Naturen omkring os
På denne strækning, hvor vore forfædre
engang levede og efterlod deres spor er
Moesgård Museum i gang med et større
arkæologisk udgravningsarbejde. Her er
tidligere fundet en 7000 år gammel
stammebåd og for nylig har et gammelt
skelet set dagens lys. Skelettet er fra en ca.
24 årig mand og stammer fra nogenlunde
samme tid som Grauballemanden. Arbejdet med udgravningerne af de arkæologiske fortidsminder kan sammen med
fundene af smykker, krukker, knive og
andre redskaber studeres i en opstillet i
container ved Lægårdsvej, og kan i øvrigt
også følges på Moesgård Museums
hjemmeside.
For at skabe balance mellem naturen og
motorvejen har Naturforvaltningen en
naturgenopretningsplan. Den har til formål
at forbedre de naturmæssige og rekreative

I Lystrups forhistoriske tid levede vore forfædre ved bredden af Århusbugten. Dengang for 5000 år siden gik der en 5,5 km.
lang fjord ind i det landskab, som vi i dag
kender som Egådalen. Gennem tiderne er
fjorden forsvundet og jorden er blevet opdyrket til landbrug. Dalen er dog stadig et
område af særlig landskabelig interesse
med en artsrig fauna og flora, som rummer
fredede planter og dyr. Bl.a. finder man her
den sjældne engsnarre, som er medtaget på
EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv. Om dagen
kan man foruden fasaner, agerhøns og
bekkasiner opleve sangfugle og rovfugle.
I de lune forårsnætter brydes stilheden af
nattergalens smukke sang.
På Egådalens nordlige kant startes der i
løbet af år 2004 anlæggelse af en motorvej.
Den skal forbinde E45 ved Søften og fange
Djursland motorvejen ved Skødstrup.
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Naturpatruljerne blev startet i foråret 2003,
som et projekt ledet af Naturforvaltningen.
Med bistand fra Fællesrådet blev der nedsat 4 patruljer, som er i gang med lokalisering af 4 forskellige områders dyre- og
planteliv. De 4 områder er foruden Ellebækken, Skårupgård Skov, Sønderskoven
og et engområde ved Elev. Resultaterne af
patruljearbejdet kan ses på Naturforvaltningens hjemmeside.

værdier i Egådalen og Lystrup Enge samt
at forbedre vandkvaliteten i Århusbugten.
I området mellem jernbanen og Lystrupvej
er der i år 2005 planlagt etablering af et område med en 100 hektar lavvandet sø med
tilhørende 55 hektar våd eng. Her kommer
et paradis med gode levesteder for padder,
insekter, fugle og planter til at udfolde sig.
Vi vil komme til at opleve mange flere nye
arter komme til området og måske vil også
storken finde sig en boplads her. For de
2-benede naturglade folk bliver der etableret stier og udsigtsposter.

Til Lystrup-Elsted-Elev’s mangfoldige
natur med både skove og grønne områder
er der fri adgang for både naturinteresserede og folk som kan lide at færdes i det fri.
Gennem hele området løber et tæt stisystem til glæde for gående, cyklende,
kondiløbere og ikke mindst børn der skal
til og fra skole. Brug naturen til oplevelser,
inspiration og glæde, men pas godt på den.

Engsøen bliver forbundet med Ellebækken,
som løber i den sydlige del af Lystrup.
Den har sit udspring i Skårupgård Skov og
snor sig gennem landskabet fra øst til vest.
Her er en naturpatrulje ved at udforske
naturen og har fundet padderokke,
døvnælde, agersennep, burresnerre, agertidsel, vild kørvel, ahorn, hvidtjørn, navr,
vårfluelarve, kratsnegl og mange andre
planter og dyr.
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