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Brandtårnet i Lille Vildmose genopføres.
Lige nu er man som led i EU-LIFE-projektet i gang med at opføre et udsigtstårn i Lille Vildmose.
Tårnet rejses ved den nyanlagte parkeringsplads på hjørnet af Ny Høstemarksvej og Hegnsvej. Her
stod den gamle læsserampe og her blev tørvene fra mosen omlæsset til lastbiler fra tøvetogenes
tipvogne. Her stod i sin tid også det brandtårn, hvorfra vagten overvågede mosen og alarmerede,
hvis han observerede ild eller røg i mosen.
Fra det nye brandtårn eller rettere udsigtstårn vil man i 6 meters højde få god udsigt over det store
flade tørveindvindingsområde, der under krigen gav arbejde til 1200 mand. I dag er området et
utroligt fuglerigt genopretningsområde, og fra det nye tårn vil man kunne følge den hurtige
naturmæsige forandring, som området i disse år gennemgår.

Fundamenterne er støbt og udsigtstårnet vil stå færdigt til indvielse søndag d. 25. maj på
Fuglenes Dag. Alle er velkomne.
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CAFÉ NORDJYSKE indbyder til foredrag med Søren Skov.
Torsdag d. 8. maj kl. 16.30 – 18.00 hos NORDJYSKE Medier, Langagervej 1, 9220 Aalborg Ø
Her kan du komme ud i naturen med journalist Søren Skov.
Arrangementet er gratis og åben for fuldt betalende abonnenter af NORDJYSKE.
Søren Skov er aktuel med bogen Jysk Natur, som netop nu er udgivet på forlaget Gyldendal.
(Bogen blev anmeldt i sidste nyhedsbrev)
Søren Skov fortæller i sit foredrag om sit natursyn og
guider os ved hjælp af sine mange fotos til de mange
muligheder, vi har for forskelligartede naturoplevelser i
vores nærområde og i det jyske.
Vi vil gerne i Støttegruppen bakke op om Søren Skovs
foredrag, selv om vi i Støttegruppen og
Vildmoseforeningen som sådan ikke har del i det. Vi
håber, at et godt fremmøde til Café-foredraget tydeligt vil
signalere, at der i NORDJYSKE´s opland er stor interesse
for dansk natur, og at der dermed også er læsere til
artikler omhandlende naturbeskyttelse og
miljøproblematikker.
Tilmelding sker på telefon 99 35 35 45 (Kl. 8.00 –
12.00) eller på www.nordjyskefordele.dk/cafe
Sidste frist for tilmelding onsdag d. 7. maj kl. 10.
- Se omtalen af Søren Skovs foredrag i den vedhæftede fil.

Svanerne ved Ny Høstemarksvej lever livet farligt.
Et svanepar har slået sig ned i den
vandfyldte grøft langs Ny
Høstemarksvej. Vi vil fra vejen
ufrivilligt komme til at følge med i
svanelivet på tæt hold. Hannen tager
ofte turen i langsomt tempo over
vejen til grøften i modsatte side. Det
går uden større risiko, for bilisterne
kan se ham på lang afstand og
tilpasser farten. Snart dukker
svaneungerne op, og de vil formentlig
komme til at tage turen over vejen
flere gange dagligt, og det vil være
oplagt for dem at benytte den varme
asfalt som hvilested. - Nyd den
kommende familieidyl, men kør langsomt! - Svanerne har åbenbart ikke nogen fornemmelse af, at
biler kan være farlige.
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Nye kalve i flokken af vildkvæg.

På græsmarkerne lige nord for Toftesø-tårnet
går en lille flok kvæg af lidt forskelligartet
udseende. Flokken er resultatet af den
udvælgelsesproces, som er en vigtig del i det
europæiske avlsarbejde, der i 1920-erne blev
påbegyndt med henblik på at genskabe den
uddøde urokse. Kvæget her udgør en del af
de fravalgte. De afviger farvemæssigt fra
avlsmålet, men egnede gener for horn og
kropsform betyder, at enkelte af kalvene igen
kan komme til at indgå i avlsprojektet.
Heck-kvæget kom i 2003 til Lille Vildmose. Her fik de til opgave at levere brutal naturpleje ved at
tynde ud i træerne i kystskoven på Knarmou enge øst for Kystvejen. I løbet af årene er skoven nu
forvandlet til en lysåben græsningsskov. En naturtype man i Danmark biologisk set har savnet siden
skovforordningen af 1805. Her blev kvæget af hensynet til produktion af tømmer drevet ud af
skovene.
Høstemark skov og Tofte skov slap i lighed med Dyrehaven for påbuddet i 1805. Kvæget fik lov til
at blive i skovene. De sidste mange år har de dog ensidigt været afgræsset af krondyr. De tre skove
fremviser i dag suverænt den største artsdiversitet af alle danske skove, men resultatet ville
formentlig have været endnu bedre, hvis skovene i hele tidsrummet frem til nu havde været
afgræsset af en bred vifte af store græsædere. - Vi burde igen sætte et mindre antal kvæg ind i Tofte
og Høstemark af hensyn til skovens naturlige dynamik og den medfølgende øgede variation i
vegetationen, insektlivet og de dermed øgede livsbetingelser for et større antal fuglearter.
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Danmarks Naturfredningsforening samlede skrald i Lille Vildmose
Søndag d. 27. april afholdt DN Aalborg
affaldsdag i Lille Vildmose. Søren Chr. Jensen
fortæller, at der desværre ikke mødte mange
indsamlere op.
Det blev kun til et enkelt hold, der fulgte
kanalvejen til Toftesø-tårnet. Umiddelbart
skulle man ikke tro, at der her var meget affald
at komme efter, men vandreturen resulterede i
syv fyldte affaldssække samt en større dynge,
der måtte afhentes med trailer.
Det overraskede alle, og det resulterede i tanker

Foto: Anne Marie Steffensen

om hvor meget der så må ligge alle andre steder i
det danske landskab.
Dagen efter var DN Aalborg igen med, da der var
affaldsindsamling fra Mou Skole. Her tog 1.-2. og
3. klasserne den lange tur langs kysten mellem
Mou Bro og Egense Færgeleje. Børnene var
meget ihærdige, så stranden blev finkæmmet og
renset for store mængder af affald.
Foto: Anne Marie Steffensen

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

Støttegruppen for lille Vildmose Nationalpark tæller d. 5. maj 1518 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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