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5 HØJDEPUNKTER I

LYNGEN BLOMSTRER
Oplev de bakkede indlandsklitter med
blomstrende lyng i august.

KØDÆDENDE PLANTER
Her er den oprindelige moses planter
allerede genindvandret, efter dyrkningen er stoppet. Derfor kan du blandt
andet finde den kødædende plante
rundbladet soldug.

Foto: Aalborg Kommune

FRA MARK TIL MOSE
Her gendanner vi den tidligere mose,
hvor der nu er marker. Det sparer
atmosfæren for i hvert fald 1700 tons
CO2 om året og genskaber levesteder
for truede arter. Over mosen svæver
havørn eller kongeørn, mens tranens
trompeteren gjalder. Kødædende
planter gror i de åbne dele af mosen.

sikrer og genopretter i Hals Mose.
Vi gør skoven mere naturlig ved at
stoppe dræn og grøfter, så vandet
igen kan gøre området mere naturligt og skabe flere levesteder til flere
dyr og planter.

NATUREN VENDER TILBAGE
Her var tidligere plantet en nåletræsplantage for at få træ til tømmer. Her
var blandt andet indførte nåletræer.
Men de giver kun ganske få levesteder
for de vilde arter. Vi har fjernet de
indførte nåletræer, så den naturlige
skov kan vende tilbage. Det genskaber
massevis af naturlige levesteder til de
vilde dyr, planter og svampe.

Foto: Flemming Helsing

SJÆLDEN NATURLIG SKOV
Her kan du opleve en af de sidste store
naturlige sumpbirkeskove i Danmark.
Her er træer dækket af mosser og laver.
Træerne er mange steder væltet omkuld
på kryds og tværs og rådner i skovbunden. Sumpbirkeskoven er levested
for mange spændende dyr og planter.
Her lever den sjældne sommerfugl,
birkespinder. Her yngler fugle som
grønspætte og natugle. Birkespinder
er helt afhængig af store områder med
gammel, uforstyrret birkeskov. Noget
der mangler i naturen, men som vi
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