
Takket være kartoflens stadig større udbredelse gav land-
bruget et voksende udbytte selv på de magreste jorder. 
Det betød nye muligheder for vækst på de sandede jorder, 
og fra 1787 og til 1845 steg husholdenes antal fra 19 til 48. 
Der var nu 16 større og mindre landbrugsejendomme og 
28 huse i Dokkedal. 

I ly af Mulbjerge udviklede Dokkedal sig gennem tiden til et fiskerleje med 
relativt små landejendomme og mange huse.

Ligesom der landskabe-
ligt har været sammen-
hæng mellem Mulbjerge 
og mosen, så har der 
også været en økomisk 
sammenhæng. For hus-
mændene i Dokkedal 
fik arbejdet i mosen stor 
betydning som supple-
rende indtægtskilde til 
fiskeriet.  

Nyere tid

Den flotte udsigt har altid været en udflugt værd. På toppen 
af Mulbjerge var der tidligere en restaurant. Den brændte i 
1969 og blev 
ikke genop-
ført. Funda-
menterne 
kan stadig 
anes i terræ-
net.
Fotoet er fra 
1938.

Mulbjerge

Dokkedal

Som man kan se på kortet herunder fra 1841 lå Dokkedal 
meget isoleret mellem de store øde moseflader og havet. 
Alligevel var byen dengang en vigtig og aktiv by med et 
stort sildefiskeri. Efter silden forsvandt fra Øresund, fik 
byerne ved Limfjorden og her på kysten ud for vildmosen 
deres sildeeventyr. På kysten ud for Dokkedal var der op-
ført salteboder, hvor der blev saltet og solgt fisk. På sær-
lige dage var det pålagt fiskerne at levere til kongen.

I østenden af toiletbygningen, på forstranden ud for Dok-
kedal, er der indrettet en udstilling, hvor du kan se og læse 
mere om den spændende historie om kystfiskeriet ved 
Dokkedal. Se også www.lillevildmose.dk.

Fæstebønderne og især husmændene i 1700-tallets Dok-
kedal var utrolig fattige. Mange ejede bogstavelig talt ikke 
andet jordisk gods end det tøj, de havde på!

Landskabet

Fra byen Dokkedal skærer der sig en dal gennem Mulbjer-
ge og ud til kysten. Dalen hedder Stejlgabet. Siderne af 
dalen ligner klitter, hvad der understreges af, at der vokser 
Hjælme og Havtorn.

Den sydlige del af Mulbjerge, med Gulhøj som højeste 
punkt ligger hen som overdrev og afgræsses af kreaturer. 
Du kan selv finde vej op over det smukke område. På top-

pen er der en fantastisk 
udsigt over Kattegat mod 
øst og Vildmosen mod 
vest. Området nord for 
Stejlgabet er det højeste. 
De anlagte stier snor sig 
mellem opdyrkede mar-
ker, overdrev og skov-
partier. Flere steder fører 
stierne gennem indheg-
ninger med får, heste 
eller kreaturer. Også her 
er der fantastiske udsig-
ter. Det højeste punkt er 
43 m o.h. 

Udsigten fra P-pladsen nord for 
Stejlgabet.

Smalbladet klokke

Fuglelivet

Der er mange fugle at opleve på Mulbjergene. Rundt i 
krattene ses Gulspurv, Tornirisk, Ringdue og en mængde 
forskellige sangfugle. På de åbne arealer ses Sanglærke 
og Engpiber, og neden for Mulbjerge flyver bl.a. svaler.

Fra det tidlige forår i marts til hen i begyndelsen af juni kan 
man være heldig at opleve fugletræk. Fuglene bruger ky-
sten som ledelinie nordpå. Enkelte holder pause på Mul-
bjerge. 

Fra Mulbjerge 
kan opleves et 
fint rovfugle-
træk med bl.a. 
våger, høge, 
falke, glenter 
og måske kan 
man få et glimt 
af vildmosens 
ørne.

Kyststrækningen ud for Mulbjerge er meget lavvandet, og 
nye, små sandøer opstår hvert år. Det lave vand er rigt på 
smådyr og ålegræs, som tiltrækker store fugleflokke. Hav-
området besøges af fugle fra Nordeuropa og Sibirien og er 
derfor et vigtigt internationalt fuglebeskyttelsesområde.

I udstillingsbygningen på forstranden ud for Dokkedal, kan 
du se mere om dyrelivet ved kysten.

Kongeørn. Foto: Ole Krogh

Her ses knortegæs fouragere. Foto Ole Krogh

På tegningen ses tørveskær i 1884.

De stejle kystskrænter 
er nord for Dokkedal 
dækket af flot ege-
skov med en frodig 
bundvegetation. På 
de mere åbne steder 
kan du finde Nikkende 
kobjælde og Opret ko-
bjælde, Blodrød stor-
kenæb og Smalbladet 
klokke.

Neden for skrænten 
mellem Mulbjerge og 
Kattegat ligger kyst-
forlandet med græs- 
marker, strandenge 
og små moser.
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Lille Vildmose

Ca. 7500 ha af Lille Vildmose er fredet. Fredningen omfat-
ter udover de to store skove Høstemark Skov og Tofte Skov 
de store områder, der i dag bruges til sphagnumindvinding. 
Også de bevarede moseområder, som Portlandmosen, Pa-
raplymosen og Porsemosen er omfattet.

Ud over Lille Vildmosefredningen findes der andre frednin-
ger i området. Det gælder f.eks. Mulbjergene og strandenge-
ne syd herfor. I kystområdet ud for Tofte Skov gennemføres 
et forsøg med afgræsning af med vildokser og vildheste.

Midt i området ligger Lille Vildmosecentret, der rummer en 
stor udstilling om hele mosen og dens historie. Centret er et 
godt udgangspunkt for en af de mange ture man selv kan 
tage på ud i mosen. På centret kan du finde flere informati-
onsfoldere om området.

Stigsborg Brygge 5

9400 Nørresundby

Park & Natur

Postboks 119

www.aalborgkommune.dk

Tlf. 9931 2257
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Mulbjerge og dannelsen af Lille Vildmose
Mulbjerge og Lille Vildmoses geologiske historie hænger sam-
men, og på toppen af Mulbjerge er det fra udsigtspunkterne let 
at forestille sig den udvikling, der er sket med landskabet gen-
nem mange tusinde år. Mulbjerge ligger som forpost ud mod 
Kattegat og danner østgrænsen for Lille Vildmose. De markan-
te bakker ligger som en ø i det flade landskab. Det gjorde de 
også for ca. 6.000 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 det smalle kystfor-
land 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.

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. 
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Toft Bakke
Smidie øen

Sejlflod Bakkeø
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Toft Bakke
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Toft Bakke
Smidie øen

Sejl�od Bakkeø

Als Bakke

Møllesø
Birkesø

Toftesø

Stenalderhavet
6.000-3.500 f.Kr.
Mulbjerge ligger som en ø i havet 5 km 
fra det øvrige Himmerland.

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.

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, Møllesø, Birkesø og Toftesø gror 
søerne til og højmosen dannes over de 
næste 1.200 år.
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Publikums færdsel
Selv om du færdes i et fredet område med of-
fentlig adgang, skal du være opmærksom på, at 
jorden er privatejet.
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 blom-
sterne stå, så andre også kan få glæde af dem.
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