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Birkesø og De Syv Vilde 
i Lille Vildmose 

Kom og se den nyanlagte Birkesø og besøg den nye udstillings pavillon, der viser 
søens fugle og fauna. Her vil Jens Vinge fortælle om, hvordan den nye sø er ble-
vet invaderet af de forskellige fuglearter. Turen ud til Birkesø foregår med tip-
vognstog.  

Vi skal også besøge Dødens Tårn, der bl.a. viser de insekter, der som 
”arbejdsmænd” er med til at omsætte døde dyr og fugle i naturen. Her er forvent-
ningen, at Jens vil fortælle om naturens øko-system og om, hvordan stof omdan-
nes ved kemiske processer, mens grundstofferne bevares. 

Efter en pause, hvor vi får sandwich + øl/vand, skal vi under Vildmosecentrets 
formidlingsleder Jacob Konnerups tage os med til den nye udstilling om ”De syv 
Vilde” - om elgen, kongeørnen, havørnen, tranerne, vildsvin, kronhjort og dådyr. 
Et fælles træk for de 7 vilde er, at de repræsenterer det yderste led i fødekæden.  

Vigtige oplysninger 
Tid : Torsdag den 7. juni 2018 kl. 19:00 - 21:30 
Sted : Ved Vildmosecentrets bålhytte, Birkesøvej 16, Dokkedal pr. 9280 Stor-          

 vorde.  
Pris : Kr. 120,00 for Turistforeningens medlemmer, kr. 150,00 for andre. 
Begrænset deltagertal. Derfor tilmelding til RebildPorten på  
info@rebildporten.dk eller tlf. 9988 9000 senest tirsdag den 5. juni kl. 16:00. 

Praktiske oplysninger 
Når du ankommer til Vildmosecentrets parkering ligger Centerbygningen med 
udstilling og cafeteria til venstre og bålhytten ligger på højre side. Vi mødes ved 
bålhytten for at kunne være i fred for andre gæster, når Jens Vinge introducerer 
os til aftenens oplevelser. 
Tipvognstoget, der skal køre os ud til Birkesø afgår i nærheden af Centerbygnin-
gen. Udstillingen med De Syv Vilde ligger udendørs i nærheden af Centerbygnin-
gen. Anslået længde på gåturen er 2 km.   
   

Besøg os på www.rebildturist.dk eller på Facebook 

Guide: Jens Vinge 

Dronefoto: Birkesø med tipvognstog tv. og den nye pavillon th. 



Birkesø og De Syv Vilde 
i Lille Vildmose 

 Torsdag den 7. juni 2018 kl 19:00 - 21:30 
Side 2. 

27-05-2018/JPV 

Turen fra Ll. Vildmosecentret 

til Birkesø foregår med tip-

vognstog. Der er for langt at 

gå, og der er ikke anlagt stier. 

Undervejs med toget passerer 

vi en indhegning, hvor der går 

vildokser af racen Taurus. 

Den nye udstilling, De 

Syv Vilde, viser de 7 store 

fugle og dyr i Vildmosen:  

Her ses elg, vildsvin, 

kronhjort, rådyr, konge-

ørn , havørn og Trane. 

Vores guide på denne del 

af turen er formidlingsle-

der Jacob Konnerup. 

Førhen gik der en vej 

hen over den tørlagte 

Birkesø. Den er nu 

væk og terrænet er 

reguleret.  

Fotoet th. viser en af 

de to broer, der ses 

på billedet på forsi-

den, blive løftet på 

plads af en lidt større 

gravemanskine. 

Rebild Turistforening er stedet hvor områdets borgere og virksomheder mødes med det fælles sigte at give 

deres gæster indblik i og glæde ved de unikke natur- og kulturværdier vi har. Dette formål tilgodeser vi ved 

at arrangere udflugter, foredrag og andre aktiviteter, der styrker medlemmernes kompetencer som værter for 

deres gæster.  


