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UDENFOR
Af Kim Brandt Thomsen 
Randers Kommune

RANDERS: For 20 år siden anlagde Borger-
foreningen for Havndal og Omegn en 
knap tre kilometer lang sti rundt om 
søen. Søstien er på sine fugtigste ste-
der mest til gummistøvler, og på nogle 

strækninger kan det være svært at fi n-
de den. På intet tidspunkt er man dog 
i tvivl om retningen. Holder man søen 
på den samme side hele vejen, så når 
man også rundt.

Søstien er en gangsti og skal benyttes 
som sådan. Al færdsel rundt om søen 
foregår på privat jord. Husk, at hunden 
skal holdes i snor, hvis den er med.

Et rigt dyreliv
Uanset årstid er turen rundt om søen 
en smuk tur med masser at se på både 
til lands, til vands og i luft en. Vandfug-
le samles oft e i store fl okke på søen, og 
det er let at fi nde spor eft er vildt i den 
fugtige jord.

Dansk Ornitologisk Forening har ob-
serveret intet mindre end 106 forskel-
lige fuglearter ved Udbyover Sø. Heri-

blandt fi re slags lappedykkere, skarv 
og fi skehejre, knopsvane og sangsva-
ne, grågås og canadagås, tretten arter 
af ænder og stor og lille skallesluger. 
Her er også rovfugle som rød glente, 
rørhøg, blå kærhøg, duehøg og spurve-
høg. Musvåge, fi skeørn og vandrefalk. 
Agerhøne, fasan, vandrikse og grønbe-
net rørhøne. Mursejler og tre slags sva-
ler, klirer, terner, måger, duer og spurve, 
spætter, drosler og sangere. Rødstjert og 
vipstjert, allike, skade, krage og ravn, iri-
sker, siskener, kernebider, dompap… og 
mange fl ere.

Også sommerfuglene er rigt repræ-
senteret ved blandt andet lille, stor og 
grønåret kålsommerfugl, aurora, ci-
tronsommerfugl, dagpåfugleøje, admi-
ral, nældens takvinge, græsrandøje og 
engrandøje og lille ildfugl.

Løvemund i blomst ved Søstien. 
Foto: Randers Kommune

Ad Søstien rundt 
om Udbyover Sø

Udbyover Sø ligger i fantastiske omgivelser med skov og kuperet terræn 
umiddelbart nord for Udbyover. Fra Havndals østlige udkant, ved skolen 
og hallen, er der god udsigt over søen. Her er også et godt udgangspunkt 
for en tur rundt om den 18 hektar store sø, som er naturligt dannet men 
har ændret karakter efter tørvegravning i midten af 1900-tallet.
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Søstien omkring Udbyover Sø er knap tre kilometer lang.

Søstien er 
anlagt i 1997 af 

Borgerforeningen for 
Havndal og Omegn. 

Søstien er en gangsti 
og skal benyttes som 

sådan. Al færdsel 
rundt om søen 

foregår på privat 
jord. Foto: Randers 

Kommune

En lille ildfugl blusser 
i toppen af en 

tidsel. Foto: Randers 
Kommune

Søstien er på sine 
fugtigste steder mest 

til gummistøvler, og 
på nogle strækninger 

kan det være svært 
at fi nde stien. Men ro 

på. Holder du søen på 
den samme side hele 
vejen, så når du også 
rundt. Foto: Randers 

Kommune

Udbyover Sø set 
fra Søringen på 

Havndalsiden. Foto: 
Randers Kommune

UDENFOR
Kim Brandt Thomsen 
Randers Kommune

RANDERS: Der er blevet 
etableret i alt seks gyde-
banker af 10-15 meters 
længde for at forbedre 
gydemulighederne for 
fi sk, specielt ørred, og 
dermed sikre og udvik-
le en naturlig fi skebe-
stand såvel som at for-
bedre smådyrsfaunaen i 
Svejstrup Bæk. To gyde-
banker er etableret op-
strøms Oust Møllevej og 
fi re nedstrøms.

I alt 45 tons gydegrus 
ligger nu, hvor det gør al-
lermest gavn: På bunden 
af Svejstrup Bæk.

- Gydegruset blev 
lagt ud på mindre end 
halvanden time. Måske 
skyldtes det vejret, som 
var både gråt og vådt. El-
ler tanken om de ven-
tende grillpølser. Elever-
ne fra Randers Produkti-
onsskole var i hvert fald 

ikke til at styre, men hav-
de virkelig gang i river og 
skovle. Man skulle næ-
sten tro, de havde prøvet 
det før, siger Steen Ulnits, 
som er den lokale initia-
tivtager til projektet.

De stolte havørreder i 
Svejstrup Bæk har nu fået 
et halvt hundrede meter 
nyt og prima gydevand 
til de kommende må-
neder - takket være ele-
ver fra Randers Produk-
tionsskole, en håndfuld 
lokale beboere, tilrejsen-
de lystfi skere og tre lokal-
politikere, som også gav 
en hånd med - samt Ran-
ders Kommune for udlån 
af materiel og mandskab 
og Finn Sivebæk fra DTU 
Aqua for råd, dåd og vej-
ledning.

Fra ide til handling 
Steen Ulnits oplyser, at 
det har taget to år fra 
undfangelse af ideen til 
eksekvering af Projekt 
Gydebanke:

- Vi valgte Svejstrup 

Bæk, da den har et stort 
potentiale som kom-
mende producent af ør-
reder til Gudenå og Na-
turpark Randers Fjord. 
Medvirkende til valget 
var også, at Svejstrup 
Bæk ligger mere centralt 
og synligt end noget an-
det gydevandløb i kom-
munen. Vi ved, at man-
ge randersborgere har 
deres daglige gang ved 
bækken, som løber i de-
res baghave og gennem 
Doktorparken.

I november, december 
og januar vil man kunne 
se de gydende havørre-
der i gang i bækken. Se ef-
ter lysende pletter på den 
mørke åbund. Det er de 
nygravede gydebanker, 
hvor ørrederne har lagt 
deres æg.

Lodsejere i området 
har ved høringen forud 
for projektet været me-
get positive i forhold til 
den nu gennemførte re-
staurering.

Svejstrup Bæk er klar 
til gydesæsonen
Gruppen Svejstrup Bækkens Venner har 13. 
september med bistand fra Randers Kommune, 
DTU Aqua og elever fra Randers Produktionsskole 
gennemført en restaurering af Svejstrup 
Bæk på begge sider af Oust Møllevej.

CC   Vi valgte Svejstrup Bæk, da den har et stort 
potentiale som kommende producent af ør-
reder til Gudenå og Naturpark Randers Fjord. 
Medvirkende til valget var også, at Svejstrup Bæk 
ligger mere centralt og synligt end noget andet 
gydevandløb i kommunen.
STEEN ULNITS, LOKAL INITIATIVTAGER TIL PROJEKTET


