
Nyhedsbrev om naturprojekter for 2. halvår 2022.
I dette nyhedsbrev kan du læse om Aalborg Kommunes projekter og større og nye tiltag indenfor skov-, natur- og 
vandløbsområdet, som er realiserede eller under realisering.

Indvielse af Sofiendalskoven
Aalborgs nyeste skov hedder Sofiendalskoven og er placeret i Sofiendal Enge. Skoven blev indviet den 18. november 
2022. Skoven består af 18.000 træer og 1.000 buske, som er plantet i et samarbejde mellem Aalborg Kommune og 
organisationen Plant et Træ. Til indvielsen hjalp børnehavebørn fra Daginstitutionen Sandgården med at plante de 
sidste træer sammen med spillere fra Aalborg Håndbolds ligahold og Plant et Træs sponsor af plantningen b.energy.
Den nye skov skal være med til at skabe nærrekreative muligheder for beboerne i Sofiendal Enge og særligt for 
områdets børnehave.
Det er tredje gang Aalborg Kommune indvier skov i 2022.
Læs mere om indvielsen på Aalborg Kommunes hjemmeside
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Indvielse af Sofiendalskoven 18. november 2022. 
Borgmester Thomas Kastrup Larsen planter træer.

Børnehavebørn fra Daginstitutionen Sandgården planter træer sam-
men med organisationen Plant et Træ.

Indvielse af Sofiendalskoven 18. november 2022.

https://www.aalborg.dk/nyheder/alle-nyheder/2022/11/skovrejsning-der-rammer-plet


Hals Mose
Den Danske Naturfond og Aalborg Kommunes arealer er lagt sammen til et ca. 230 hektar stort naturområde, des-
uden indgår to private lodsejere i projektområdet. 
 
Skovdrift og landbrugsdrift er nu ophørt og marker og nåletræskulturer bliver til natur. Samtidig er dræn og 
afvandingsgrøfter blevet sløjfet så vandet holdes indenfor mosen, og der er etableret afværgegrøfter i kanten af 
projektområdet, så naboarealerne ikke bliver påvirket af projektet.

Klima-Lavbund
Hals Mose er det første projekt i Danmark, som gennemføres med bidrag fra statens tilskudsordning til Klima-lav-
bundsprojekter. Målet er, at sænke udledningen af CO2. Hals Mose kommer til at nedbringe Danmarks CO2 udled-
ning med 2250 tons CO2, som svare til 2,5 procent af det nationale mål med tilskudsordningen.

Når vi bringer vandet tilbage i Hals Mose, stopper nedbrydningen af tørv og udledningen af CO2. Samtidig genopretter vi 
mosens evne til at opsuge CO2.

Sommeren 2022 var en af de mest tørre somre i mange år og store dele af mosen udtørrede. Sent på efteråret kom 
nedbøren og mosen fyldes nu gradvis med vand.

Natur
I foråret blev der set både dagsommerfuglearten sørgekåbe og flere af den sjældne birkespindere i området. Hen 
over sommeren satte et ynglende tranepar 1 unge på vingerne og de nye søer har fået besøg af både Mudderklire 
og Store Præstekrave.
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Den 19. maj 22 blev Hals Mose Klima-lavbundsprojekt indviet, hvor 
Rådmand Jan Nymark Thaysen lukkede den sidste afvandingsgrøft 
med en symbolsk skovlfuld jord.

Birkespinder



Rekreative faciliteter
P-pladser
I løbet af efteråret er det etableret 3 små p-pladser i kanten af projektområdet.

Stier
I efteråret er der blevet anlagt 3 km nye stier i Hals Mose. Stierne er anlagt på tidligere landbrugsmarker og plan-
tagearealer. Fordi mosen fremover bliver mere våd og fugtig, er stierne anlagt bredt hævet over det nuværende 
terræn, men de nye anlæg vil hurtigt blive overgroet med græsser og urter og stierne vil fremover blive vedligeholdt 
i 1,5 meters bredde.
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Søren Thomsen og Mads Fini Redman fra kommunens 
entreprenørenhed, i færd med at indramme en af de tre 
nyetablerede p-pladser med dansk produserede egestolper.

Opbygning og etablering af stierne i Hals Mose



Skovning
Konvertering af plantage til naturskov

Inden årets udgang bliver vi færdige med rydning af nåletræsplantage - især sitkagran og consortafyr, herudover i 
mindre grad ædelgran og lærk. Formålet er, at konvertere arealerne til et miks af lysåben naturskov og åben mose. 
Der mangler endnu, at blive klippet lidt selvsåede nåletræer hist og her. Efterladte grene og topender bliver fjernet 
(og flises) på de sidste skovede arealer. Endelig mangler de sidste effekter (tømmer og flis) at blive kørt ud fra områ-
det – det sker forventeligt inden udgangen af marts 2023.
    
Når det sidste træ er kørt ud, skal skader fra de tunge lastbiler i grusvejene til og fra mosen udbedres – det sker i 2023.

Oprydning
I forbindelse med projektets gennemførelse er der foretaget en oprydning i området, ved fjernelse af skure, fasan 
volierer, skydetårne og hegnstråd, gamle byggematerialer mv.

Nåletræsplantage i Hals Mose før rydning.

Metalpæle med hegnstråd

Nåletræsplantage i Hals Mose efter rydning.

Oprydning – et af de skure som dukkede op i den tætte 
sitkagranbevoksning, da vi skovede nåletræerne.
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Hammer Bakker
Publikumsfaciliteter
I samarbejde med Klyngesamarbejdet er der opført ny bålhytte ved shelterpladsen. Derudover er der etableret par-
keringspladser, markeret nye vandreruter samt ansøgt Miljøstyrelsen om tilladelse til etablering af en mindre shelter-
plads.

Der er med udgangspunkt i P-pladserne opsat nye info-standere, der er udarbejdet i samarbejde med Botanisk For-
ening og Den Danske Naturfond. Den type info-standere, der er brugt, er den type, som fremadrettet vil blive brugt, 
også når vi tager fat i formidlingen af den vestlige del af fondens arealer.

For Hærvejens vedkommende er vi fortsat i gang med at kigge på en omlægning af vandreruten, så den kommer til 
at følge den gamle kongevej på et længere stræk end på nuværende tidspunkt. Her tager vi som lovet kontakt til de 
3 berørte lodsejere for at få deres accept af et nyt forløb af vandreruten over deres ejendomme.

Ny natur
I forbindelse med konvertering af plantagen har vi i vinter afrømmet førne, som er det tykke lag af delvist omsatte 
grannåle, blade, mos mm, der mange steder forhindrer nøjsomme arter som lyng, djævelsbid, guldblomme mm. i at 
spire. Afrømning af førne har været succesfuldt, og vi kan allerede nu finde små fremspirede planter såsom hede-
lyng, men for at booste den positive udvikling endnu mere, har vi i samarbejde med et par lokale landmænd høstet 
nogle meget blomsterrige marker og spredt det afhøstede materiale udover konverteringsarealerne.
Spredning af frø forventes at medføre en mere varieret flora, samt sikre levesteder for områdets rige insektliv såsom 
sommerfugle, græshopper, køllesværmere mm. 

De græssende dyr er blevet suppleret med fire hopper fra Den Danske Naturfonds projekt ved Bøtø på Sydfalster. 
Supplementet af hopperne er lavet dels for at øge græsningstrykket, men også for at få lidt variation i forhold til 
alder/fysik og dermed bedre dynamik i flokken.
Dyrene tilses dagligt og det tilsyn suppleres med et månedligt veterinær besøg i vinterhalvåret.

Den endelige beslutning om konkret hegning i den vestlige del af projektområdet er udskudt til næste år, men vi går 
videre med dialog med de lodsejere, hvis jord grænser direkte op til Den Danske Naturfonds arealer, for at få fastlagt 
detaljerne om hegnets placering, klaplåger m.v., og der er indsendt ansøgning til Miljøstyrelsen og de nødvendige 
myndighedsgodkendelser. Der bliver tale om et lavt, almindeligt landbrugshegn, som ikke forhindrer vildtets frie 
bevægelighed.
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Den nyopførte bålhytte ved shelterpladsen.



Frejlevrunden
Frejlevrunden blev etableret i forbindelse med projektet Det Grønne Frejlev. Ruten er ca. 10 km og går igennem 
varieret natur med flotte udsigter over fjorden og fjordlandskabet.

Nu er der lavet nye tiltag på ruten:
På stien nord for Griegsvej (mod Ny Nibevej), som går gennem den nyplantede skov, er der lagt stenmel, så stien 
bliver tilgængelig for flere.
Langs vestkanten af Lannerparken er der blevet opsat en uglekasse og en tårnfalkekasse. Uglekassen kan findes ved 
det, der kaldes Fulgehaven og tårnfalkekassen er sat op ud for Sommerfuglehaven.

Vidste du at…?
Aalborg Kommune har opsat tællere flere steder langs ruten. I oktober alene har omkring 100 personer om dagen 
gået enten hele ruten eller dele af ruten.

Læs mere om projektet Det Grønne Frejlev på Aalborg Kommunes hjemmeside
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Kort over Frejlevrunden
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https://www.aalborg.dk/oplevelser/natur-og-parker/skove-og-natur/rig-natur/det-groenne-frejlev


Vår Å
Fjernelse af spærring i Vår Å og restaurering af privat tilløb til Vår Å
I statens vandområdeplaner er der udpeget indsatser over hele landet, som skal sikre at Danmark når de miljømål 
om god økologisk tilstand, som er sat for vores vandløb. Blandt disse, er der to indsatser som Aalborg Kommune 
netop har realiseret, fjernelse af spærring (nr. AAL-933) i Vår Å og restaurering af privat tilløb til Vår Å (REF-574).

Eksisterende forhold ved Vår Å frem til i år
På en lokalitet fandtes en spærring bestående af et stenstryg på ca. 75 meter. Starten på stenstryget skabte en stu-
vezone, hvor der var lav strømhastighed og ringe fysiske forhold.

Hvad er formålet med projektets gennemførelse?
Fjernelse af spærring samt forbedring af de fysiske forhold skal bidrage til at sikre målopfyldelse. Stuvezonen er 
fjernet, og der er skabt optimale gydeforhold på en ca. 120 meter lang strækning. Projektet har forbedret forhold 
for alle fiskearter, idet der er skabt bedre passage.

Hvordan har vi gennemført projektet?
Der er afgravet bund og udlignet fald på en ca. 120 meter strækning, så strækningen har nu et gennemsnitsfald på 
mellem 3-4 promille. Der er anlagt fire gydebanker, som ørreder kan gyde på på strækningen, og der er udlagt skju-
lesten, som skal give bedre muligheder for skjul for fiskenes yngel.

Oversigtskort, fjernet spærring

Faldet på strækningen er udlignet og der er udlagt gydegrus til 
gavn for fisk, insekter og planter.
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Adgang
Der er ikke offentlig adgang, da området er privat. Adgang kræver tilladelse fra lodsejer langs vandløbet.

Eksisterende forhold ved tilløb til Vår Å frem til i år
Projektet omfatter 8 del-strækninger i vandområdet. De fysiske forhold i det private tilløb til Vår Å var generelt 
ringe, på trods af gode faldforhold. Vandløbet er reguleret ned i terræn og kanaliseret. Fast substrat er fjernet og 
bunden bestod inden restaurering primært af fint sand. Der var en meget ringe variation i både dybde og bredde, 
som en følge af gentagne opgravninger. Det har betydet en negativ påvirkning af de fysiske forhold og en negativ 
påvirkning på sammensætning af fisk og insekter.
Vandløbet har et stort potentiale, idet der i hele vandområdet er et fint fald og vandløbet er kildefødt. Den udpege-
de strækning vurderes egnet som gydeområder for ørred.

Hvad er formålet med projektets gennemførelse?
Formålet med projektet er at genskabe vandløbsstrækninger med gode opvækst og gydeområder for ørreder. 
Forbedringen af de fysiske forhold vil bidrage til at sikre målopfyldelse. Desuden vil projektet forbedre forhold for 
insekter og vandplanter i vandområdet idet de fysiske forhold forbedres på en 1,9 km lang strækning.

Hvordan har vi gennemført projektet?
På de i alt 1,9 km vandløb er der udlagt 3 substratstryg og 11 gydebanker, og der er udlagt næsten 1000 stk. skjule-
sten. På en delstrækning er vandløbet blevet indsnævret og har fået et slynget forløb ved udlægning af grus.  
Som en del af projektet har Aalborg Kommune truffet afgørelse om bestemmelser for vedligeholdelse af det private 
vandløb. Vandløbet er historisk blevet hårdhændet vedligeholdt. Afgørelse af 2021 skal sikre en mere skånsom vedli-
geholdelse og at de udlagte materialer ikke fjernes.

Oversigtskort, privat vandløb udpeget til restaurering

Der er lavet indsnævringer med grus i et let 
slynget forløb, så et ensformigt og kanaliseret 
vandløb har fået et mere varieret forløb med 
levesteder til både insekter og planter.

Vandingssteder hvor køer har trådt vandløbet i 
stykker giver sandudledning i vandløbet.

Vandingssted er nedlagt og der er lavet et 
veldfineret forløb i grus, til gavn for både fisk 
og insekter.
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Andre våde projekter, som er realiserede eller under realisering
Vådområdeprojekt ved Halkær Sø
Aalborg Kommune, har i 2022 med Limfjordssekretariatet som rådgiver, gennemført et vådområdeprojekt ved Hal-
kær Sø. Formålet med projektet er at reducere udledningen af kvælstof til Limfjorden samtidig med at udledningen 
af klimagasser reduceres.
  
Projektområdet udgør et inddiget lavbundsareal på 10, 5 ha, hvor drænvandet før projektet blev udpumpet til Halkær 
Sø for at sikre, at området kunne anvendes til dyrkning af korn. Arealet var ikke en del af Halkær Sø projektet, som 
blev genetableret i 2006.  Anlæg af vådområdet betyder, at den intensive landbrugsdrift ophører, diget er udjævnet 
og dræningen er ophørt. Drænvand overrisles i mindre områder. Området må fremover ikke dyrkes, gødes eller jord-
behandles, men må gerne afgræsses.
 
Se dronefilm over området via dette link:

Vådområdeprojekt ved Halkær Sø - Limfjordsrådet (limfjordsraadet.dk)

Nye indsatser på kommunalt ejede naturarealer
Sommerfugleengen ved Voerbjerg Sø
Sommerfugleengen syd for Voerbjerg Sø er en tidligere landbrugsmark tilsået med vilde urter. I 2022 er der blevet 
etableret klippede stier gennem arealet, så det er rekreativt tilgængeligt. Det er således muligt at bevæge sig fra 
Nåletræssamlingen i syd, hvor der er P-plads, og herfra videre nordpå gennem sommerfugleengen. Herfra kan man 
vælge at fortsætte af det eksisterende stinetværk rundt om Voerbjerg Sø.
Undervejs er det også muligt at gøre ophold ved nyopsatte bænke, hvor der i tilknytning vil blive opsat infotavler om 
både Sommerfugleengen og Nåletræssamlingen.

Udsåning af Liden Skjaller
Liden skjaller er en hjemmehørende plante, der naturligt findes på lysåbne naturarealer. Liden skjaller lever som 
halvparasit på græsser. Den er med til at holde græsset lidt i ave, så der bliver mere plads til vilde blomsterplanter, 
der ellers let bliver fortrængt af konkurrencestærke græsser. I andre lande, bl.a. England og Tyskland, har man haft 
gode erfaringer med at anvende den til at fremme diversiteten af vilde blomstrende urter. I England kaldes Liden 
Skjaller også for ”the meadow maker” pga. sine gode egenskaber til at fremme en blomsterrig eng.  

I 2022 har vi forsøgsvis udsået Liden Skjaller på forskellige kommunale arealer, hvor vi gerne vil fremme natur- 
indholdet. Det drejer sig bl.a. om Sorthøj, Østerådalen, Tranumparken, Bundgårdsparken og ved Gug Kirke.

Østerådalen ved Dall Villaby
Dall Villaby grænser mod vest ned mod Østerådalen, hvor flere englodder ikke er blevet græsset de seneste år. 
Gennem et samarbejde med lokale lodsejere og forpagtere i området, er der nu blevet rettet op på dette. Således 
er den eksisterende hegning blevet udvidet med 11 hektar i 2022, hvorved det samlede areal, der afgræsses nu, er 
22 hektar. Det ny-indhegnede areal huser fine rigkær med blandt andet orkideer og djævelsbid. Kreaturerne skal 
gennem en ekstensiv afgræsning bl.a. være med til at sikre, at disse områder ikke gror til i høje urter og krat.
Arealet kan benyttes rekreativt af byens borgere, da det flere steder kan tilgås via klaplåger.
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https://limfjordsraadet.dk/projekter/vaadomraader/vaadomraadeprojekt-ved-halkaer-soe/


Lille Vildmose
Øerne i Birkesø
I 2019 indledtes et forsøg med pleje af øerne i Birkesø med blandt andet de jordrugende fugle for øje, hvor øen 
nærmest Birkesøpavillonen græsses af får i sensommer og efterår. Den midterste ø afpudses en gang årligt lige 
inden fuglenes ynglesæson, og den sidste ø står uberørt. Igen i 2022 har en lille flok på 11 får af racen Gute, haft sin 
gang på øen. Det har alle årene været en særlig begivenhed for såvel får som fåreflyttere, og i år var ingen undtagel-
se – det er nu et helt særligt syn, at se en flok får sejle afsted på en ombygget vandcykel.

Guteracen er kendt for at være robuste og gå ekstra hårdt til højstauder og vedopvækst, hvilket netop er, hvad ple-
jeplanen for Mellemområdet tilsiger skal holdes på et minimum for de jordrugende fugles skyld. Fårene tages af øen 
igen i løbet af december og efterlader den mere eller mindre græsset i bund, men dog med nogen strukturel vari-
ation i form af lysesiv og spredte visne højstaudestængler. Indtil videre ser det ud til, at det netop er denne ø, som 
fuglene foretrækker.
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Får flyttes ved hjælp af den ombyggede vandcykel


