Lille Vildmose

7.600 ha af den oprindelige højmose i Lille Vildmose er fredet. Det er Danmarks største fredning. Højmosen er en truet
naturtype, ikke blot i Danmark, men i hele Europa. Her findes
nogle af de bedst bevarede og største rester af højmose.
I Lille Vildmose kan man opleve krondyr, elg og vildsvin samt
et yderst spændende og varieret fugleliv med traner, konge- og havørne. Mosen tilbyder også en spændende kulturhistorie, hvor afvanding skabte arealer for landbrug og tørvegravning.

Besøg et helt enestående
naturområde i Danmark

Lille Vildmosecentret
Lille Vildmosecentret tilbyder oplevelser for hele familien. I udstillingen kan du møde den udstoppede elgtyr og
få indblik i mosens historie, dyreliv og naturværdier.
Prøv også at flyve i ørnesimulatoren, se film i biografen
eller besøg den hyggelige Café Soldug.
På centrets udearealer er der en naturlegeplads, grill,
bålhytte, parkanlæg, udsigtstårn og vildsvinefold.
Tørvetoget
Kør en tur med Tørvetoget
fra centret til Birkesø. Guiden fortæller om tørvegravning og naturgenopretning,
og ved søens nye udsigtspavillon fortælles om fuglelivet.
Vildsvinefodring, hver dag kl. 11.15 og 14.15 i sæsonen.
Aktiviteter og ture

Kontakter
Lille Vildmose Centret
Birkesøvej 16, Dokkedal
9280 Storvorde
Kontakt: info@lillevildmose.dk
Se mere på: www.lillevildmose.dk
Mariagerfjord Kommune
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
Kontakt: raadhus@mariagerfjord.dk
Se mere på: www.mariagerfjord.dk
Aalborg Kommune, By og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Kontakt: park.natur@aalborg.dk
Se mere på: www.aalborg.dk

Formidling i Lille Vildmose og på centret

udsigtstårne

Udgivet i 2016, - Forsidefoto: Jan Skriver

Centret arrangerer gennem hele sæsonen aktiviteter,
temadage og guidede ture i Lille Vildmose. Deltag i familiearrangementer med bål, vild mad, leg med trolden
Vildma og deltag i temadage. Centret arrangerer desuden offentlige bus-, vandre- eller cykelture i mosen. Der
kan også bookes en guidet tur for private grupper, firmaer og foreninger.

Plankestier



Rovfugletårnet giver udsyn til ørnefoderpladsen,
hvor der i vinterhalvåret udlægges foder til rovfuglene. Fra
p-pladsen på Ny Høstemarkvej går en sti (1,3 km) ud til tårnet.



Høstemarktårnet giver udsyn over Høstemark Mose
og langs Høstemark Skovs sydvendte skovbryn. Fra tårnet
kan du opleve kongeørnen på vingerne eller se krondyrene,
der æder af de birketræer, som ikke hører hjemme på højmosen.



Portlandmosen kan opleves fra en 1,6 km lang plankesti,
som ender i en udsigtsplatform
ved den store gravebane. På højmosefladen ses mosens særprægede plantesamfund med
sphagnummosser, soldug, tranebær, multebær, kæruld, rosmarinlyng, klokkelyng og hedelyng.
Stien er handicapvenlig.



Kongeørn, foto: F. Ritter
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Udsigt fra Rovfugletårnet



Brandvagtstårnet giver fra sin centrale placering
et fantastisk udsyn over hele
mosen. Fra tårnet ses mod
vest den gamle kystskrænt
ved Kællingbjerg Klint og mod
øst Mulbjerge ved Kattegats
kyst. I de gamle, nu vandfyldte gravebaner, ses et rigt fugleliv.

Tofte Mose kan opleves fra en plankesti anlagt på mosefladen. Man kommer dertil ved at følge Nordsøstien fra Tofte Sø Tårnet mod vest og efter ca. 1,6 km dreje mod syd og
tage trappen over hegnet. Plankestien fortsætter ind på mosen og ender i en cirkel. Tofte Mose er den sydlige rest af Lille Vildmoses oprindelige højmose og udgør sammen med Tofte Skov et hegnet område, hvor krondyr, vildsvin, og både havog kongeørn trives.

Udsigtspunkter og platforme



Tranereden er en lille platform ved den nordlige ende af
Portlandmosens store gravebane. Platformen er placeret tæt
ved vandoverfladen. Man kommer dertil ved at gå mod vest
fra den nordligste p-plads på Ny Høstemarkvej.



Lillesøskjulet er en stor platform med udsigt over Lille
Sø. En 140 meter lang handicapvenlig gangbro fører gennem
rørskoven ud til skjulet.



11 Kællingbjerg Klint (38 m.o.h) byder på en fantastisk udsigt ud over mosen. Fra Vildmosevej går en sti gennem Portlandmosen op til toppen af klinten. Fra p-pladsen på Sigsgaardsvej går en anden sti mod øst op til klinten.



12 Mulbjerge byder på en betagende udsigt over både Kattegatkysten og Lille Vildmose. På Mulbjerge findes en panoramacirkel.

Birkesøpavillonen ved den 130 ha store Birkesø, som
genskabes i 2017, kommer til at give et frit udsyn til et rigt
fugleliv. Du kan gå, cykle eller tage Tørvetoget fra Lille Vildmosecentret ud til pavillonen.
Tofte Sø Tårnet ligger ved Toftesø, der var tørlagt i over 200 år, indtil den
igen i 1973 blev genskabt. Fra
tårnet kan man opleve livet i
skarvkolonien eller være heldig at opleve havørnene jage
ved søbredden. Der er handicapvenlig adgang.

Naturgenopretning og Naturpleje
Lille Vildmose er en naturperle i særklasse. Over halvdelen af Danmarks samlede areal med højmose findes
her. Efter årtiers intensiv afvanding og råstofindvinding
er store dele af højmosen i Mellemområdet forsvundet.
Kun 20 km2 af de oprindelige 55 km2 højmose er bevaret.

LIFE+ projekt
Med støtte fra EU LIFE+ program gennemfører Aage V.
Jensen Naturfond, Aalborg Kommune og Naturstyrelsen
et stort naturgenopretningsprojekt i Lille Vildmose. Projektet startede i 2011 og fortsætter til og med 2018. Målet er at sikre eksisterende højmoseområder for fremtiden og skabe grundlag for, at nedbrudte højmoseflader
gendannes. Projektet består af flere delprojekter:



Genskabelse af Birkesø, som blev tørlagt i 1761,
vil mindske dræningen af Tofte Moses nordøstlige kant.
Den lavvandede sø vil blive en ny og spændende fuglelokalitet. Der etableres en udsigtspavillon ved søen.



Vandstandshævninger på afvandede arealer giver
muligheder for, at sphagnum og andre moseplanter kan
indvandre og vokse. De bevarede højmoser får det også
bedre, når vandstanden hæves.



Indhegning af Mellemområdet på 2100 ha skaber
mulighed for, at udsætte krondyr og elge, så tilgroning
med træer og buske kan undgås.



Forsøg med udspredning af sphagnum skal vise
hvordan man bedst får sphagnum til at vokse igen på de
arealer, der har været drænet.



Rydning af træer og buske tilgodeser højmosens
naturlige plantevækst. Krondyr og elge skal efterfølgende medvirke til at holde træer og buske nede.



Toftetårnet nord for Kattegat Strand Camping giver
udsyn over Enebærsletten, som er en af Danmarks bedste
steder at opleve kronhjortens brunst. Der er handicapvenlig adgang til den nederste etage. En sti fra p-pladsen via
tunnelen under Kystvejen fører til tårnet.

Opsætning af hegn i Mellemområdet



Udsigt fra Kællingbjerg Klint over Lille Vildmose

Sikring af Tofte Moses kanter via etablering af 2
diger med vandtætte membraner skal stoppe dræningen
og minimere risikoen for kollaps af mosens nordlige kant.
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Regional cykelrute
Nordsøstien - international vandrerute

5 Østkystruten, national cykelrute er en 650 km lang
sammenhængende rute fra Skagen til Sønderborg.

Birkesøvej

12 23
National cykelrute 12 er en ca. 600 km afmærket

Lille Vildmosecentret

Aggersund i vest og Hals/Egense i øst.

Birkesø

21 Hadsundruten, regional cykelrute er en 45 km
lang rute fra Hadsund til Gistrup, syd for Aalborg. En stor del
af strækningen forløber på den nedlagte banestrækning
Hadund - Aalborg.
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Genskabelse af Birkesø
Vandstandshævninger
Indhegning af Mellemområdet
Forsøg med udspredning af sphagnum
Rydning af træer og buske
Sikring af Tofte Moses kanter
med en vandtæt membran

Rekreative ruter:
National cykelrute
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Ny Høstemarkvej



Kællingbjerg

Genopretningsprojekter i forbindelse med EU-LIFE+
(se korte beskrivelser på modsatte side)



Portlandmosen

Sigsg

Campingplads



Hegnsvej



«


Du kan købe pakken ’Cykelguide Nordjylland’ med beskrivelser og kort over nationale og regionale cykelruter i
Nordjylland på turistbureauer i kommunen eller hos Dansk
Cyklist Forbund på: shop.dcf.dk

Tofte Sø

Nordsøstien, international vandrerute er en del
af – North Sea Trail –, som i Danmark er på ca. 1.500 km.
Fra Tyskland gennem Sønderjylland og Vestjylland følger
ruten de gamle drivveje. Ved Agger og frem til Skagen
går den langs Vestkysten, derefter langs Kattegats ”milde
kyst” og ud på Djursland. Herfra er der færgeforbindelse
til Sjælland, hvor ruten fortsætter gennem det vestlige og
sydlige Sjælland til Møn. Foruden Danmark er der etableret
rutestrækninger i Sverige, Norge, Skotland, England, Holland og Tyskland.

«
Smidie

Smidievej

Tofte Mose

ndum
vej

Tofte Skov

Ll. Brø

5

Bælum

Ll.
Brøndum



Sm
i

vej

21
5

I Lille Vildmose venter mange store naturoplevelser,
- oplev et helt unikt dyre-, fugle- og planteliv
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