
Rejseprogram 

Lille Vildmosecentret ligger midt i Lille Vildmose, som er et sandt paradis for naturelskere og historisk 

interesserede. Lille Vildmose er Danmarks største fredede landområde på godt 76 km2. På trods af 

navnet er Lille Vildmose faktisk Nordvesteuropas største højmose med unikke naturområder og græs-

ningsskove. I 2015 flyttede en håndfuld svenske elgkalve ind i Lille Vildmose. Bestanden er sidenhen 

vokset, og der blev udsat 40 krondyr sammen med elgene. I Lille vildmose kan du i dag opleve konge-

ørne, havørne, traner, vildsvin, kronhjorte og andre store dyr i vild natur.  

Efter endt opsamling kører bussen nordpå. Vi holder en pause, hvor der nydes et smurt rundstykke og 

en kop kaffe. Efter ankomst til centret vil der være tid på egen hånd til at  besøge centrets udstilling, 

biograf og ”Det Vilde”, når der kl. 11.15 fodres vildsvin. Kl. 12.00 vil der være sandwich klar ved mad-

pakkerummet, som kan nydes inden det bliver tid til en to timers guidet tur i bus ud i ”Elgenes Land”. 

Her fås et indblik i naturgenopretningen i mosen samt mulighed for at opleve krondyr og elge. På    

Planestien i Portlandmosen kan man tørskoet mærke mosens gyngende grund og få indblik i den   

unikke og våde naturtype. Fra toppen af Brandvagtstårnet er der en fantastisk udsigt over de over-

svømmede gravebaner med et rigt fugleliv. Ved den genetablerede Birkesø og ved Toftesø kan man 

opleve områdets havørne eller se odderen på jagt efter fisk. Vi får et indblik i vildmosens kulturhistorie 

med tørvegravning og sphagnumproduktion.  

Efter nogle spændende timer vil der være smagsprøve på vildt—spegepølse og koldrøget krondyr samt 

lokal bjesk. Vi sætter os derefter i bussen og kører hjem efter en oplevelsesrig dag. Forventet 

hjemkomst mellem kl. 18.30—19.30.  

Egen kikkert samt praktisk påklædning og solidt fodtøj kan med fordel medbringes. 

Spændende udflugt til Lille Vildmose i Østhimmerland  

– et eldorado for naturelskere og historiske interesserede. 

LILLE VILDMOSE 
ET PARADIS FOR NATURELSKERE OG HISTOREINTERESSEREDE 

Afgang 

22.09 2020 



Rejsen indeholder: 

✓ Kørsel i 4 stjernet bus  

✓ Smurt rundstykke med kaffe 

✓ Entré til Lille Vildmosecentret 

✓ 2 timers guidet bustur i ”Elgenes Land” 

✓ Frokostsandwich 

✓ Smagsprøve på vildt spegepølse og koldrøget 

krondyr + lokal bjesk 

✓ Bidrag til rejsegarantifonden samt alle lov-
pligtige skatter og afgifter 

 

Opsamlingstider 

Bestilling 

Skave Turistfart Kl. 06.00 

Herning Kl. 07.00 

Hammerum Kl. 07.10 

Ikast Kl. 07.20 

Silkeborg Kl. 08.00  

Pris pr. person 695,- 
 

Arrangør 
 

Skave Turistfart A/S  

  

Læserklubben, Mediehuset Midtjylland 

96 26 37 57 

mail@laeserklubben.dk 

Ret til ændringer forbeholdes.  

mailto:mail@laeserklubben.dk

