
Projektet: Vildtplantning på Mosely 

Et projektet er støttet af: 
 
EU, Ministeriet for BY, Bolig og Landdistrikter (MBBL) og LAG-Himmerland, Grønne Partnerskaber hos Naturstyrelsen og Tipsmidler fra Friluftstrådet  
 
Formål med projektet 
Formålet med projektet var igennem frivilligt arbejde, at gennemføre plantning for vildtet i det nordvestlige dyrkede område på Mosely, til forøgelse af naturoplevelserne. Herunder skulle projektet 
bidrage til at skabe samarbejde mellem områdets landsbyer og organisationer. 
 
Der er beplantet ca. en ha fordelt i større og mindre grupper og der blev anvendt 5.700 planter til området. Selve plantningen og vedligeholdelsen blev gennemført af frivillige fra Brugergruppens 
interesseorganisationer, men udgifterne til planterne og såsæd blev skaffet gennem tilskud fra EU, MBBL og LAG-Himmerland, Grønne Partnerskaber og Friluftsrådet. 
 
Projektet blev gennemført i perioden juni 2011 til juni 2013. 
 
Projektindhold 
Aktiviteterne har været:  
1. Information om projektet og aftaler om deltagelse.  
Igennem de enkelte organisationer der er tilknyttet brugergruppen for Mosely blev der orienteret om projektet og en del frivillige meldte sig. Skrødstrup Efterskole og Mariager Skole gav tilsagn om 
deltagelse i uge 21 2012.  
 
2. Indkøb af planter og såsæd der egner sig for vildtet 
Gennem sagkyndige indsamlede konsulenten informationer om planter, der kunne være gavnlige for vildtet og principperne for vildtagre. 
 
Under processen fandt man en mulighed for at anskaffe en del af planterne gennem projektet "Plant for vildtet" hvorved projektet opnåede en besparelse på 40%. Resten af planterne blev bestilt på 
Johansens Planteskole. 
 

3. Plantning af planterne blev gennemført af frivillige 
 I april 2012 blev der plantet 4.000 træer og buske af frivillige fra Lokalråd, Spejderne, 
Jagtforeningen, Kogræsserforeningen, Dansk Naturfredningsforening og lokale medlemmer af 
Friluftsrådet.  
 
I uge 21 deltog der 26 unge mennesker fra Skrødstrup Efterskole og 20 fra Mariager Skoles 
8. klasse i plantningen af 1000 træer. Ud over plantningen blev de unge mennesker informeret 
om idéerne ved vildtplantningen. 
 
4. Såning af vildtager 
Vildtagrene blev placeret inden i beplantningen så vildtet kan græsse i skjul. Vildtagrene er et 
par mindre områder på hhv. 2000 og 5000 m2.  
 
Etableringen blev påbegyndt i efteråret 2012, hvor jorden blev forberedt til såning.  
I foråret 2013 blev agrene sået. De 2000 m2 nærmest vejen blev tilsået med Skovdyrkernes 
Engblanding og de 5000 m2 op mod skoven med Kings Dear Lawn.  
 
 
 
 
 
Frivilligt arbejde 336 timer 
 
 
Kort over området: 
 
 



Gå en tur i vildtplantningen efter den gule streg. 
 
Læs mere på Face book https://www.facebook.com/groups/Mosely/ 

https://www.facebook.com/groups/Mosely/

