Fuglene elsker området ved Føllebund
Efter genopretningsprojektet blev gennemført, ses der
mange vadefugle på lokaliteten både om foråret og om
sommeren.
Krikand holder til ved det lavvandede område hele året,
hvis bare der er vand nok, og der ses skeand, atlingand,
knarand og pibeand. Om vinteren græsser grågæs og
canadagæs på engene, og de første gravænder dukker
op i januar/februar.
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Føllebund ligger syd for Rønde, i den nordvestligste del af
Nationalpark Mols Bjerge. Hele området ejes af Naturstyrelsen, der står for naturplejen af området. Der er flere
gode muligheder for at se ud over området både fra de
højtliggende partier op mod Rønde og fra fugletårnet i
kanten af Hestehave Skov.
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Parkering kan ske ved p-pladsen ved Molsvej umiddelbart øst for Hestehave Skov eller ved Kalø Slotskro,
tæt ved Kalø Vig. Fra begge parkeringspladser fører
skovveje og stier frem til fugletårnet. Man kan både
gå og cykle gennem Hestehave Skov til fugletårnet
ved Føllebund.
Hunde skal altid holdes i snor.
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Mere information:
Vandretursfolderen for Kalø
Naturstyrelsen: www.naturstyrelsen.dk
Nationalpark Mols Bjerge:
www.nationalparkmolsbjerge.dk
Dansk Ornitologisk Forening: www.dof.dk
Danmarks Fugle og Natur: www.fugleognatur.dk
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Praktiske oplysninger
Atlingand

Føllebund

Signaturforklaring

Føllebund - et mislykket dræningsprojekt
Fra fugletårnet I Hestehave Skov kan man se ud over hele
Føllebund og en del af Følle Vig. Hele arealet er på ca. 19 ha.
Vådområdet blev drænet i 1930’erne og blev helt frem til
2004 anvendt til sommergræsning for kreaturer. Det oprindelige dræningsprojekt havde til hensigt at skabe agerland,
der kunne pløjes og opdyrkes. Digerne ud mod Følle Vig
og langs med Knubbro Bæk, der løber i områdets vestlige
side, var blevet forhøjet. Dermed ville man undgå at der
trængte vand ind på engene ude fra vigen. Mindre grøfter
og vandløb blev rørlagt så den drænede jord kunne pløjes.
Men projektet blev aldrig vellykket - kun en mindre del var
så veldrænet at det kunne kultiveres.

Naturen vender tilbage
I 2004 gennemførte man et naturgenopretningsprojekt
ved Føllebund. Højvandsdiget ud til Følle Vig blev delvis
fjernet, og rørlagte vandløb blev genåbnet og lagt ud i sine
tidligere slyngninger. Området fik dermed en naturlig og
varieret vandstand med vekslende saltholdighed, som skal
være til gavn for plante- og fuglelivet.
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Pleje af naturen
Føllebund bliver græsset af kreaturer for at holde vegetationen lav og afvekslende. Gæs og vadefugle holder af frisk
græs. Hvis der ikke blev afgræsset ville engene
hurtigt gro til med højt, sejt græs med lavt
næringsværdi. Med tiden ville planter
som tagrør og strandkogleaks
overtage området og forhindre
vadefuglene i at yngle her.
Er vegetationen for høj, har
vadefuglene desuden svært
ved at finde føde og holde
øje med eventuelle
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