SOGNEUDFLUGT
Lille Vildmose
7.600 ha af den oprindelige højmose i Lille Vildmose er
fredet. Det er Danmarks største fredning.
Højmosen er en truet naturtype, ikke blot i Danmark, men i
hele Europa. Her findes nogle af de bedst bevarede og største
rester af højmose.
I Lille Vildmose kan man opleve krondyr, elg og vildsvin
samt et yderst spændende og varieret fugleliv med traner,
konge og havørne. Mosen tilbyder også en spændende
kulturhistorie, hvor afvanding skabte arealer for landbrug og
tørvegravning.

Udsigt over Lille Vildmose

Naturgenopretning og Naturpleje
Lille Vildmose er en naturperle i særklasse. Over halvdelen
af Danmarks samlede areal med højmose findes
her. Efter årtiers intensiv afvanding og råstofindvinding
er store dele af højmosen i Mellemområdet forsvundet.
Kun 20 km2 af de oprindelige 55 km2 højmose er bevaret.
Lille Vildmosecentret
Lille Vildmosecentret tilbyder oplevelser for hele familien.
I udstillingen kan du møde den udstoppede elgtyr og
få indblik i mosens historie, dyreliv og naturværdier.

Prøv også at flyve i ørnesimulatoren eller se film i biografen.
Hver dag kl. 11.15 kan centrets gæster opleve at vildsvinene
fodres.
Portlandmosen kan opleves fra en 1,6 km lang plankesti,
som ender i en udsigtsplatform ved den store gravebane.
På højmosefladen ses mosens særprægede plantesamfund
med sphagnummosser, soldug, tranebær, multebær, kæruld,
rosmarinlyng, klokkelyng og hedelyng.
Stien er handicapvenlig.

Høstemarktårnet giver udsyn over Høstemark Mose
og langs Høstemark Skovs sydvendte skovbryn. Fra tårnet
kan du opleve kongeørnen på vingerne eller se krondyrene,
der æder af de birketræer, som ikke hører hjemme på
højmosen.
Middag på Rebildhus, tæt på Rebild Pladsen

Program:
9.00:
Afgang fra Tulstrup
9.10:
Afgang fra Faurholt.
11.00:
Besøg på Lille Vildmosecentret.
Formiddagskaffen serveres inden vi går ind på
centret.
12.30:
Medbragt frokost i madpakkerummet
13.15:
Guidet tur i mosen, bl.a. til Portlandmosen
og Hegnsvej
15.45:
Eftermiddagskaffe
17.00:
Middag på Rebildhus, i Rebild
20.00:
Hjemkomst til Tulstrup og Faurholt

Sogneudflugt
til Lille Vildmose
lørdag 10. juni

Praktiske oplysninger:
Prisen er 435 kr. Beløbet inkluderer:
Entré, alle måltider og drikkevarer til frokost.
Betalingen sker i forbindelse med udflugten.
Transport: Buskørsel
Antal deltagere: 30 – 50 personer.
Tilmelding senest 1. juni, til
Edith Pedersen:
97 15 36 61
edithlp@mail.dk
Benthe Nielsen
97 15 47 68
benthe52@gmail.com
Anne Kristensen
97 15 56 74
kasserer@faurholtkirke.dk
Johannes Søndergaard
97 15 10 66
js97151066@gmail.com
Karin A. Vestergaard
97 252538
keav@km.dk

Indbyder: Familie og Samfund
Tulstrup Faurholt Menighedsråd

