
Nyt fra fugleudvalget. 

Sidste år indsendte vi en ansøgning til et projekt, der hedder ”Aktiv af natur”, og 

med støtte fra Friluftsrådet og Velux-fonden, fik vi bevilget 29.000 kr. til forskellige 

”senior-natur-projekter” på Mollerup Golfbane. 

Siden da har vi arbejdet med forskellige tiltag, og nu kan de første resultater ses. 

Vi har for få dage siden opsat 3 andehuse – et i søen ved 18. green og et i søen 

mellem 16. green og 14. teested – disse to er på pæle, mens det tredje i søen 

mellem hul 10 og hul 11 er flydende. Vi glæder os meget til se husene blive beboet. 

Dernæst har vi bestilt 2- 3 informationspæle med QR-koder via vores ”grønne 

partnerskab” med Naturforvaltningen i Aarhus Kommune. 

Med dem vil vi fortælle mere om naturen og fuglelivet på golfbanen og i 

Egådalen/Engsøen, samt oplyse lidt om den gamle historiske ”Kirkesti”, som snor sig 

på tværs af vores bane fra Vejlby til Lisbjerg/Terp, og som er offentlig. Samtidig har 

vi bestilt et par solide bænke, som skal placeres på et par velegnede steder i 

forbindelse med ovennævnte informationspæle. 

En fuglekasse med indbygget kamera og forbindelse til TV i cafeen er et andet 

projekt vi arbejder med, og så har vi også inden for det bevilgede beløb fået 

mulighed for at købe træ til flere fuglekasser samt vedligeholdelse af de gamle. 

For få dage siden havde vi besøg af den nye direktør for Dansk Ornitologisk Forening 

(DOF - se vores Facebook-side via hjemmesiden), som havde hørt om vores 

projekter, og var meget nysgerrig efter at se, hvad man kunne finde på af ”grønne” 

initiativer på en golfbane. Hun blev positivt overrasket. 

For kort tid siden gjorde et af klubbens medlemmer os opmærksom på, at DOF 

muligvis ville donere penge til specielle fuglekasser, og da vores green-keepere 

havde observeret et par ”små skovhornugler” i træerne ved hul 14, fik vi et hurtigt 

tilsagn fra DOF, så inden længe regner vi med at sætte et par kasser op på passende 

steder. 

Så alt i alt ser vi frem til et spændende ”fugleår” i Mollerup. 

Fugleudvalget 



 

 


