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LILLE VILDMOSECENTRET
Midt i Lille Vildmose ligger Lille Vildmosecentret. 
Køb entré og få adgang til en bred vifte af aktiviteter og 
faciliteter. Gå over det interaktive mosegulv, oplev den 
nye udstilling om europæisk bison, nyd smukke naturfilm, 
flyv som ørnen og løft et elggevir.

I centrets reception kan I få udleveret kort og få gode råd 
til, hvordan I bedst oplever mosen på egen hånd. 
Der er også mulighed for at tage med på en guidet tur, 
hvor guiden fortæller om mosens historie og finder de 
bedste steder at opleve mosens vilde dyr og planter. 

Tørvetoget
Hop på det gamle Tørvetog, 
som kører fra centret og til 
Birkesø og udsigtspavillonen. 
Oplev søens fugleliv og hør 
guiden fortælle om mosens 
kulturhistorie med afvanding 
og tørvegravning.

Far vild i Det Vilde
Ta’ hele familien med på en spændende og lærerig tur i 
DET VILDE – et udendørs formidlingsområde, hvor I kan 
blive klogere på Nordens Kæmper og komme helt tæt på 
de store dyr. Hør naturens lyde og stig til tops i Dødens 
Tårn – måske ser I en ørn ved kadaverpladsen. På den nye 
mosehoppepude kan I mærke højmosen gynge. 
 
Vildsvinene bliver fodret alle dage kl. 11.15, 13.15 og 15.15

 
Se aktiviteter og togtider på www.lillevildmose.dk

LILLE VILDMOSE 
Naturområdet Lille Vildmose er med sine 7.600 ha Danmarks 
største fredning og indeholder bla. Nordvesteuropas største 
lavlands højmose. Højmosen er en truet naturtype, ikke blot i
Danmark, men i hele Europa. I Lille Vildmose findes nogle af 
de bedst bevarede og største rester af højmose.

I Lille Vildmose kan man opleve både elg, krondyr og vildsvin.
I 2021 udsættes europæisk bison i Tofte Skov. Mosen byder 
også på et spændende og varieret fugleliv med bl. a. traner, 
konge- og havørne. Området har også en interessant kultur-
historie, hvor afvanding skabte arealer for landbrug og tørve-
gravning. Mosens mange udsigtstårne, platforme, planke- og 
vandrestier giver muligheder for at få store naturoplevelser.

KONTAKTER
Lille Vildmose Centret
Vildmosevej 100, 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.dkNaturformidling på Lille Vildmosecentret

- et helt enestående 
naturområde i Danmark

UDSIGTSTÅRNE
         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 det sydvendte skovbryn. Fra tårnet kan du være heldig at 
opleve kongeørnen på vingerne over redepladsen i skoven 
eller se krondyrene søge føde på den åbne højmoseflade. 

         

        Brandvagtstårnet med sin centrale placering giver et 
fantastisk udsyn over hele mosen. Mod vest ses den gamle
kystskrænt ved Kællingbjerg Klint og mod øst Mulbjerge ved 
Kattegat. De vandfyldte gravebaner byder på et rigt og varie-
ret fugleliv, og der er samtidig gode chancer for at se elge.

         Birkesøpavillonen ligger ved den genskabte Birkesø. 
Fra pavillonen er der frit udsyn til søens fugleøer, mens 
skærme og plancher formidler om det rige fugleliv. 
 Du kan gå, cykle eller køre med Tørvetoget fra Lille Vildmo-
secentret til pavillonen. Tårnet har handicapvenlig adgang.

        Tofte Sø Tårnet ligger ved Toftesø, der var tørlagt i 
over 200 år, inden den i 1973 blev genskabt. Fra tårnet kan 
du opleve livet i skarvkolonien og være heldig at opleve hav-
ørnen eller odderen jage ved søen. Der er gode chancer for 
at se krondyr ved søen. Tårnet har handicapvenlig adgang.

        Toftetårnet giver udsyn over Enebærsletten, som er en 
af Danmarks bedste steder at opleve kronhjortens brunst. En 
sti fra p-pladsen ved den offentlige badestrand fører via tun-
nelen under Kystvejen til tårnet. Der er handicapvenlig adgang 
til den nederste etage. Ved p-pladsen er der offentlige toiletter.

PLANKESTIER
        Portlandmosen kan opleves 
fra en 1,1 km lang plankesti samt 
en udsigtsplatform ved den sto-
re gravebane. På højmosefladen 
ses mosens særprægede planter 
med bl.a. sphagnummosser, sol-
dug, kæruld, revling, tranebær, 
rosmarin-, klokke- og hedelyng.
Stien er handicapvenlig.

        Tofte Mose kan opleves fra en plankesti anlagt på mosefla-
den. Du kommer dertil ved at følge Nordsøstien fra Toftesøtår-
net mod vest og efter ca. 1,6 km dreje mod syd og tage trappen 
over hegnet. Plankestien fører dig ind på den store åbne højmo-
seflade. Tofte Mose er den største lavlandhøjmose i Europa, og 
udgør sammen med Tofte Skov et hegnet område, hvor euro-
pæisk bison, krondyr, vildsvin, hav- og kongeørne trives.

UDSIGTSPUNKTER OG PLATFORME 
        Kaffepletten er en lille platform i den nordlige ende af Port-
landmosens store gravebane. Platformen er placeret tæt ved 
vandoverfladen. Du kommer til Kaffepletten ved at følge grus- 
stien mod vest fra den nordligste p-plads på Ny Høstemarkvej. 

        Lillesøskjulet er en stor platform med udsigt over Lillesø. 
En handicapvenlig gangbro fører gennem rørskoven til skjulet. 
Der er p-plads med bænkesæt på nordsiden af Vildmosevej. Der
findes også en p-pladsen umiddelbart syd for Vildmosevej, hvor-
fra der er frit udsyn til Birkesø. Ofte sidder der fugle på søover-
fladen tæt ved p-pladsen, så bliv i bilen og oplev fuglene derfra.

        Kællingbjerg Klint (38 m.o.h.) byder på en fantastisk udsigt 
ud over Lille Vildmose. Fra Vildmosevej går en sti gennem Port-
landmosen op til toppen af klinten. Fra p-pladsen på Sigsgaards-
vej går en anden sti mod øst til udsigtspunktet på klinten.

        Mulbjerge (43 m.o.h.) giver en betagende udsigt over Kat-
tegat, kysten og Lille Vildmose. På toppen af Mulbjerge findes 
en panoramacirkel og udsigtsplatformen ”Ørnereden”. 
I Mulbjerge findes også vandreruter.

VISENT, ELG OG KRONDYR I LILLE VILDMOSE
Lille Vildmose er med sine 7.600 hektar Danmarks største 
fredning og et eldorado for naturelskere, friluftsfolk og 
historisk interesserede. I Lille Vildmose kan man opleve 
elge, ørne, traner, krondyr og vildsvin samt et varieret 
fugle- og planteliv. 

Tofte Skov og Mose er en kronjuvel i dansk natur. I foråret 
2021 blev der udsat 10 visenter (europæisk bison) i skoven, 
som de deler med skovens bestande på ca. 400 krondyr 
og ca. 100 vildsvin samt ynglende hav- og kongeørne. 

I foråret 2016 blev der udsat 26 krondyr og 5 elge i det 
2.100 ha store indhegnede Mellemområde. I 2017 blev der 
udsat yderligere 5 elge, og hvert år sker der en naturlig 
forøgelse med nyfødte kalve til både elg- og krondyrbe- 
standen. Dyrene trives og vil via deres græsning få en cen- 
tral rolle i mosens naturlige dynamik og genskabelse af 
højmose og øget biodiversitet.

I Mellemområdet er der offentlig adgang, og områdets 
mange publikumsfaciliteter giver chancer for unikke 
naturoplevelser. Kør en tur i området på egen hånd eller 
tá med på en af centrets mange guidede ture i området.
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Havørn

Udsigt fra Mulbjerge over Lille Vildmose

Brandvagtstårnet

Lille
Vildmose

Tofte Sø TårnetSkarvkoloni ved Toftesø

Plankesti på Portlandmosen

Elgko med kalvFulgeæg ved Birkesø

BIRKESØ
I 2017 blev Birkesø genskabt til stor glæde for bl.a. fuglelivet. 
Fra Birkesøpavillonen er der udsigt over søen og de anlagte 
fugleøer, der benyttes til fødesøgning og som yngleplads. 
I pavillonen ved søen findes kikkerter og fugleplancher. 
Besøg pavillonen på egen hånd eller kør med Tørvetoget fra 
centret. På p-pladsen i søens nordlige ende (pkt. 10) findes 
bænkesæt og kreative siddepladser på fugleæg.

Birkesøpavillonen
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Signaturforklaring:
 

     Fredningsgrænse

     Hegnsgrænse, Mellemområdet med o�. adgang

     Hovedport/indgang til Mellemområdet

     Publikumslåger

     Boardwalk/trampesti

     Tørvetog fra Lille Vildmosecentret til Birkesø

     Hegnsgrænse, reservat uden o�. adgang

                      P-plads

     Udsigtstårne/pavilloner

     Udsigtsplatform

     Udsigtspunkt

     Information

     Primitiv lejrplads

     Campingplads

     Toiletter

Gennemførte tiltag i forbindelse med EU-LIFE+

Genskabelse af Birkesø, som blev tørlagt i 
1761, mindsker dræningen af Tofte Moses 
nordøstlige kant. Den genskabte sø er en 
spændende fuglelokalitet og en udsigtspavillon 
giver indblik i søens rige fugleliv.
 

Vandstandshævninger på afvandede arealer 
giver mulighed for, at sphagnum og andre 
moseplanter kan indvandre og vokse. De 
bevarede højmoser får det også bedre, når 
vandstanden i områderne hæves.
Indhegning af Mellemområdet på 2100 ha 
har muliggjort udsætning af i alt 12 elge og 50 
krondyr. Dyrene skal bl.a. modvirke tilgroning af 
højmosen.
Forsøg med udspredning af sphagnum giver 
erfaring med, hvordan man bedst får sphag-
num til at vokse på de arealer i mosen, der har 
været drænet.
Rydning af træer og buske øger højmosens 
naturlige plantevækst. Krondyr og elge skal i 
fremtiden medvirke til at holde træer og buske 
nede.
Sikring af Tofte Moses kanter med 
vandtætte membraner skal stoppe dræningen 
og minimere risikoen for kollaps af højmosens 
nordlige kant.

Rekreative ruter:
      National cykelrute
      Regional cykelrute
      Nordsøstien - international vandrerute

5

23

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

            Lim�ordsruten, national og regional cykelrute 
National cykelrute 12 er en ca. 600 km afmærket rute 
rundt om hele Lim�orden. Regional cykelrute 23 er en 
180 km afmærket rute rundt om Lim�orden mellem 
Aggersund i vest og Hals/Egense i øst.

12 23

       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 Hadsund – Aalborg.

21

       Nordsøstien, international vandrerute er en del af 
North Sea Trail, som i Danmark er på ca. 1.500 km. 
Foruden Danmark er der etableret rutestrækninger i 
Sverige, Norge, Skotland, England, Holland og Tyskland.
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