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Udsigtspunkt
Parkeringsplads
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Udstilling

Voldbjerge

Toiletter
Afmærkede gangstier

Randbjerggård
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Spejderhytte

Forslag til rute. Ruten er ikke afmærket, der
må gås på hele det indhegnede areal.
Sti under anlæg
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Kørestolsvenlig belægning
Låge i hegn
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Publikums færdsel

mod

Selv om du færdes i et fredet område med offentlig
adgang, skal du være opmærksom på, at jorden er
privatejet.

Øster
Hurup

Hunde skal føres i snor, opstilling af telte og brug af
åben ild er ikke tilladt. Al færdsel sker på eget ansvar,
også på arealer med græssende dyr.
Tag størst mulig hensyn til naturen. Tag hensyn til
fuglene når du færdes på de lavvandede områder. De
store fugleflokke skræmmes let op. Lad blomsterne stå,
så andre også kan få glæde af dem.
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Mulbjerge og dannelsen af Lille Vildmose
Mulbjerge og Lille Vildmoses geologiske historie hænger
sammen, og på toppen af Mulbjerge er det fra udsigtspunkterne let at forestille sig den udvikling, der er sket
med landskabet gennem mange tusinde år. Mulbjerge
ligger som forpost ud mod Kattegat og danner østgrænsen for Lille Vildmose. De markante bakker ligger som en
ø i det ﬂade landskab. Det gjorde de også for 6000
år siden i stenalderen, hvor Lille Vildmose var dækket af
hav, og Mulbjerge lå i en afstand af 5 km fra det øvrige
Himmerland.
Bølgerne i stenalderen har påvirket den gamle
moræneø´s østside. Den står nu som en klintekyst med

Da det nordlige Danmark begyndte at hæve sig, blev
Mulbjerge landfast med det øvrige Himmerland. I det
lave, sumpede område mellem Mulbjerge og Smidie
dannedes efterhånden mosen. Ud for kysten dannes
nu revler, og de lavvandede områder er i dag meget
værdifulde for fuglelivet.

Sejlflod Bakkeø

Sejlflod Bakkeø

Sejlflod Bakkeø

Mulbjerge

Mulbjerge

Smidie øen

Smidie øen

Toft Bakke

Toft Bakke

Mulbjerge ligger som en ø i havet 5 km fra
det øvrige Himmerland.

Mulbjerge

Smidie øen
Toft Bakke

Als Bakke

Als Bakke

Stenalderhavet
6000-3500 f.Kr.

det smalle kystforland ud mod Kattegat. Det nedbrudte
materiale er af strømmen blevet ført op og ned langs
kysten. Mod nord blev det aﬂejret i et system af krumodder og strandvolde, som stadig kan ses i Høstemark
Skov og på Mou Hede. Mod syd blev dannet en enkelt
langstrakt sandryg.

Keltisk jernalder
400-0 f.Kr.

Landhævningen har tørlagt det meste af
området. En flod strømmer nord om Als
Bakke ind vest for Toft Bakke og munder ud
i Limfjorden.

Als Bakke

Romersk jernalder
0-800 e.Kr.

Vandområderne er nu afsnøret helt fra
havet. Der dannes store lavvandede søer.
Med undtagelse af de tre små søer, Tofte
Sø, Lillesø og Birkesø, gror søerne til og
højmosen dannes over de næste 1200 år.

