
 

 

 

FAKTA OM HALS MOSE 

• Højmose i Nordjylland ved Limfjordens udmunding til Kattegat. 

• Nord for Limfjordsbyen Hals og umiddelbart op til det store sommerhusområde ved Hou. 

• Mosen er i dag drænet og udnyttet til tørvegravning og landbrug. 

• Området er kortlagt som særligt klimabelastende. 

• Projekt på 220 ha. Den Danske Naturfond har købt største del af Hals Mose på 180 ha. 

Aalborg Kommune ejer allerede 40 ha. 

NATUR OG KLIMA 

• Den gamle mose bliver nu genoprettet. 

• Vandstand i mosen hæves til naturligt niveau. Dræning ophører og afvandingskanaler lukkes. 

• Landbrugsdrift, gødskning og sprøjtning ophører.  

• Skovdrift indstilles. Naturen får frit spil. 

• Vilde dyr og planter får flere levesteder. Bl.a. trane, natugle, havørn og kongeørn 

• Et af landets største områder med sjælden sumpskov får fred som urørt skov. 

• Hævet vandstand i mosen betyder CO2-reduktion på ca. 1.700 tons om året. 

• Højmosen genopbygges som en stor våd spagnum-svamp i det flade landskab. 

• Beboere, sommerhusgæster og turister får ny naturperle med fri adgang året rundt. 

 

NYT PARTNERSKAB 

• Første danske partnerskab, hvor naturbevaring og virksomheders klimaindsats forenes. 

• PostNord giver over 1 mio. kr. i støtte. Det er 200 kr. pr. tons CO2 pr. år i 3 år. Kunder hos 

PostNord får mulighed for at bidrage til indsatsen via ’Pakker med omtanke’, hvor man for 

0,xx kr. pr. pakke er med til at yde et klima-bidrag. 

• Den Danske Naturfond og Aalborg Kommune ejer jorden og genopretter naturen. 

• Den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS har stået for den faglige vurdering og udredning 

af projektet i Hals Mose, der har ført til Naturfondens jordkøb og projektets realisering.  

ØKONOMI 

• Budget: 18,5 mio. kr. (ca. 90.000 kr./ha inkl. jordkøb og naturgenopretning mv.) 

• Finansiering: 

▪ Den Danske Naturfond: 14,25 mio. kr. 

▪ Aalborg Kommune: 1,5 mio. kr 

▪ PostNord - klimabidrag: 1 mio. kr. (200 kr./tons CO2 pr. år i 3 år) 

▪ Private donationer: 1,75 mio. kr. 


