Mandag d. 29. september 2014

Nyhedsbrev nr. 52 – september 2014

Plejelauget inviterer til aktiv familiedag i Lille Vildmose.
Vi mødes lørdag d. 4. oktober
kl. 10.00 på parkeringspladsen
ved Lille Vildmosecentret.
Herfra kører vi til Hegnsvej, hvor
vi især skal rydde sitkagraner
langs det tidligere læbælte i de
sydlige Mou fenner.
Alle er velkomne og man
bidrager med den tid og energi,
som passer den enkelte og
familien.
Vi vil forsøge at vise de børn,
der deltager, en særlig
interesse og give dem en god
oplevelse med plejedagen.
Ved slutningen vil de få udleveret et diplom tegnet af kunstneren Jens Frimer, som bevis for en
aktiv indsats for Lille Vildmose.
Som noget nyt vil børn fra nu af kunne samle fuglekort med billeder og oplysninger om mosens
fugle ved plejearrangementerne. Billederne af fuglene er taget og doneret af Dorte og Flemming
Sørensen, som gennem mange år har obseveret og fotograferet mosens
fugle.
Kl. 13.00 severes der lidt varmt mad og en øl eller en vand i Lille
Vildmosecentrets café. Her vil vi også orientere om, hvor langt man er
kommet med EU-LIFE-projektet, som plejelaugets aktiviteter indgår som en
integreret del af.
OBS! - Husk gummistøvler, ørnenæb og/eller håndsav. Vi har dog redskaber til udlån, hvis man
ikke selv har redskaber med.
Plejelaugets aktiviteter arrangeres i samarbejde med
Aalborg Park og Natur, Aage V. Jensen Naturfond, Lille Vildmosecentret og
Vildmoseforeningen.

Side 1 af 6

Fremtidens danske nationalparker til debat i Lille Vildmose
Fredag d. 14. november 2014 kl. 10.00 til 15.30 afholder Lille Vildmosecentret og
Vildmoseforeningen et seminar om fremtidens danske nationalparker. Her vil vi med hjælp fra
seriøse og anerkendte fagpersoner forsøge at perspektivere den nærmeste fremtid med
udgangspunkt i erfaringerne fra de 7 forløbne år med nationalparker i Danmark. Oplægsholderne,
der kommer med forskellig baggrund, har alle fået til opgave at give et bud på, hvordan
nationalparkerne set med deres øjne bør udvikle sig de kommende år, så nationalparkerne bedst
muligt kan bidrage til et samlet løft for dansk natur. Efterfølgende vil der være en stramt styret
debat, hvor specielt indbudte gæster og interesserede blandt det øvrige publikum har mulighed for
at deltage. Arrangementet skal sikre, at vi får bragt erfaringer og visioner frem i lyset, som
efterfølgende kan blive en fælles reference i den samfundsdebat, der fortløbende vil sætte rammen
for en rigere dansk natur.
Arrangementet bliver holdt i Lille Vildmosecentret, men vi vil gerne understrege, at det er dansk
natur og ikke Lille Vildmose, der denne dag er i fokus, selv om Støttegruppen for Lille Vildmose
Nationalpark under Vildmoseforeningen med 1538 støttemedlemmer i sagens natur stadig arbejder
for en udnævnelse som nationalpark.
Oplægsholdere:
 Miljødebattør, Rune Engelbreth.
 Sekretariatsleder, Else Østergaard Andersen, Nationalpark Thy.
 Professor, Carsten Rahbek, Københavns Universitet.
 Afdelingsleder, Jakob Simonsen, Friluftsrådet.
Blandt de særligt indbudte til arrangementet er miljøminister Kirsten Brosbøl, byrådsmedlemmerne
i Mariager Fjord kommune og Aalborg kommune samt lederne fra Landbrug og Fødevarer og DN.
Program for dagen
 Kl. 09.30: - Morgenkaffe i Café Soldug
 Kl. 10.00: - Indledning ved rådmand Hans Henrik Henriksen, Aalborg kommune
 Indlæg af
Tilmelding til
Professor Carsten Rahbek, KU
Miljødebattør Rune Engelbreth
vildmoseforeningen@bbnpost.dk
Afd. leder Jakob Simonsen, Friluftsrådet
senest den 3. november 2014.
Sekr. leder Else Østergaard, Nationalpark Thy
 Kl. 12.00: - Frokost
Du vil få sendt en svar e-mail der
 Kl. 13.00: - Kort indlæg ved
bekræfter tilmeldingen.
Formand for Miljøudvalget, Torben Hansen, (S)
Medlem af Miljøudvalget, Pia Adelsten, (DF)
Tilmeldingsgebyr: 300 kr.
 Kl. 13.30: - Kaffe
- faktura uddeles ved ankomst til
 Kl. 13.50: - Debat og diskussion
seminaret.
Ordstyrer: Skovridder Bent Egede Andersen
 Kl. 15.15: - Afrunding ved rådmand Hans Henrik Henriksen
 Kl. 15.30: - Seminaret slutter
Arrangementet er åbent for alle, men der er begrænsede pladser.
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Vildmoseforeningen får ny formand pr. 1. oktober 2014.
Siden 2009 har jeg været formand for Vildmoseforeningen, som Støttegruppen for Lille Vildmose
Nationalpark hører under. Det har været en aktiv periode, hvor Vildmoseforeningen har været
inddraget i de mange spændende og positive tiltag, der er sket i mosen. I den sidste tid er det blevet
sværere for mig at finde den nødvendige tid til at udføre dette spændende arbejde optimalt til gavn
for foreningen og Lille Vildmose. Derfor har jeg aftalt med Vildmoseforeningens nuværende
næstformand Ole Jensen i samråd med den øvrige bestyrelse, at Ole og jeg bytter funktionerne som
formand og næstformand fra 1. oktober. Bestyrelsen konstituerer sig selv ifølge foreningens
vedtægter, så formandsbyttet skal ikke omkring en generalforsamling.
Ole Jensen har i de år, han har siddet i bestyrelsen, været et stort aktiv for foreningen. Han er
initiativrig og visionær, og Ole har fra sit civile job mange års erfaring med planlægning og
organisering, hvilket foreningen nyder stor gavn af. Ole er nu gået på efterløn, og han har dermed
fået frigivet tid, som han i vid udstrækning er villig til at bruge til Vildmoseforeningens bedste.

Her ses Ole Jensen til venstre og undertegnede til højre, da vi ved Vildmoseforeningens stand stod
klar til at modtage EU-kommissær Janez Potočnik og daværende miljøminister Ida Auken i Lille
Vildmose d. 21. maj 2012 i forbindelse med den europæiske markering af 20-året for etableringen
af Natura 2000 områder.
Ole Jensen har, som han selv udtrykker det Lille Vildmose i blodet, idet han som barn fra
Kongerslev ofte blev taget med, når forældrene arbejdede med tørvegravning i mosen. I flere år har
Ole arbejdet som frivillig i Lille Vildmosecentret, og han har været en flittigt benyttet guide i
mosen. - Jeg fortsætter som hidtil arbejdet i Støttegruppen for Lille Vildmose Nationalpark, og
Støttegruppens nyhedsbreve vil stadig udkomme som før.
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Ny masterplan for Lille Vildmosecentret
Onsdag d. 24. september præsenterede Lille Vildmosecentret sin nye masterplan for
udviklingen og integreringen af centrets udearealer i de kommende år.

Det vilde område

Ny parkeringsplads

Det sjove område

Her ses Lille Vildmosecentret fra nord med den nordlige del af Tofte mose i baggrunden.
Masterplanen er en ambitiøs plan, der helt omtænker de arealer, der hører under centret. ”Det vilde
område” tænkes som et formidlingsområde, hvor centrets besøgende kan få viden om de store dyr,
der nu og fremover vil præge Lille Vildmose. Her vil der blive etableret formidlingstårne, hvorfra
man kan overskue indhegninger med vildheste, vildokser, vildsvin og måske endda elg og
europæisk bison.
Den nuværende parkeringsplads syd for centret omdannes i følge planen til et torv, hvor flader med
vand og liv vil præge billedet. Den nuværende vej syd om centret ud til Tofte sø tårnet sløjfes helt,
da den i sin tid er anlagt på bunden af Birkesø, som genetableres i 2015. Centrets tørvetog vil få en
ny funktion, idet toget næste år kan bringe besøgende ud til kanten af den 1,3 km2 store Birkesø.
Her fra vil man langs en sti kunne vandre den sidste kilometer øst om søen ud til tårnet ved Tofte
Sø. Masterplanen gennemføres i det tempo, det er muligt at tilvejebringe den nødvendige økonomi.
På luftfotoet herunder, med de indtegnede planer, kan man lige ane konturen af den oprindelige
Møllesø, som var den største af søerne i Lille Vildmose. Den blev i lighed med de andre søer i
mosen afvandet i 1760-erne. Tofte Sø blev igen etableret i 1973, og Birkesø genetableres i løbet af
det næste år. Møllesø er der ingen planer om at genetablere. Her blev der i 1950-erne udstykket og
etableret et større antal husmandssteder fra Vildmosegård.
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Billederne her er fra den udarbejdede masterplan.
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Vildmoseforeningens hjemmeside: www.vildmoseforeningen.dk
Lille Vildmosecentrets hjemmeside: www.lillevildmose.dk

Støttegruppen for lille Vildmose Nationalpark tæller d. 29. september 1538 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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