end i 
østenden. Søen er omkranset af rørskove og i et vist omfang våde enge med 
kreaturafgræsning. De største rørskovsarealer findes ligeledes i den østlige 
ende, mens rørskoven flere steder i den nordlige del er en smallere bræmme. 
Der foreligger ingen oplysninger om undervandsvegetationens sammen-
sætning og fordeling. 

 
Forekomsten af yngle- og trækfugle i Brabrand Sø er typisk for en lavvandet, 
næringsrig sø. De vigtigste ynglefugle er således hættemåge, toppet lappe-
dykker, sorthalset lappedykker, blishøne og rørhøg. Desuden yngler grågås, 
gråand, troldand, taffeland, vandrikse og grønbenet rørhøne i mindre antal. 

Tidligere ynglede rødben, vibe, dobbeltbekkasin, og gul vipstjert på engene 
ved Døde Å, men nu er kun viben tilstede som ynglefugl i en meget reduce-
ret bestand. Rørdrum er ligeledes forsvundet som ynglefugl (1962), men er 
en regelmæssig vintergæst. I vinterhalvåret forekommer typisk stor skalle-
sluger, grågås, troldand, pibeand, gråand, krikand og blishøne, som de ene-
ste arter i større antal. 

Datagrundlag 
For ynglefuglenes vedkommende anvendes oplysninger fra optællinger ud-
ført af Aarhus Kommune fra båd (Henriksen 2002, 2003 og 2005), DOFbasen 
og data stillet til rådighed af Allan Janniche, der har gennemført en yngle-
fugleoptælling fra båd i 2006 og 2015. For trækfuglenes vedkommende an-
vendes udelukkende data fra DOFbasen.  

Figur 1. Kort med angivelse af de 

vigtigste stednavne brugt i nota-

tet. 
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Prioritering af fuglearter 
Det er vurderet, at hættemåge, sorthalset lappedykker, toppet lappedykker 
og rørhøg udgør de vigtigste ynglefugle i Brabrand Sø. Rørhøg er som den 
eneste af disse arter opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets Bilag 1 og derfor 
omfattet af en særlig beskyttelse, der dog ikke gælder specifikt for Brabrand 
Sø. Uden for yngletiden er det især grågås, gråand, blishøne, pibeand og 
troldand, der benytter søen. Nedenfor gennemgås de enkelte arter og deres 
forekomst i Brabrand Sø. 

Hættemåge 

Den danske bestand af hættemåger yngler spredt i landet, hvor de yngler i 
kolonier langs kysten, i fjorde, søer og moser. Ynglende hættemåger er helt 
afhængige af små øer og holme, som sikrer dem mod prædation af rovpat-
tedyr, som fx ræv og mink. Alternativt anlægges reden på tuer, holme og i 
våd bredvegetation, som er vanskeligt tilgængelige for rovpattedyrene.  

Hættemågerne er opportunister og afsøger dagligt store områder for at finde 
føde. Hættemågerne har et varieret fødevalg, som bl.a. omfatter insekter, 
snegle, orme, småfisk, ådsler og til tider affald. Om sommeren ses hættemå-
ger ofte fouragere på sværmende insekter. 

Den danske bestand af hættemåger har været i kraftig tilbagegang siden 
midten af 1980’erne og omfattede i 2010 ca. 67.300 ynglepar. Tilbagegangen 
skyldes formentlig at adgangen til attraktive fødekilder, som fx spildfoder, 
skidtfisk og i et vist omfang lossepladser, er reduceret væsentligt siden 
1970’erne (Bregnballe m.fl. 2015). 

Da hættemågen ikke er omfattet af en særlig beskyttelse har myndighederne 
ingen forpligtelse til at følge udviklingen i artens ynglebestande og sikre, at 
den har gode ynglebetingelser. Det er dog vigtigt, at bemærke, at hættemåge 
lokalt kan have positiv betydning for andre ynglefugle som fx dykænder, 
svømmeænder og lappedykkere, der kan opnå en vis beskyttelse mod rov-
dyr ved at yngle i tilknytning til hættemågekolonier (se fx Kjeldsen 2008). 
Dette er også tilfældet i Brabrand Sø, hvor fx sorthalset lappedykker yngler i 
tilknytning til hættemåger. I betragtning af dette forhold og set i lyset af hæt-
temåges kraftige tilbagegang, er det relevant at sikre arten gode vilkår i Bra-
brand Sø. 

Yngleforekomst i Brabrand Sø 
Ynglebestanden af hættemåger i Brabrand Sø har været i kraftig tilbagegang, 
som det er tilfældet for den samlede danske bestand. I begyndelsen af 
1980erne talte ynglebestanden således omkring 4.000 par, mens der i de se-
nere år har været mindre end 500 ynglepar (Tab. 1). Oprensningen i søen i 
1988-95 har formentlig haft en negativ effekt på yngleforholdene i søen, idet 
denne resulterede i mere end en halvering i antallet af egnede tagrørsholme 
og polder af søkogleaks. Det kan dog ikke afvises, at sejladsen i Brabrand Sø 
har været en medvirkende årsag til tilbagegangen, men det er formentlig 
forringelse af redehabitaten, der har været afgørende for tilbagegangen i 
ynglebestanden (Bregnballe m.fl. 2015).  

Tabel 1. Ynglebestanden af hættemåge i Brabrand Sø i 2002, 2003, 2005, 2006 og 2015. *Data fra tællingen d. 27. maj 

er anvendt. Data fra tællingen d. 21. maj er anvendt. 

 2002* 2003** 2005 2006 2015 

Antal ynglepar 286 313 467 302 189-194 
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I 2002 og 2015 ynglede henholdsvis op til 15 og 5-10 par hættemåger i søens 
nordvestlige hjørne, mens der i årene 2003 og 2005 alene har været ynglende 
hættemåger i søens østlige ende. I 2002 ynglede op til 95 par i søkogleaks i 
søens nordøstlige del, mens de resterende 176 par ynglede i den sydøstlige 
del. I 2003 ynglede 14 par i tagrør i søens nordøstlige del, mens de resteren-
de 299 par ynglede i den sydøstlige del. I 2005 ynglede 115 par i den nord-
østlige del, mens 352 par ynglede i den sydøstlige del. I 2006 ynglede 50 par i 
den vestlige del, mens de resterende ynglepar fandtes i søens østlige del. I 
2015 ynglede 184 par i den sydøstlige del. Igennem alle årene har især Må-
geøen øst for Stavtrup-halvøen været et vigtigt ynglested med op til 192 
ynglepar (2003). 

Sorthalset lappedykker 

Sorthalset lappedykker er en forholdsvis fåtallig ynglefugl i Danmark. Den 
danske bestand yngler spredt i landet. Arten havde tidligere de største fore-
komster i det midtjyske søhøjland, men er nu stort set forsvundet herfra. Ar-
ten er tilknyttet næringsrige, lavvandede søer med en veludviklet bundve-
getation og rørskov. Sorthalset lappedykker koloniserer ofte genetablerede 
vådområder og fluktuerer ofte i antal på de kendte ynglelokaliteter. Sorthal-
set lappedykker yngler ofte i småkolonier og lever af insekter, larver, snegle, 
krebsdyr og småfisk. Rederne anlægges ofte i tilknytning til hættemågeko-
lonier, hvilket også er tilfældet i Brabrand Sø. Mågerne yder således lappe-
dykkerne beskyttelse ved deres advarselsskrig, når rovdyr nærmer sig. Ar-
ten forlader Danmark i vinterhalvåret. 

Da sorthalset lappedykker ikke er omfattet af en særlig beskyttelse har 
myndighederne ingen forpligtelse til at følge udviklingen i artens ynglebe-
stande og sikre, at den har gode ynglebetingelser. Yngleforekomsten i Bra-
brand Sø har dog en betydelig størrelse i forhold til den samlede danske 
ynglebestand, hvorfor det er relevant at sikre arten gode vilkår i søen.  

Yngleforekomst i Brabrand Sø 
I 1990’erne var ynglebestanden af sorthalset lappedykker i Brabrand Sø 
blandt landets største (Henriksen, 1999). I de senere år har antallet af yngle-
fugle vist betydelige udsving (Tabel 2), hvilket til dels skyldes, at en del af 
ynglebestanden flyttede til Årslev Engsø i forbindelse med etableringen af 
denne i 2003. Det er dog ikke dette, der er årsagen til, at ingen sorthalsede 
lappedykkere ynglede i Brabrand Sø i 2015, selvom op til 21 individer blev 
observeret. Derimod kan den kolde og våde sommer have haft en betydning 
for den manglende yngleaktivitet. Det våde vejr kan således have forårsaget 
store vandstandssvingninger, som medførte gentagne oversvømmelser af 
rederne. Dette skete bl.a. i 2003, hvor Brabrand Sø-bestanden flyttede til den 
nye Årslev Engsø (Allan Janniche, pers. medd.). Det er desuden muligt, at 
reduktionen i antallet af polder i det, der må betragtes som det foretrukne 
yngleområde, kan have spillet en rolle. De sorthalsede lappedykkere ses så-
ledes ofte fouragere på poldernes søkogleaks (Allan Janniche, pers. obs.). 

 
Der er ikke foretaget systematiske kortlægninger af redepladserne, men 
sorthalset lappedykker yngler som nævnt ovenfor ofte i tilknytning til hæt-
temågekolonierne, hvilket også er tilfældet i Brabrand Sø. De fleste par fin-

Tabel 2. Ynglebestanden af sorthalset lappedykker i Brabrand Sø i 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 og 2015. 

 2002 2003 2004 2005 2006 2015 

Antal ynglepar 32 11 57 50-51 27 0 
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des derfor i de fleste år i den sydøstlige del af søen. Dette var også tilfældet i 
2006, som er det eneste år, hvorfra der foreligger oplysninger om redernes 
placering.  

Toppet lappedykker 

Toppet lappedykker er med omkring 3.500 par en almindelig ynglefugl i 
Danmark, hvor den yngler i søer, fjorde og ved lavvandede kyster. Den fore-
trækker større, fiskerige søer med en dybde på under 3 meter. Føden består 
primært af fisk og større vandinsekter. Reden er flydende og bygges af tag-
rør og andet plantemateriale. Som det er tilfældet for sorthalset lappedykker, 
yder hættemågerne også toppet lappedykker en vis beskyttelse fra prædati-
on. De fleste toppede lappedykkere forlader Danmark om vinteren. 

Da toppet lappedykker ikke er omfattet af en særlig beskyttelse har myn-
dighederne ingen forpligtelse til at følge udviklingen i artens ynglebestande 
og sikre, at den har gode ynglebetingelser. Toppet lappedykker har dog en 
stabil yngleforekomst i Brabrand Sø, hvorfor det er relevant at sikre arten 
gode vilkår i søen.  

Yngleforekomst i Brabrand Sø 
Toppet lappedykker har i de seneste år haft en stabil yngleforekomst i Bra-
brand sø på 34-46 par (Tabel 3). Ynglebestanden har dog tidligere været 
større, idet Henriksen (1992) optalte 74-107 par i perioden fra 1985-89. En 
medvirkende årsag til, at der i de senere år er registreret færre ynglende 
toppede lappedykkere, har muligvis været hættemågernes tilbagegang 
(Henriksen 1992).  

 
Som for sorthalset lappedykker er redernes placering ikke kortlagt systema-
tisk, men toppet lappedykker yngler forholdsvist spredt i søen langs områ-
der med rørskov. De fleste ynglepar findes dog i den østlige ende, hvor de 
yngler både på den nordlige og sydlige side af søen. 

Rørhøg 

Den danske ynglebestand tæller mindst 650 ynglepar. De danske rørhøge 
ankommer til ynglepladserne i begyndelsen af april. I Danmark yngler arten 
især i rørskove, som kan være forholdsvis små, men reden kan også placeres 
på enge og dyrkede arealer. De danske rørhøge forlader landet fra sidst på 
sommeren henimod slutningen af september. 

Yngleforekomst i Brabrand Sø 
Rørhøg har i de senere år ynglet flere steder i rørskovene omkring Brabrand 
Sø, fx ved Stavtrup og i den centrale, nordlige del. Der er således typisk 1-2 
ynglepar ved søen. Det er vanskeligt at vurdere betydningen af de forskelli-
ge dele af søen, men det må antages, at især den sydøstlige ende med de 
største arealer af sammenhængende rørskov udgør et attraktivt yngleområ-
de. Det er også her, at den menneskelige aktivitet er forholdsvis lille sam-
menlignet med nordsiden af søen, hvor der forekommer færdsel og dermed 
forstyrrelse fra både land- og vandside.   

Tabel 3. Ynglebestanden af toppet lappedykker i Brabrand Sø i 2002, 2003, 2005, 2006 og 2015. 

 2002 2003 2005 2006 2015 

Antal ynglepar 39 43-46 44 26-31 34 
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Trækfugle 

For trækfuglenes vedkommende viser det eksisterende datagrundlag 11 
hyppigt forekommende vandfuglearter i Brabrand Sø i perioden september 
til marts (Tabel 4).  

 
Den mest talrige gruppe er de planteædende (herbivore) vandfugle, dvs. 
grågås, blishøne, pibeand, sangsvane, knopsvane og krikand. Disse benytter 
dels de lavvandede områder i søen, hvor de kan nå undervandsvegetationen 
og dels de våde enge. Arterne er især talrige i den sydøstlige del af Brabrand 
Sø hvor der er gode fourageringsmuligheder i søen og på de tilstødende en-
ge omkring Døde Å-udløbet. Planteædende vandfugle indtager føde som er 
kendetegnet ved et lavt energiindhold. Derfor kræver disse fugle adgang til 
områder hvor mængden af føde er stor og kræver tillige lange uforstyrrede 
perioder til fødesøgning for at kunne indtage den mængde næring der er 
nødvendig for at kunne overleve gennem efteråret og vinteren. Gråand tager 
især frø og grønne vandplanter, men er mere alsidig og tager også smådyr 
og brødrester.  

Troldand og taffeland er dykænder med et alsidigt fødevalg. Især i vinter-
halvåret spiller små snegle og muslinger en stor rolle i kosten, men de tager 
også planteføde. Mens taffeland både benytter søen til rast og fouragering, 
benytter troldand vandfladen primært til dagrast, hvor de hviler i dagti-
merne, drikker ferskvand og plejer fjerdragten. Om natten flyver de ud til 
lavvandede kyster for at søge føde. For især troldand er det vigtigt at der er 
uforstyrrede områder i søen hvor de kan dagraste. 

Stor skallesluger og toppet lappedykker er fiskespisere som dykker efter de-
res føde og udnytter derfor især de dybere områder af søen. 

Odder 
DCE er bekendt med data over odderens forekomst i området fra fire kilder: 
Den seneste nationale overvågning af odder, data indsamlet af Jørgen Terp 
Laursen, samt kvalitetssikrede data indtastet i Naturbasen og data fra DOF-
basen. 

Fra den seneste nationale overvågning af odder i 2011 (Søgaard m.fl. 2013) 
foreligger der data fra tre stationer: Århus Å/Viby Ringvej, Århus Å mellem 

Tabel 4. De maksimale bestandstal for de hyppigst forekommende vandfuglearter ved Brabrand Sø i perioden 2005-2015. 

Art Januar Februar Marts September Oktober November December Højeste antal 

Grågås 263 141 218 74 410 176 332 410 

Gråand 341 352 200 157 182 234 266 352 

Blishøne 325 296 321 212 43 112 81 325 

Pibeand 240 125 153 80 180 75 240 

Troldand 226 104 188 23 80 90 79 226 

Sangsvane 73 38 123 1 12 8 45 123 

Krikand 111 47 112 2 16 51 114 114 

Taffeland 14 90 78 2 31 60 64 90 

Stor Skallesluger 35 85 71 4 19 85 

Toppet Lappedykker 15 29 74 62 53 37 10 74 

Knopsvane 33 12 8 1 2 4 14 33 
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Brabrand Sø og Årslev Engsø og indløbet af Lyngbygård Å til Årslev Engsø. 
Alle stationer var positive, bekræftet ved fund af odderekskrementer  

Laursen (upubl. materiale) har indsamlet data fra i alt 29 stationer i april 
måned i perioden 2010 – 2015 i Århus Å mellem Ringgadebroen i Århus og 
broen i østenden af Brabrand Sø. Markeringsfrekvensen på de enkelte besøg-
te stationer fremgår ikke af materialet. Det angives, at markeringsfrekvensen 
samlet har været nogenlunde stabil i perioden 2010 – 2014, medens denne 
falder i 2015. Laursen angiver, at en nærliggende forklaring på faldet tillæg-
ges øget færdsel på åen. Der foreligger ikke DCE bekendt øvrige data som fx 
manglende fødemuligheder for oddere som evt. kunne være forklaringen på 
denne forskel i markeringsfrekvens fra specifikt 2014 til 2015. 

En søgning i Naturbasen (2016) giver en enkelt observation af odder i Bra-
brand Sø fra den 16. december 2014 samt et trafikdræbt individ på Søskovvej 
mellem Brabrand Sø og Årslev Engsø, så sent som den 2. januar 2016. 

En søgning i DOF-basen (2016) angiver et fund af en død odder fra den 2. 
januar 2016 i Brabrand Sø. Der er tilsyneladende tale om det samme individ 
som også er indtastet i Naturbasen. Fra Årslev Engsø angives følgende ob-
servationer af oddere: 2011: 2, 2012: 8, 2013: 2, 2014: 16 og 2015: 11. Det for-
skellige antal observationer i de pågældende år kan på ingen måde tages 
som et udtryk for forskel i odderes besøg, idet det drejer sig om tilfældige 
observationer. 

Selve Århus Å vurderes ikke at være en vigtig del af et ynglested for odder. 
Hunoddere med store unger og andre oddere kan dog færdes, fouragere og 
raste i området og i de nærliggende områder. Der er generelt gode skjulemu-
ligheder i krat og træopvækst tæt på åen og langs ådalen. 

Prognosen for odder i Habitatområdet er i NATURA 2000-planen (Miljømi-
nisteriet, Naturstyrelsen 2011) vurderet til at være gunstig, da denne art er 
under spredning og i fremgang i området. 

Friluftsaktiviteter på Brabrand Sø 

Bestemmelser for sejlads 

Sejladsen på søen administreres efter bestemmelserne i Regulativ for Amts-
vandløb nr. 51: Århus Å med Årslev Engsø og Brabrand Sø. Nedenfor gen-
nemgås hovedpunkterne i bestemmelserne. 

Sejlads på søen er tilladt med ikke-motordrevne småfartøjer, mens sejlads 
med sejljoller kun er tilladt på søen mellem robanens sydlige afgrænsning 
og søbredden umiddelbart øst for rostadion. Der må dog anvendes motor-
drevet følgebåd i denne forbindelse. 

Sejlads med windsurfer er ikke tilladt, mens kommerciel sejlads, herunder ud-
lejning af både til sejlads på søen, kun må finde sted efter særskilt tilladelse. 

Sejlads med motordrevne fartøjer, herunder jetski og vandscooter er ikke til-
ladt. Dog er motorbådssejlads tilladt ved sejlads i forbindelse med fx rusefi-
skeri og træning af roere og jollesejlere samt ved kapronings-, kano- og ka-
jakstævner. Den maksimale hastighed for sejlads med motordrevne fartøjer, 
i forbindelse rostadion, fastsættes til 5 knob (9 km/time). 
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Ved sejlads med motordrevne følgebåde i forbindelse med træning må den 
højest tilladelige hastighed maksimalt svare til de kaproningsbåde, kanoer 
og kajakker, de følger. 

Trænings- og motionsroning med kaproningsbåde skal foregå i selve roba-
nen, samt i banens opmarchområde (A) og målområde (B). Trænings- og 
motionsroning med kanoer og kajakker må kun foregå i robanen, i målom-
rådet (B), i opmarchområdet (A) og i banens forlængelse mod den østlige 
åmunding (D) (Fig. 1). 

I forbindelse med træning for roere må der benyttes motordrevet følgebåd i 
robanen. 

I fuglenes yngletid fra den 16. april til den 15. juli må motordrevet følgebåd 
kun benyttes i den vestlige del af robanen, nærmere bestemt fra 1000 m-
mærket til målmærket. 

Dog må der benyttes motordrevet følgebåd i hele robanens længde til i alt 4 
træningssamlinger for Brabrand Regattaen i perioden fra 16. april til 15. juli. 

Der kan afholdes 2 kaproningsstævner samt 2 kano- og kajakstævner om 
året uden særlig tilladelse.  

Kapronings-, kano- og kajakstævner med og uden brug af motordrevne føl-
gebåde må først finde sted efter den 15. juli. 

For kano- og kajakstævner kan der hvert tredje år dispenseres fra denne re-
gel under forudsætning af, at stævnet afholdes på en afkortet bane, nemlig 
fra 1000 m-mærket (plus 125 m til vending ved rundbaneløb) til målstedet. 

Træning med kaproningsbåde, kanoer og kajakker i direkte forbindelse med 
stævner må kun finde sted i robanen eller dennes forlængelse mod den øst-
lige åmunding. 

Under selve stævnet må kaproningsbåde, kanoer og kajakker kun færdes in-
den for det afmærkede baneområde samt et 15 m bredt område langs den 
nordligste bane undervejs fra isætningssted til startsted. Bådene må kun sej-
le enkeltvis og på linie i det 15 m brede område langs den nordlige bane. 

Pontoner og andet flydeudstyr, der skal benyttes i forbindelse med stævner, 
skal udlægges/optages i tiden fra 10 dage før til 10 dage efter stævnets af-
holdelse. Udlægning og optagning foregår i og fra robanen. 

Søens dyr skal lades i fred. Dette gælder også fuglenes reder, æg og unger. 
Sejlende på søen skal undlade at færdes i båd omkring fuglekolonierne i ti-
den fra 16. april til 15. juli. 

Der må ikke medbringes skydevåben under sejlads på søen. Dog må de jagt-
berettigede medbringe de efter jagtlovgivningen lovlige skydevåben. 

Man må kun fiske i søen, såfremt man har fiskeret, eller hvis man har fået 
lov af den, der har fiskeretten. 

Lovligt anbragte ruser og lignende må ikke fjernes eller beskadiges. 



 

11 

Opankring nærmere søbredden end 50 m kræver lodsejerens tilladelse. 

Sejlads i siv- og rørbevoksninger er ikke tilladt, og disse bevoksninger må ikke 
beskadiges. På såvel offentlige som private arealer må landgang kun ske ad an-
lægsbroer eller lignende samt på de steder, hvor der ikke er siv- og rørbevoks-
ninger. Man må kun gå i land og opholde sig på et areal, hvis man har en aftale 
med den, der ejer arealet. Hvis arealet er omfattet af bestemmelserne i natur-
fredningslovens § 56 om almenhedens ret til færdsel og ophold på udyrkede og 
uhegnede arealer, må man frit gå i land og opholde sig. 

Lempelser af sejladsen i forhold til regulativet 

Aarhus Byråd vedtog i 2008 en række ændringer i regulativet, som omfattede en 
øgning af antallet af stævner på robanen fra to til fire om året, hvoraf ét må af-
holdes i perioden fra d. 16. april -15. juli. Den daværende venderadius ved 1.000 
m-mærket blev desuden øget fra 125 m til 250 m. Sejladsen skal dog stadig fore-
gå inden for robanens afgrænsning. 

Brugerudvalget ved Brabrand Sø har fremsat ønsker om mere lempelige regler 
for anvendelse af følgebåde på robanen. Brugerudvalget ønsker således, at føl-
gebåd kan anvendes i hele banens længde samt hver weekend i forbindelse med 
træning. Der er desuden fremsat ønske om at perioden for anvendelse af følge-
både med motor i trænings- og stævnesammenhænge forlænges med en måned 
i hver ende af den nuværende sæson, jf. regulativet. 

Aarhus Kommune har endvidere ønsket en vurdering af muligheden for at til-
lade fritidssejlads med anvendelse af elmotorer (maks. 3 knob) og rutesejlads 
med mindre elbåde (maks. 3 knob, 10 passagerer). Denne sejlads vil følge en fast 
rute og efter nærmere fastsatte tider fra Brabrand Rostadion til Aarhus Midtby. 
Sejlads på søen vil foregå langs robanens nordlige side. 

Forstyrrelser fra sejlads 

Generelt om forstyrrelser og fugle 

En forstyrrelse defineres ofte som enhver ændring af fuglenes adfærd og til-
stand, som ikke ville være sket, hvis forstyrrelsen ikke var indtruffet (Kirby 
m.fl. 2004).  

Grunden til at fritidsaktiviteter kan være forstyrrende er, at fuglene opfatter 
mennesker som rovdyr og dermed en trussel. Dette er grunden til at fuglene 
flygter, når en person eller et fartøj kommer indenfor en vis afstand. Dermed 
sikrer de deres egen overlevelse og formering (Frid & Dill 2002).  

Fugle, der opholder sig ved eksempelvis en sø, forsøger at undgå rovfugle, 
som forekommer de samme steder, hvor de bl.a. lever af vandfugle (Cresswell 
& Whitefield 1994). Derfor ser man ofte at vandfuglene undgår steder på ky-
sten som kan skjule et rovdyr eller hvor rovfugle opholder sig. Det er ikke ba-
re frygten for rovfugle, som får vandfugle til at reagere, men også høje lyde og 
larm kan påvirke fuglene. På den anden side har fuglene også en evne til at 
vænne sig til en forstyrrelse. Det sker oftest over for fartøjer og bevægelser, 
der er langsomme, regelmæssige og følger forudsigelige ruter. 

Fuglenes reaktion er dog ikke altid forudsigelig, og landskabets struktur (fx 
begrænset udsyn) har tilsyneladende en betydning. Som eksempel kan næv-
nes, at fuglene på én kyststrækning kan være upåvirkede af forudsigelige 
aktiviteter, som sandormegravere eller en kajak, mens de på en anden kyst-
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strækning flygter (Smit & Visser 1993). Tidspunktet på året har også betyd-
ning. Fuglene reagerer ofte kraftigt på menneskelige aktiviteter om efteråret 
og vinteren. Generelt er fugle mere følsomme overfor forstyrrelser om vinte-
ren, hvor energibehovet er stort samtidig med, at dagene er korte og føde-
mængden ofte faldende. 

Fuglenes egen adfærd, deres størrelse og opholdssted har også betydning 
for reaktionen på en forstyrrelse. Fugle i store flokke reagerer på længere af-
stand og deres reaktion er kraftigere end fugle i små flokke (Madsen 1995, 
Laursen m.fl. 2005). Fugle med en stor kropsbygning, som fx gæs, reagerer 
på længere afstand af et menneske end mindre fugle, som fx krikænder 
(Bregnballe m.fl. 2009). Fugle, der opholder sig på en vandflade, reagerer 
mindre på en forstyrrelse end fugle der opholder sig på bredden (Burger 
1981). Der er desuden forskel på hvor følsomme de enkelte arter er overfor 
menneskelig forstyrrelse. Måger og ryler er således mere tolerante over for 
mennesker end fx stor regnspove og knortegæs. Der kan desuden være for-
skel på fuglenes reaktion i ynglesæsonen og i træktiden, idet ynglefugle ty-
pisk reagerer meget sent på menneskelig tilstedeværelse. En rugende fugl 
kan således forblive på reden, selvom en person opholder sig få meter fra 
reden, mens samme art kan lette på lang afstand i træktiden. Det er også vig-
tigt at være opmærksom på, at gentagne forstyrrelser kan bevirke at fugle 
opgiver at yngle. 

Det er et kompliceret spørgsmål at fastslå, hvorvidt en forstyrrelse rent fak-
tisk påvirker individerne eller bestanden. Forstyrrelser har sikkert større be-
tydning om vinteren, når fødeudbuddet er mindre (Goss-Custard m.fl. 
2006). På dette tidspunkt kan fuglene blive nødt til at søge føde i områder 
med høj grad af menneskelig aktivitet, der medfører mange forstyrrelser.  

Hvis fødesøgende fugle forstyrres, kan de undertiden kompensere ved at 
søge føde på et senere tidspunkt, i længere tid, et andet sted eller i en anden 
habitat (Stillman & Goss-Custard 2002, Smart & Gill 2003 ) 

Forflytning af fugle til et andet område på grund af menneskelige aktiviteter 
kan være midlertidig, kortvarigt (nogle timer) eller af længere varighed (en-
flere dage). Hvis de menneskelige aktiviteter i et område er af længere va-
righed kan forekomsten af fugle blive reduceret permanent (Madsen 1998). 
Et højt aktivitetsniveau af mennesker i yngletiden kan også have tydelige ef-
fekter på fuglenes fordeling og deres ynglesucces i fx kystområder (Beale & 
Monaghan 2004, Holm & Laursen 2009).  

Effekt og påvirkning 

Ved vurdering af betydningen af menneskelige forstyrrelser er det vigtigt, at 
skelne mellem effekt og påvirkning af fugleforekomster eller bestande (på 
engelsk: ”effects” og ”impacts”; Fox m. fl. 2006, Kirby m. fl. 2004). En effekt 
bruges om en målelig ændring af fuglenes adfærd og fysiologiske tilstand. 
Dette omfatter fx at fuglene under fødesøgning ser op, at fødesøgningen 
indstilles, at adrenalinniveauet i blodet stiger (som tegn på stress), at de 
svømmer væk eller flyver op som følge af at fx et fartøj nærmer sig. Tydelige 
effekter, som fx at en fugleflok letter som følge af en forstyrrelse, resulterer 
ikke nødvendigvis i en påvirkning af forekomsten eller bestanden. Påvirk-
ningen skal derfor opfattes som den ultimative ændring i en forekomst eller 
en bestand, som følge af den respons, som et individ udviser over for en for-
styrrelse. 
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Fritidsaktiviteter kan i mange tilfælde være omfattende og medføre en på-
virkning af individer eller bestanden. Det kan være en påvirkning af den en-
kelte fugls overlevelse, eller dens ynglesucces. Ved mere omfattende effekter 
kan forstyrrelsen påvirke bestanden lokalt, regionalt eller i værste tilfælde 
den samlede bestand (Kirby m. fl. 2004). Dette vil være tilfældet hvis forstyr-
relse forårsager et større omfang af mislykkede yngleforsøg, opgivelse af 
unge-kuld, øget prædation og nedsat overlevelse. Om de forskellige effekter 
enkeltvis eller samlet opnår et niveau, der påvirker bestanden, afhænger af 
om arten er i stand til at kompensere undervejs. 

Det er således vigtigt, at man i forvaltningsmæssige spørgsmål, som vedrører 
konflikter mellem menneskelige aktiviteter og fugleforekomster, tager ud-
gangspunkt i de potentielle påvirkninger af bestandene og ikke alene agerer 
ud fra observationer af effekter. Det kan dog i praksis være vanskeligt at vur-
dere, hvorvidt observerede effekter resulterer i en påvirkning af bestanden. 

Forstyrrelse af ynglefugle 

Som det fremgår ovenfor kan forstyrrelse give anledning til en øget præda-
tionsrate. For fløjlsand viste Mikola m.fl. (1994), at i søer med fritidssejlads 
blev ællingernes svømmetid forlænget, hvilket medførte forkortet tid til fø-
desøgning. Ællingerne dykkede, når de blev forstyrret af sejlads og underti-
den kom de væk fra moderfuglen, hvilket sølvmåger og svartbag udnyttede 
til at æde ællingerne. Hyppigheden af angreb af måger blev øget med en 
faktor 3,5 i søer med fritidssejlads. 

I tre søer i Schweiz med omtrent samme størrelse (27-31 ha) varierede antal-
let af robåde betydeligt, og i weekender kunne der være 20-100 både i de to 
mest benyttede søer (samt badegæster) og ingen i den tredje sø (Keller 1989). 
For toppet lappedykker var flugtafstanden mellem robåd og artens reder ca. 
40 m i den uforstyrrede sø og 4-8 m i de to søer med stor sejlaktivitet, hvor 
fuglene ofte blev jaget af reden. Når fuglene forlod reden dækkede de ægge-
ne med redemateriale, men i de to søer med de hyppige forstyrrelser blev 
æggene undertiden kun delvist dækket. Det medførte en forøget prædati-
onsrate fra blishøne, som tog æggene. I de to søer med meget forstyrrelse 
havde parrene med de korteste flugtafstande højere ynglesucces end parrene 
med længere flugtafstand. Det tyder på at parrene med korte flugtafstande 
havde tilpasset sig det høje forstyrrelsesniveau ved hyppigere at blive på re-
den (og tolerere forstyrrelserne) og dermed reducere risikoen for at blishøns 
tog æggene. Overordnet set var ynglesuccesen lavere i de to søer med for-
styrrelse end i søen uden (Keller 1989). En anden undersøgelse af toppet 
lappedykker viste tilsvarende, at fuglene forlod deres rede oftere og i længe-
re tid i søer med stor rekreativ brug, hvilket også resulterede i lavere yngle-
succes (Ingold m.fl. 1983). Batten (1977) fandt, at toppet lappedykker ophør-
te med at yngle regelmæssigt efter at en sø blev åbnet for sejlads. Disse ek-
sempler med toppet lappedykker viser, hvor kompliceret sammenspillet 
mellem fugle og forstyrrelse kan være. 

Undersøgelser af rørhøg i yngletiden viser, at de placerer reden i en vis af-
stand fra landsiden (7-52 m) og tilsvarende fra vandsiden (15-47 m), sand-
synligvis for at formindske risikoen for prædatorer, som fx ræv, der kommer 
fra landsiden, og oversvømmelse fra motorbåde (Ruddock & Whitfield 
2007). Sammenligning af yngleresultater fra reder med og uden menneskelig 
forstyrrelse viser ingen påvirkning af ungernes overlevelse, men at deres er-
næringstilstand er dårligere i reder med menneskelig forstyrrelse. 
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Tydeman (1978) sammenlignede yngleaktiviteterne for blishøne i tre typer 
søer. I søer med vandski var der ingen yngleforsøg, i søer med anden sejlads 
var ynglesuccesen ca. 65 %, og i søer uden sejlads var den op til 100 %.  

Det er således veldokumenteret, at forskellige former for sejlads kan have en 
negativ effekt på yngleforekomster i ferske vande. Det er især de mere ufor-
udsigelige typer af sejlads, udøvet under høj hastighed, der forårsager for-
styrrelseseffekter. 

Trækfugle 

Som beskrevet for Brabrand sø er det især de planteædende vandfugle (fx 
svaner, blishøns og pibeænder) samt troldænder der har behov for uforstyr-
rede områder til rast og fouragering. For de planteædende vandfugle skyl-
des det, at planter har et lavt indhold af næringsstoffer, hvorfor fuglene 
kræver lange uforstyrrede fourageringsperioder for at kunne indtage den 
mængde næring, der er nødvendig for overlevelse gennem efteråret og vin-
teren (Mayhew 1988). 

Et forsøg i Nibe Bredning, Gjøl Bredning og Hegnede Bugt viste, at plante-
spisende vandfugle fortrænges fra deres foretrukne raste- og fouragerings-
områder, hvis der er rekreative aktiviteter i området. Forsøget viste endvide-
re, at forstyrrelsesfrie zoner kunne sikre at fugle blev i områderne (Madsen 
1998a, Madsen 1998b). 

Flere undersøgelser af ikke-motoriserede både som robåde, sejlbåde og ka-
noer har vist, at vandfugle forlader lokaliteterne og dermed falder antallet af 
fugle som følge af fartøjernes tilstedeværelse. Flertallet af undersøgelserne er 
foretaget i England, og omtales kort: Parr (1974) fandt at sejlads om vinteren 
bevirkede at sorthalset lappedykker og hvinand forlod området helt, mens 
antallet af krikand, troldand og stor skallesluger blev reduceret. Batten 
(1977) fandt at mange vandfugle forlod et område om vinteren, når der var 
sejlads.  En undersøgelse af 100 søer viste at fuglene flyttede mellem søerne 
som reaktion på sejlads (White 1993). Fox m. fl. (1994) viste at en enkelt 
gummibåd var i stand til at fordrive flokke af taffelænder fra en stor sø til en 
mindre med begrænset adgang.  

Ovenstående undersøgelse og lignende erfaringer har givet anledning til et 
andet administrativt instrument til reduktion af forstyrrelser - nemlig zone-
opdeling af en lokalitet, så rekreative aktiviteter som sejlads kun er tilladt i 
den ene del. Det sikrer, at fuglene kan flytte til den beskyttede del af søen i 
perioder, hvor forstyrrelsesniveauet er højt. Når forstyrrelsesniveauet igen 
er lavt har de en kort afstand til de føderessourcer som de evt. måtte opgive 
at benytte.  

Zoneopdeling af lokaliteter til reduktion af forstyrrelser fra sejlads er im-
plementeret eller foreslået i mange danske reservater og fredede områder, 
f.eks. på Agger og Harboøre Tanger og i Arresø (Laursen 2013; Clausen m.fl. 
2014). 

Odder og menneskelig forstyrrelse 

Vurderet alene ud fra forekomst af odderspor (ekskrementer og fod) på en 
lokalitet, synes odder at kunne tolerere forstyrrelse fra menneskelige aktivi-
teter i dens levesteder (Madsen & Prang 2001, Chanin 2003). Forekomsten af 
odder kræver dog formentlig, at forstyrrelsen er 'forudsigelig' i tid og rum, 
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at forstyrrelsen kun sker ved en mindre del af levestedet og i kort tid af gan-
gen, samt at der er egnede skjulemuligheder til stede. 

Forekomst af en art i et område kan ikke alene bruges som indikator på, at 
området er et godt levested for arten, eller at den økologiske funktionalitet 
og områdets bæreevne for arten ikke påvirkes af et anlæg eller en øget for-
styrrelse. Det kræver viden om forekomst af stedfaste individer, ynglesucces 
i området, og individernes brug af områdes ressourcer i forhold til forstyr-
relsens type og omfang. 

Hos territorielle arter som odder vil der altid være individer, der er presset 
ud på mindre egnede levesteder. Der kan derfor være fast forekomst af od-
der i et levested, der er mindre egnet som levested og uegnet som ynglested.  

Odder kan også tilpasse deres adfærd efter forstyrrelserne i tid og rum. Fx er 
odder også dagaktiv i uforstyrrede områder. I Danmark er odder nataktiv, 
hvilket kan være en effekt af menneskelig døgnrytme og forstyrrelsesmøn-
stret fra mennesker. Ved et større vandløb nær Randers kan der altid findes 
friske odderekskrementer på den ene banket under en bro, hvor der ellers er 
helt ens markeringsmuligheder på de to banketter. Den eneste forskel på de 
to banketter er umiddelbart, at der langs åen på den 'umarkerede' banket er 
høj rekreativ aktivitet af mennesker i dagtimerne. 

Hunner med unger er mere følsomme overfor forstyrrelser, og de har brug 
for større uforstyrrede ynglesteder, især i de første måneder indtil ungerne 
begynder at følge moderen rundt (Chanin 2003, Liles 2003). Hunnerne med 
små unger bruger typisk lokaliteter med større, stabile føderessourcer, fx sø-
er, moseområder og rolige uforstyrrede kyststrækninger (Chanin 2003, Liles 
2003). De enkelte huller som hunnerne og ungerne raster i ligger ikke nød-
vendigvis ud til vandløb eller søer. 

Ungerne følger hunnen op til et år. Når ungerne er store vil ynglestedet reelt 
være hele hunnens home-range. Der er ingen afgrænset yngletid for odder i 
tempererede dele af Europa (Chanin 2003). 

Forstyrrelser af fuglelivet og odder i Brabrand Sø 
Der mangler viden om den tidslige og rumlige fordeling af sejladsen på Bra-
brand Sø og Aarhus Å. Det er derfor vanskeligt at vurdere i hvilket omfang 
det nuværende aktivitetsniveau påvirker fuglelivet og odder i området.  

Ynglefugle og trækfugle 

Der er på baggrund af observatørernes bemærkninger i DOFbasen imidler-
tid ingen tvivl om, at der i et vist omfang forekommer forstyrrelser af yngle-
fuglene. Dette gør sig især gældende, når kajakroere kommer tæt på yngle-
kolonier og derved får fx hættemågerne på vingerne, som det er tilfældet, 
når kajakroere runder Stavtrup-halvøen og kommer nær Mågeøen. Det er 
dog uvist, hvorvidt forstyrrelserne påvirker ynglefuglene negativt i form af 
reduceret ynglesucces. 

Det er især kajakroere, der må formodes at afstedkomme den største forstyr-
relseseffekt. Sejladsen er ofte uforudsigelig og den lave køl gør det muligt 
for kajakroerne at komme tæt på land. Omvendt er den mere regelmæssige 
sejlads, der foregår på robanen, mere forudsigelig og foregår i øvrigt uden-
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for de vigtige yngleområder. Det kan derfor antages, at fuglene i et vist om-
fang har vænnet sig til denne aktivitet. 

I vinterhalvåret formodes aktivitetsniveauet på søen at være lavere end om 
sommeren. Det må således antages, at kajaksejladsen er begrænset på det 
tidspunkt, hvor trækfuglene er mest følsomme overfor forstyrrelser. 

Der foregår jagt på privatejede arealer omkring Døde Å, men omfanget er 
ikke kendt. Det må dog antages, at der på dage med jagt vil være betydelig 
forstyrrelse på den del af søen, der grænser op til arealerne, hvor der drives 
jagt. Det vurderes dog, at jagten samlet set har en meget begrænset forstyr-
relseseffekt i søen. 

Lyst- og erhvervsfiskeri foregår i princippet gennem hele året, men omfan-
get er formentlig begrænset, idet især erhvervsfiskeriet er blevet reduceret 
markant gennem de sidste årtier. Samlet vurderes fiskeriet dermed at have 
en meget begrænset forstyrrelseseffekt i søen. 

Odder 

På baggrund af observationerne af odder er der ingen tvivl om, at oddere 
gennem de seneste år og i øjeblikket færdes i det pågældende vandløbssy-
stem på trods af at der allerede er forstyrrelse fra rekreative og andre men-
neskelige aktiviteter. Som nævnt er odder i Danmark nataktiv, hvorfor der i 
mange tilfælde ikke vil være sammenfald mellem udøvelsen af sejlads på 
søen og oddernes aktiviteter. 

Forslag til zonering 
Som det fremgår af ovenstående findes de primære yngleforekomster af de 
prioriterede arter af ynglefugle i søens sydøstlige del, dvs. fra Stavtrup-
halvøen til Aarhus Å’s udløb. Området udgør den mest lavvandede del af 
søen og det må derfor formodes, at det også er her, at fødegrundlaget for 
planteædende vandfugle er størst, ligesom dette område på grund af den 
brede rørskov er forholdsvis uforstyrret fra landsiden. Dette gælder gennem 
hele året, hvorfor dette område også er vigtigt for rastende vandfugle. 

Det foreslås således, at dette område friholdes for alle former for sejlads 
gennem hele året (Fig. 2). Denne zoneinddeling gør det således muligt at 
udvide mulighederne for sejlads i den resterende del af søen, som omfatter 
ca. 80 % af søens areal. Som det fremgår af ovenstående er der dokumentati-
on for, at en zoneinddeling er et effektivt værktøj i forhold til at regulere 
menneskelige aktiviteter på vandfladen og dermed sikre gunstige vilkår for 
fuglelivet. 

Det har været overvejet at etablere en tilsvarende forstyrrelsesfri zone i den 
vestlige ende af søen. Det er imidlertid vurderet, at områdets betydning for 
yngle- og trækfugle samt odder ikke er tilstrækkelig til at retfærdiggøre en 
sådan. En veludviklet flydebladsvegetation sætter desuden en naturlig be-
grænsning for sejladsen i denne del af søen (Keld Henriksen, pers. medd.). 

Det foreslås desuden, at der ikke tillades sejlads tættere på rørskoven end 20 
meter. Dette vil begrænse forstyrrelsen af fugle og odder i de områder, der 
ikke er omfattet af den forstyrrelsesfri zone.  
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Nedenfor gennemgås de prioriterede arter af ynglefugle, trækfugle og odder 
med henblik på at vurdere betydningen af den foreslåede ændring af be-
stemmelserne for sejlads i søen.  

Rørhøg 

Der er store dele af rørskoven omkring Brabrand Sø, der udgøres af en for-
holdsvis smal bræmme på under 100 meter. Dette gælder især i den nordlige 
del af Brabrand Sø, hvor færdsel på stien og potentiel forstyrrelse fra vand-
siden, gør rørsiden mindre egnet som ynglehabitat. I den sydøstlige ende er 
der generelt større afstand fra stien til rørskoven, hvorfor det må formodes, 
at forstyrrelsesniveauet fra menneskelig færdsel fra landsiden er markant 
lavere. Dermed udgør denne del af søen det mest attraktive område for yng-
lende rørhøg. 

Hættemåge, sorthalset lappedykker og toppet lappedykker 

Det fremgår af Tabel 5, at 62-100 % af de ynglende hættemåger har været at 
finde i den foreslåede forstyrrelsesfrie zone i de år, hvorfra der foreligger da-
ta. Der opnås således en høj grad af beskyttelse af de ynglende hættemåger 
med forslaget om at friholde denne del af søen for sejlads. Som nævnt oven-
for yngler sorthalset lappedykker primært i tilknytning til hættemågerne, 
hvorfor en tilsvarende høj andel af yngleforekomsten må formodes at være 
omfattet af beskyttelsen. Toppet lappedykker yngler som nævnt mere spredt 
i søen og en forholdsvis mindre andel af yngleforekomsten vil være omfattet 
af beskyttelsen.  

 

Figur 2. Forslag til etablering af 
permanent forstyrrelsesfri zone 
i den sydøstlige del af Brabrand 
Sø. Arealet, hvor der er mulig-
hed for sejlads, udgør ca. 80 % 
af søen. 

 

Tabel 5. Andelen af ynglepar af hættemåge, der i de senere år har været at finde i det område, der foreslås friholdt for 

sejlads. 

 2002 2003 2005 2006 2015 

Andel af ynglepar (%) 62 100 100 83 95-97 
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Trækfugle 

De rastende vandfugle vil i den forstyrrelsesfrie zone kunne få den nødven-
dige fred til rast og fouragering i perioder med sejlads på søen. Der kan fo-
rekomme dage med jagt på de dele at engene, der er i privat eje, men i for-
hold til zonens størrelse, vil det næppe have en betydning. 

I perioder med kraftig vind fra vest, vil mange vandfugle foretrække at ligge i 
læ i søens vestlige del, dvs. uden for den forstyrrelsesfrie zone. Der kan ikke 
forventes sejlads af nogen betydning i vinterhalvåret i kraftig blæst, hvorfor 
fuglene vurderes at kunne dagraste her uden nogen betydelig forstyrrelse. 

Odder 

Som nævnt ovenfor vurderes selve Århus Å ikke at være en vigtig del af et 
ynglested for odder, men åen udgør dog et muligt fourageringsområde. Der-
imod vil såvel Brabrand Sø som Årslev Engsø være egnede ynglesteder for 
hunoddere og deres unger. Vi vurderer, at især den sydlige del af Brabrand 
Sø, herunder rørskovsarealerne, vil være mest værdifuldt for odderens til-
stedeværelse i vandløbssystemet. Det vurderes således, at den sydøstlige del 
af søen med forslaget om friholdelse for sejlads vil kunne udgøre et større, 
attraktivt område for odder. 

Fordele ved zoneinddeling samt anbefalinger 

Der er en række fordele ved en zoneinddeling som foreslået ovenfor: 

 Selvom der i området uden for den forstyrrelsesfrie zone især i sommer-
halvåret vil kunne forekomme større aktivitet end hidtil, må det antages, 
at fuglene gradvist vil tilpasse sig den ændrede situation og derfor i sti-
gende omfang vil benytte det uforstyrrede område. Dette gør sig gæl-
dende for både yngle- og trækfugle. 

 Samme forhold gør sig gældende for odder. 

 Da den forstyrrelsesfrie zone på nogle steder er forholdsvis smal, vil ak-
tiviteter umiddelbart udenfor zonen være inden for visse fuglearters 
flugtafstand. Det må dog antages, at de fugle, der benytter Brabrand Sø 
er tilpasset et vist forstyrrelsesniveau. Desuden ligger de mest lavvande-
de områder tæt på bredden og derfor længst fra aktiviteterne. 

 En forstyrrelsesfri zone samt en generel begrænsning af sejlads tættere på 
rørskoven end 20 meter, der gælder hele året, er mindre kompliceret at 
formidle og håndhæve sammenlignet med bestemmelser, der er årstids-
afhængige. 

 Det anbefales, at der etableres en permanent afmærkning på vandfladen 
samt skiltning, ligesom bestemmelserne for sejlads indskærpes overfor 
både organisede udøvere og lejlighedsvise udøvere af sejlads på søen.  

 Det anbefales, at hastigheden ved sejlads med motorbåd fortsat begræn-
ses til 5 knob, bl.a. med henblik på at reducere risikoen for at reder øde-
lægges eller oversvømmes af hækbølger. 

 I princippet kan polder af søkogleaks med tiden opstå flere steder i søen. 
Det kan derfor ikke udelukkes, at der vil kunne opstå attraktive ynglehabi-



 

19 

tater udenfor det uforstyrrede område. I så fald kan det overvejes at sikre 
større yngleforekomster med midlertidige sejladsforbud nær kolonien.  

 Det bør desuden overvejes at friholde den ene bred af Århus Å for men-
neskelig færdsel af hensyn til odder. Forstyrrelseseffekten i Århus Å kan 
ligeledes begrænses ved at bevare større, sammenhængende krat og op-
vækster langs åen på mindst den ene bred. Tætte krat og opvækster kan 
give oddere mulighed for at finde skjul, hvis de evt. forstyrres af aktivite-
terne på selve åen. 

 Den foreslåede zoneinddeling vil gøre det muligt at gennemføre de øn-
skede lempelser af reguleringen af sejladsen, dvs. øget brug af følgebåde 
i tilknytning til robanen og sejlads med elbåde, uden at det samlede for-
styrrelsesniveau i søen vurderes at ville øges væsentligt. 

Tak  

Tak til Allan Janniche og Keld Henriksen for oplysninger om fuglelivet ved 
Brabrand Sø.  
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