
 

 

Opsætning af persontællere, aktion D4, Life Raised 

Bogs, Life14 NAT/DK/000012 
 

Den 26. oktober 2016 blev der opsat persontæller på de to formidlingssteder i Store Vildmose. 

Loggerne er købt hos Dux og opsat af arkitekt Jørgen Jensen, som ligeledes har taget billederne. 

Billede 1: Tællere opsat ved indgang til Trædestenene. 

 



 

Billede 2: tællere opsat ved formidling på Damvej.

 

 

Tællerne virkede ikke ordentligt og blev den 21. marts 2017 udskiftet. Der 

er siden da talt alle passager mellem stederne. Resultaterne fra 

tællingerne diviveres derfor med 2, da det antagesat folk går frem og 

tilbage ad samme vej. 

Jeg har den 22. 9 2017 været ude og aflæse tællerne i Store Vildmose. 

Der har siden 21.3 2017 været 2376 besøgende som er gået ind på 

højmosefladen ved Damvej og 4917 ved trædestenene som er gået ind af 

boardwalken. Hvis man antager at alle er gået frem og tilbage af samme 

vej. Det skal her bemærkes at der længere henne af Damvej er en 

trampesti som blandt andet formidlere fra Vildmoseporten benytter. De 



 

bliver derved ikke talt. Derfor forventes tallet ved Damvej at være 

minimum 2-3 gange højere. 

Tællerne er yderligere aflæst som følger: 

dato Damvej forskel/2 Centralgårdsvej  forskel/2 

          

21.03.2017 0   0   

2. juni 2017 1281 640,5 2783 1391,5 

22. sep 2017 2376 547,5 4917 1067 

25.sep 2017 4752 1188 9835 2459 

3. juli 2018 7959 1603,5 16578 3371,5 

9. juni 2020* 10209 1125 24768 4095 

23. oktober 
2020 12197 994 32384 3808 

8. sep. 2021 15236 1519,5 47845 7730,5 

          

     

*batterier skiftet     
 

Der ses henover årene at der er stor interesse for at besøge Aaby Mose. 

Der har i alt været 7618 besøgende ved Damvej og 23922 ved 

Cebntralgårdsvej. Det ser også ud til at der kommer flere og flere ud og se 

mosen. I foråret 2021 blev den nye udsigtsplatform ved Damvej færdig. 

Der kommer mange og besøger denne alene. Denne vil i løbet af efteråret 

2021 blive tilgængelig for gående på sti hele vejen fra Aabybro. Ligesom 

der er planer om at etablere 2 boardwalks i Aaby Mose. De forbedrede 

rekeative muligheder forventes at give endnu flere besøgende. 

Tællerne ved Damvej blev pillet ned efter aflæsning i september 2021 pga. 

anlægsarbejde. De kunne ikke blive stående, da der skulle anlægges sti 

på stedet. Skiltene vil blive opsat på parkeringspladsen. Men tællerne ved 

Centrelgårdsvej er stadigvæk i funktion. 

 


