din mailadresse. Så vil du blive orienteret
om arrangementer på Mosely.

Ved arrangementer hvor der er
mange deltagere kan du få
arrangementet lagt ind på Moselys
hjemmeside. Send en mail til
info@mosely.nu med angivelse af dato
og hvor mange I bliver.
Kort over de 2 korte vandreruter på Mosely

MOSELY
Vest Hemvej 18



På Mosely må du gerne:

9550 Mariager



Færdes overalt på alle tider af døgnet

26 78 85 20



Bruge Shelters, bålhytte, toiletter,
drikkevand og brænde,

info@mosely.nu
Mobile Pay 96 406



Slå telt op hvor du har lyst

Se aktivitetskalender på



Plukke bær og frugt til eget forbrug

http:\\mosely.nu



Afholde et større arrangement, men
kontakt venligst Per i forvejen, på
info@mosely.nu eller 26 78 85 20



Skrive i gæstebogen, som er i den ene
shelter

Til gengæld forventer vi at du:


Tager alt affald med til
affaldscontaineren, eller tager det med
hjem hvis affaldscontaineren er fuld



Respekterer naboskel, der er markeret
med pæle med rød top




Fortæller andre om Mosely
Ikke går på taget af shelterne

Revideret maj 2021

Personerne bag MOSELY’S VENNER har
iværksat følgende siden 2003:

Moselys Historie
Da Friluftsrådet fejrede sin 60 års



Rejst 5 shelters

fødselsdag den 27. november 2002, fik Rådet



Opsat et nyt multtoilet

en usædvanlig gave af Skov og Naturstyrelsen.



Markeret vandreruter

Gaven var brugsretten til ejendommen Mosely



Lavet hestefold

på ca. 32 ha.



Etableret parkerings forhold



Fået rejst Bålhytte



Aftalt om stiforbindelser fra Mosely til
Kastbjerg Ådal



Plantet læbælte langs vestlig skel



Plantet langs Vest Hemvej



Gennemført projekt ”Plant for vildtet”



Gennemført skovrejsning syd for Vest
Hemvej (fredsskov)



Plantet i alt knap 30.000 træer og
buske



Skulpturprojekt med 5 dyreskulpturer

Driften af Mosely koster tid og penge, og



1 dobbelt Mult toilet



1 Bålhytte



Rindende vand



Brænde til bålet



Faste O-løbsposter



Heste fold for ridende gæster



Bi skole



Mulighed for ung jæger jagter



2 mindre vandreruter

foreninger samt naboer.



Start på vandretur til Kastbjerg Ådal



Stor P-plads

Den 2. juni 2010 gav Friluftsrådet gaven



Oplev hvordan skoleskoven vokser

Med gaven fulgte en udfordring om, at
Friluftsrådet skulle afprøve sine visioner for
et aktivt friluftsliv på ejendommen.

Denne udfordring blev straks grebet af
Friluftsrådet. For at sikre denne
borgerinddragelse blev der dannet en
BRUGREGRUPPE FOR MOSELY, med
repræsentanter fra Friluftsrådet og lokale

Mosely tilbage til Naturstyrelsen.
Naturstyrelsen og de lokale ildsjæle ønskede

udviklingen ved at melde dig ind i

foreningen MOSELY’S VENNER stiftet den

foreningen MOSELY’S VENNER.

27. august 2011.

0005920086 Sparekassen Kronjylland,
eller på Mobile Pay 96 406 med anførsel af

På Mosely er der pt. Følgende faciliteter:
5 Shelters

at videre udvikle Mosely, og derfor blev

kalenderår. Kan indbetales på konto 9323

Mosely til gavn for brugerne.



du har mulighed for at støtte og påvirke

Personligt medlemskab: 100 kr. pr.

MOSELY’S VENNER ønsker at videreudvikle

MOSELY’S VENNER har nu indgået en
flerårig forpagtningsaftale med
Naturstyrelsen om brug, vedligeholdelse og
udvikling af området.

