
Fjellerup Østergård
I 2008 fik Fjellerup og Omegns Borgerforening 
tildelt brugsretten over området ved Fjellerup 
Østergård. Foreningen besluttede herefter at gøre 
området til et rekreativt område for byens borgere 
og for byens mange turister. De samlede udgifter 
for de planlagte tiltag beløb sig til 928.000 kr.

I februar 2009 fik Borgerforeningen tildelt 
464.000 kr. af LAG Djursland. Pengene kunne 
kun udbetales, såfremt vi selv fremskaffede et 
tilsvarende beløb ved f.eks. at søge tilskud hos 
diverse fonde og ved selv at udføre arbejde til 
100 kr. i timen.

Følgende projekter var planlagt:
a. Anlæggelse af et staudebed og et rosenbed 

med historiske roser.
b. Anlæggelse af 2 petanquebaner
c. Frilægning af fundamenterne fra herregården.
d. Bygning af picnichus med toiletter.
e. Fremstilling af planchemateriale med oplys-

ning om Fjellerup Østergård.
f. Etablering af et amfiteater
g. Etablering af naturlegeplads
h. Opretning af det gamle herregårdsdige.
i. Etablering af hundelufte område.
j. Renovering og kalkning af de hvide mure.

Norddjurs Kommune gjorde et stort arbejde med at rydde området og flytte de store jordbunker 
Det planlagte amfiteter blev lavet i de første måneder af foråret. Herefter lavede de forarbejdet for 
rosen- og staudebedene samt lavede 2 petanquebaner. Desuden blev halvdelen af herregårdsdiget 
renoveret. Den sidste halvdel er så medtaget af træer, at der skal indhentes tilbud fra erfarne ”sten-
folk”. 

Tirsdagsklubben i Fjellerup har forestået tilplantningen og siden vedligeholdelsen af blomster-
bedene. Der har været så stor rift om petanquebanerne, at der senere med tilskud fra Fonden for 
Østdjursland blev anlagt yderligere 2 petanquebaner.

Under kyndig ledelse af Djurslands Museum blev fundamenterne til herregården frilagt. Også her 
ydede Tirsdagsklubben et stort arbejde.

I august måned blev den hvide mur repareret og kalket af et lille udvalg fra tirsdagsklubben.
I øjeblikket arbejdes der på at færdiggøre udstillingsmaterialet. Der arbejdes bl.a. på at lave en 
model af Fjellerup Østergård som den så ud omkring år 1900. Et krævende arbejde da modellen 
ikke må blive for stor, men Erik Christensen er godt i gang.
Lige efter påske vil man gå i gang med at bygge picnichuset med toiletter. Der er i vinterens løb 
arbejdet på naturlegeredskaberne. Disse vil blive opstillet på området i løbet af foråret.
På nuværende tidspunkt er hundeluftebanen indhegnet og pladsen er ryddet. Vi henstiller derfor til 
hundeejere at de bruger det indhegnede område, når hunden skal luftes. Da Fjellerup Borgerfor-
ening ønskes et rekreativt område for så mange som muligt beder vi bilejer om at udvise hensyn 
og parkere bilen inde i gården eller udenfor muren, således resten holdes bilfrit. 
Fjellerup Borgerforening håber området må blive til glæde og gavn for mange af byens borgere og 
turister.
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