Beslutningsforslag om ftere havørreder iAarhus

Å

Nogle gange er vi i den heldige situation, at vi relativt nemt kan foretage konkrete indgreb, som forbedrer vandmiljøet til
gavn for naturen og alle de borgere, som nyder at færdes her.
Et eksempel er naturen ved Æslev Engsø, som har været et tilløbsstykke, siden søen blev anlagt i 2003. Søen, som
reducerer udledningen af kvaelstof til Aarhus Bugt, er i dag etværdifuldt naturområde med sbr rekreativ værdi, samtidig
med at søen nedsætter risikoen for oversvømmelser ved at holde vandet tilbage.

Men desværre har søen også en negativ indvirkning på åens bestand af havørreder og andre dyr, der vandrer i
åsystemet. Det er dokumenteret, at åens bestand al havørreder vil uddø i løbet at tå år, da størsteparten af de
udvandrende unge ørreder (sakaldte smolt) omkommer iÅrsbv Engsø og Brabrand Sø iforbindelse med deres udtræk.
På et dialogmøde i Teknisk Udvalg den 'l-8. februar 2019 diskuterede udvalget et forslag fra Østjyske Lyst- og
Fritidsfiskere om at genetablere Aarhus Å på de kommunale arealer omking Årslev Engsø, så åens tidligerestore
bestand af havørreder kan genskabes.

Forslaget vil sikre, at havørreden igen kan blive en værdifuld del af åens naturlige dyreliv til gavn og glæde for såvel
sportsfiskerne som den almene naturinteresserede. Derudover vil forslaget være med til at sike, at å-systemet vil kunne
opfylde fastlagte miljømåI. Derfor har også Det Grønne Råd og Vandrådene ien§hed bakket op om forslaget.
Vi foreslår derfor, at

Teknik og Miljø udarbejder et konkret forslag om et omløb om
bestand alhavørre&r i Aarhus A systemet.

lvsbv Engsø, som kan sikre

en selvreproducerende

At den samlede økonomi samt muligheden for ekstern medfinansiering belyses som en del af forslaget.
På vegne af Venstre, Liberal Alliance, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Alternativet og Enhedslisten

Samt Dansk Folkeparti og Konservative der ikke er medlem af udvalg men har tilsluftet sig
beslutningsforslaget.
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