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Vildmoseforeningens nye logo.
Som I kan se, har Vildmoseforeningen og dermed også Støttegruppen fået nyt logo. Logoet
symboliserer den igangværende geopretning, hvor mosens brune flader i udviklingen frem mod en
højmose i balance gennemgår en lang og frodig fase med stor artsrigdom. Kongeørnen og tranerne
er i dag karakterfugle i mosen. Krondyrene i mosen tilhører den oprindelige stamme i Danmark, der
med nød og næppe overlevede, da man på kongens bud forsøgte at udrydde den i 1700-tallet.
Vildsvinene har været i mosen siden udsættelsen i 1926.

Plejelauget indbyder til aktiv familiedag lørdag d. 15. februar.
Vi mødes ved Høstemarktårnet på Hegnsvej kl. 10.00.
Skilte i mosen vil vise vej. Alle kan deltage, også børn,
og man bidrager hver især med den tid og den indsats,
der passer den enkelte. - Husk gummistøvler!
Vi skal for tredje gang ind på Høstemark mose for at rydde
den sidste del af den uønskede opvækst af især sitkagraner,
så mosen igen kan genvinde sin naturlige balance.
Mosen er under hegn sammen med Høstemark Skov, og en
stor del af plejen i området foretages på helt naturlig vis af
områdets store bestand af kronhjorte. Krondyrene æder
imidlertid ikke de stikkende selvsåede sitkagraner, så der er
god brug for hjælp på dagen af personer med ørnenæb og
sav for at komme de uønskede træer til livs. Der vil også
være mulighed for at låne redskaber.
Efter endt arbejde byder Vildmoseforeningen kl. 13.00 på
en varm anretning på Lille Vildmosecentret. Der vil være
fri entré til Centrets udstilling for Plejelaugets gæster.
Plejelaugets aktiviteter arrangeres i samarbejde med
Aalborg Park og Natur, Aage V. Jensen Naturfond, Lille Vildmosecentret og
Vildmoseforeningen.
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Jan Skriver udstiller i Storvorde
Kunstforeningen GLAM udstiller Jan Skrivers billeder med motiver fra Limfjorden og Lille
Vildmose i Kulturhuset (det tidligere rådhus) Stationsvej i Storvorde.
Udstillingen består af udvalgte billeder fra den store udstilling, som for præcist et år siden var
udstillet i Kedelhallen på Nordkraft.
Udstillingen er åben for publikum resten af februar på alle hverdage i tidsrummet 9.00 - 13.00.

Status om EU-LIFE+-projektet
Projektet gennemføres over en periode på 5 år og
færdiggøres i 2016. Allerede nu kan man vinge
flere af delprojekterne af som gennemførte.










1,2 km vandstandsende membraner er blevet
nedgravet og grøfter lukket, og vandstanden er
nu hævet i Mou Fennerne og
Høstemarkfennerne.
180 ha i Portlandmosen er ryddet for opvækst.
Området skal igen ryddes i år for at hindre at
stødene vedbliver at sætte skud.

Træerne langs Ny Høstemarkvej er fældet, og mosefladen uden bevoksning, som den fremstod
helt frem til midt i 60-erne, kan igen fornemmes.
Storstilede sphagnumforsøg er etableret på tidligere græsfenner nord for Bette Sø.
Forsøgsområdet er opdelt i forskellige felter med varierende vanddybde, så man kan høste
erfaring til den resterende del. I alt skal sammenlagt 20 ha gennemgå processen med
afskrælning af overjord og efterfølgende podning med sphagnum.
Publikumsfaciliteter i form af parkeringspladser og vandrestien til Kællingbjerg står færdig.
Senere vil et udsigtstårn blive etableret på hjørnet af Ny Høstemarkvej og Hegnsvej, på pladsen
hvor brandtårnet stod for år tilbage. Her vil besøgende få et fantastisk overblik over hele
Mellemområdet.
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Biolog Rita Merete Buttenschøn har i 2013 færdiggjort en undersøgelse af de
miljøpåvirkninger og de konsekvenser, som følger af en mulig udsætning af forskellige store
græsædere i Mellemområdet. Resultatet støtter udsætning af krondyr og elge i mellemområdet
som led i naturplejen. Fredningskendelsen giver mulighed for udsætning af naturligt
hjemmehørende dyr i området.
De tekniske detaljer i forbindelse med linjeføringen og etableringen af et 25 km hegn, der skal
indhegne hele mellemområdet er foretaget. Tilbage står den endelige godkendelse af
fredningsnævnet før arbejdet går i gang. Hegnet står formentlig færdig til udsætning af dyr i
foråret 2015. Hegnet vil blive forsynet med et stort antal selektive åbninger, der vil tillade
passage af ræv og grævling og forhåbentlig også rådyr. Færiste og sidelåger, der vil tillade fri
passage for biler, markredskaber, cykler og hestevogne, vil blive etableret alle steder, hvor
hegnet krydser de eksisterende veje i området.
Genskabelsen af Birkesø må vi vente med til sidst i projektperioden. Det er et større projekt at
erstatte de naturlige tørvebrinker, der tidligere afgrænsede søen. Det vil bl.a. indebære, at en
længere strækning på Vildmosevej skal hæves. Den genoprettede Birkesø vil få et vandspejl på
1,3 km2 og dermed blive større end Tofte Sø, som her er fotograferet fra Toftesøtårnet en sen
eftermiddag i januar 2014.

Husk! Natur-foto-film-festival 2014
Den 5. april 2014 kl. 10,00 til 15.00 afholder Støttegruppen for Lille Vildmose Nationalpark og
Vildmoseforeningen den årlige Natur foto- og filmfestival på Vildmosegård for 8. gang.
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Se invitation til at deltage i fotokonkurrencen i den vedhæftede fil. - Vi håber, at I vil bakke
aktivt op om initiativet, sende gode billeder ind til konkurrencen og deltage på selve dagen.

Vildmoseforeningens generalforsamling.
Da mange af Støttegruppens medlemmer også er betalende medlemmer af Vildmoseforeningen gør
vi her opmærksom på, at Vildmoseforeningen afholder den årlige generalforsamling på
Vildmosegaard torsdag d. 10. april kl. 19.00.

Vildmoseforeningens hjemmeside: www.vildmoseforeningen.dk
Lille Vildmosecentrets hjemmeside: www.lillevildmose.dk

Støttegruppen for lille Vildmose Nationalpark tæller d. 10. januar 1510 medlemmer.
Medlemskab af Støttegruppen kan erhverves ved at indsende navn og adresse samt e-mail-adresse
til undertegnede.

På vegne af Støttegruppens ledelse
Martin Sloth Andersen
Østermarken 25
9280 Storvorde
mobil. 2928 8118
m.sloth.a@gmail.com
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