Torsdag d. 10. april 2014

Nyhedsbrev nr. 49 – April 2014

Guidet tur til Kællingbjerg
Lørdag d. 12. april kl. 10.00 - 12.00 inviterer Aalborg Kommune og Aage V. Jensen Naturfond
på en guidet tur til Kællingbjerg. Turen følger den nyetablerede sti fra parkeringspladsen på
Vildmosevej syd for Portlandmosen gennem sumpskoven, hvor 26 træbroer sikrer, at man kommer
tørskoet over gamle tørveskær til udsigtpunktet på kalkklinten Kællingbjerg.
Stadsgartner Kirsten Lund og skov- og naturteknikerelev Michael Engbjerg fra Aage V. Jensen
Naturfond vil på turen fortælle om det omfattende EU-LIFE-projekt, der har til formål at reetablere
naturen i Lille Vildmose.
Mødested: Parkeringspladsen på Vildmosevej syd for Portlandmosen kl.10.00

OBS! - I dag d. 10. april udkommer naturjournalist Søren Skovs nye
bog Jysk natur på forlaget Gyldendal.
Jyllands natur har det hele: Store skove,
uendelige strande, eventyrlige orkideer og
millioner af fugle, der maler himlen sort.
Bogen Jysk natur beskriver indgående godt 40
jyske naturområder.
Naturformidling er naturens bedste forsvar. Som
mennesker beskytter vi det, vi kender og holder
mest af. Det mener naturjournalist Søren Skov,
der er forfatter til Jysk natur
”Nogle af Europas fineste naturområder ligger
nærmest lige uden for vores gadedør, alligevel er
de ukendte for de fleste. Mange af os får vores
viden om naturen gennem fjernsynets
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naturprogrammer, hvor Afrikas savanner og eksotiske
regnskove gang på gang vises frem. Til gengæld er der
larmende tavshed omkring vores egen natur. Det er synd –
både for os selv og for den danske natur. Vi snydes for en
masse oplevelser, og naturen snydes for mange gode
venner, der ville kunne holde af naturen og beskytte den,”
siger Søren Skov.
I sin nye bog tager Søren Skov læseren med på en rejse i
ord og billeder gennem en række enestående naturområder
fra Vestkystens karrige klitter og klitheder i vest til de
frodige, lune løvskove i øst. Undervejs hører vi blandt
andet om brunstige krondyr, sælsomme orkideskove,
tillidsfulde sæler, alkefugle, der er de oprindelige
pingviner, og meget mere.

Søren Skov: (f. 1962) Forfatter,
naturjournalist og naturguide.
Søren Skov har tidligere skrevet
to bøger; Nordjyske
Naturvidundere og Naturen
rundt om Øresund. Til daglig
arbejder han som journalist hos
Nordjyske Medier, hvor han ud
over at skrive også har rejst på
alle verdens kontinenter for at
studere naturen, og han har
virket som naturguide på rejser i
Europa, Afrika og Asien.

Jysk natur er en bog med flere facetter: Den forklarer, hvor og hvordan man kan få de fineste
naturoplevelser fra Grenen i nord til grænsen i syd. Samtidig giver naturfotos og teksten læseren en
oplevelse allerede hjemme i stuen, når der bladres.
Beskrivelsen her over er forlagets egen beskrivelse, men jeg kan efter at have læst flere af bogens
kapitler og skimmet resten varmt stå inde for den begejstrede beskrivelse, og jeg vil gerne her
anbefale bogen til alle, der interesserer sig for dansk natur.
Bogen er på 396 sider og kan købes i boghandler. Vejl. pris: 249,95 kr.

Natur-foto-film-festival 2014
Den 5. april 2014 åbnede
folketingsmedlem Bjarne
Laustsen den 8. Natur-fotofilm-festival i rækken i Lille
Vildmose. Bjarne Laustsen
holdt en levende tale, der med
et glimt i øjet var præget af
anekdoter sammenflettede med
tydelige holdninger til både
brug af og beskyttelse af vores
natur. Han gav bl.a. udtryk for,
at det ikke gav mening at
bebrejde nogen, at man under
krigen og årene derefter
udnyttede tørvene i Lille
Vildmose. ”Danmark havde

Foto: Ib Dyhr
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dengang hårdt brug for energi og arbejdspladser, så selvfølgelig var der hårdt pres på vore moser.
Det er dog også vigtigt, at vi efterlader en natur til vore efterkommere, der er lige så god eller bedre
stand, end den vi overtog”.
Dagen blev en stor succes set med arrangørernes øjne, idet omkring 300 mennesker besøgte
arrangementet i løbet af dagen. Der var dagen igennem kun rosende ord til de 25 fotografer og de i
alt 100 udstillede billeder. Publikum vurderede og valgte ”Publikums favoritbillede”. Ved dagens
slutning kunne vi afsløre alle vinderne i de forskellige kategorier samt dommernes samlede
vinderbillede. Her viste det sig, at dommerne og publikum uafhængigt af hinanden havde valgt
samme billede som udstillingens bedste. Nemlig Dorthe og Flemming Sørensens billede af
kongeørnen i Lille Vildmose, der snupper en lækat.
Dagen bød på to velbesøgte workshops om tips og idéer af Vinni Bruhn, Keld Sørensen og
Anders Nielsen til bedre naturfotografier og tre flotte naturfilm. Hans Flou viste filmen ”Mellem
Tofte og Høstemark”. Her fik vi syn for sagn om, at det vrimler med dyr og mulige naturoplevelser
i den del af mosen, der i daglig tale kaldes Mellemområdet, og som alle uden videre kan besøge.
Bjarne Thorndal viste sit flotte filmresultat om bækken i de fredede Nymølle Bakker, der, som
han selv udtrykte det, var optaget med ”simpelt” udstyr. - En lille opfordring til, at vi andre med
små midler også kan komme i gang med at optage og dokumentere natur omkring os. Bjarne
Thorndals film viste i fine klip, hvordan havørrederne går op i bækken på lavt vand for at gyde. Den
viste imidlertid også, hvordan børn gennem leg ved bækken erhverver de erfaringer og den
kærlighed til en natur, der senere let kan få brug for netop deres beskyttelse. I år kunne vi på
festivalen se Albert Steen-Hansens første film ”Vinter” i den planlagte serie om årstiderne. Albert
Steen-Hansens store kendskab til fugle og naturen i limfjordsegnene fornægter sig ikke. Flotte
næroptagelser og stemningsfyldte panoramaer blev bundet sammen af Alberts rolige forklarende
speak. Det var nødvendigt at vise alle tre film to gange, da centrets biograf med ekstra opstille stole
kun kan rumme lidt over firs personer.

Plejelauget indbød lørdag d. 15. februar til aktiv familiedag.

30 personer mødte frem trods regn og rusk fra morgenstunden. Arbejdet bestod i at rydde uønsket
opvækst af især sitkagraner på Høstemark Mose. Vejret blev i løbet af dagen mildere og bød på alt
fra regn og slud til højt og flot solskin. Mange fik vist som jeg taget et billede af en imponerende
regnbue med Høstemark Skov som baggrund. Fra arrangørerne skal der lyde en stor tak til alle de
fremmødte, der ydede en stor arbejdsindsats, så et stort område af mosefladen blev ryddet. Der skal
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lyde en særlig tak til de børn, der deltog. Vi arbejder i Vildmoseforeningen løbende på at gøre vore
plejearrangementer så børne- og familievenlige som muligt. - Gode idéer og forslag modtages
gerne.

Plejelaugets aktiviteter arrangeres i samarbejde med Aalborg Park og Natur, Aage V. Jensen
Naturfond, Lille Vildmosecentret og Vildmoseforeningen.

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

Støttegruppen for lille Vildmose Nationalpark tæller d. 10. april 1517 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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