
Hjælp søges – tilbud til Gråkragerne 

CES ringmærkning ved Brabrand Sø. 

Som nogen af jer måske allerede ved, så er der af en gruppe ringmærkere siden 2006 foretaget 
standardiseret ringmærkning i rørskoven på sydsiden af Brabrand Sø ved Stavtrup. Du kan her på 
DOF Østjyllands hjemmeside finde min afrapportering af de hidtil foretagne fangster (”CES 
Brabrand Sø - en opsamling af data fra perioden 2006-2019”).  

Der er dog nu opstået det problem, at der er blevet flere huller i rørskovens bund, som gør det 
vanskeligere at færdes ud til nettene – og jeg bliver jo ikke yngre. Det har gjort, at jeg har måtte 
tænke kreativt, hvis projektet skulle fortsætte, og dataindsamlingen til den allerede lange tidsserie 
med spændende data dermed skulle fortsætte. 

Derfor kom ideen med etablering af en gangbro rundt i rørskoven til nettene. Og tilfældigvis var 
der lige en fond (Isobro), som stod med en pose penge til uddeling til lokale projekter – så hvorfor 
ikke forsøge at få del i dem til anskaffelse af brædder til projektet. Som tænkt, så gjort med hjælp 
fra DOF-Østjylland.  

Det gav resultat, så jeg hos Rodelund Savværk kunne købe omkring 1500 m brædder til projektet, 
som nu ligger på Stavtrup Vandværk, og venter på at blive skruet sammen, så de kan blive lagt ud, 
inden sæsonen starter 1. maj. 

 

Foto. Brædder til etablering af gangbro. 

Så måtte jeg jo i gang med næste trin - at søge tilladelse til projektet hos kommunen. Da 
kommunens naturafdeling er orienteret op projektet via afrapporteringen, kan de  



godt se ideen i projektet, så de gav flux tilladelse til udlægning af ubehandlede brædder i 
sommerperioden – så nu er det bare om at komme i gang. 

Da formålet med at uddele økonomisk støtte bl.a. er at aktivere ”+60-ere”, vil jeg gerne invitere 
”Gråkrager” til at deltage i projektet, som gå ud på at skrue brædderne sammen to og to til 
gangbroer, så de bliver klar til at vi kan lægge den ud sidst i april – når vandet er forsvundet fra 
søen igen! 

Jeg har med hjælp fra Morten Jenrich Hansen allerede lavet nogle få brædder for at se, hvordan 
det kan gøres. 

  

 
 

Fotos. Så er de første gangbrædder skruet sammen. 

Så er der nogen blandt Gråkragerne (eller andre interesserede), der har en skruemaskine, og som 
har lyst til at være med til at sikre, at det spændende projekt kan fortsætte, må man meget gerne 



kontakte mig. Hvis vi bliver 2-3 hold på hver to personer, vil arbejdet med at samle brædderne 
kunne gøres på et par dage. Jeg vil så sørge for forfriskninger ol. under arbejdet. Da jeg er optaget 
det meste af marts, vil jeg satse på, at arbejdet kan udføres i starten af april – men andet kan 
aftales. 

Så hvis du har lyst og tid (eller spørgsmål), så kontakt mig på tlf. 2340 9406 eller på e-mail: 
hettrup@live.dk 

Vi ses. 

Henning Ettrup 


