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Kasted Mose Kogræsser- og Naturplejeforening 

For de, der har fulgt den dramatiske, politiske 

udvikling (eller skulle man sige afvikling?) på 

landbrugs- og naturområdet henover vinteren, er 

der trøst at hente i en uomtvistelig kendsgerning. 

Den folkelige opbakning til naturbeskyttelse og 

interessen for (rigtig!) bæredygtighed er 

stigende, og stadigt flere kogræsser- og natur-

plejeforeninger skyder op i, og omkring, Aarhus. 

Idéen om at kunne bidrage til den praktiske 

naturforvaltning gennem deltagelse i reelt 

dyrehold og følge bøffens vej fra jord til bord, 

samtidig med at man bor i byen, appellerer 

øjensynligt til flere og flere, og skaber grobund 

for nye initiativer. Alle I – nye som gamle 

medlemmer - der har valgt at engagere jer i 

netop Kasted Mose Kogræsser- og Naturpleje-

forening (KMKNF), har imidlertid ikke valgt en 

hvilken som helst én af slagsen. I er en - stærkt 

uundværlig -  del af kommunens største frivillige 

dyrehold, en af de ældste kogræsserforeninger i 

Østjylland, med en beliggenhed på naturarealer 

der, trods meget høj biodiversitet, rummer et 

stort – og endnu ikke fuldt forløst – udviklings-

potentiale. Og i en ikke så fjern fremtid, nabo til 

et visionært, kommunalt naturforvaltnings-

projekt, der vil styrke sammenhængen i området 

og øge værdien af totaloplevelsen ved en tur i 

Mosen. I har altså med andre ord valgt det helt 

rette foretagende, hvis I aspirerer til rollen som 

moderne naturforvaltere med hang til albuerum 

og vide horisonter – og med smag for mørt 

oksekød. Det er MUHligt, at vejen derud er lidt 

lang og kringlet, men sådan er det ofte med de 

sande naturperler. Lad det ikke afholde jer fra at 

besøge Mosen flittigt i den forestående sæson.  

Uanset, om det er folk eller fæ, fugle eller frøer, 

blomster eller bier der trækker, så er Kasted 

Mose Kogræsser- og Naturplejeforening kun så 

stærkt og levende et foretagende, som med-

lemmerne gør den. Vi glæder os til at møde jer, til 

en ny sæson i Mosen. 

/ Bestyrelsen 

Anemoner og Kodrivere i fold 2 

 



Nyhedsbrev nr. 1  Marts 2016 
 

Kasted Mose Kogræsser- og Naturplejeforening 

 

  Det sker i Mosen i 2016 

 

Lørdag d. 30. april kl. 12.30 er der 

KOanKOmst 
Så tag familie og venner med til udbinding i Mosen!  
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Ny bestyrelse 
Selvom græsset i Mosen også i år bliver grønt og 

himlen blå, så er der alligevel visse ting der har 

forandret sig i KMKNF, henover vinteren; 

Bestyrelsessammensætningen er en lidt anden, 

end tidligere. Vore to længst siddende med-

lemmer - og stiftere af foreningen - formand 

Henriette Bjerregaard og Bjarne Sørensen, har 

valgt at trække sig fra bestyrelsen for at få mere 

tid til karrierer, fritid og alt det andet.  Skønt det 

på mange måder er vemodigt, og uundgåeligt 

medfører et betydeligt erfarings- og ressource-

tab, så står nye kræfter klar til at overtage ansvar 

og opgaver i bestyrelsen. Efter valg på den 

ordinære generalforsamling, og en efterfølgende 

konstituering, ser bestyrelsen i KMKNF derfor nu 

ud som følger:  

 Tune Sabroe (Formand),  

 Thomas Ryberg Larsen, nyvalgt (Kasserer)  

 Helene Larsson  

 Iben Knudsen, nyvalgt  

 Sebastian Jonshøj  

Suppleant er fortsat Vagn Toft Jensen 

/SJ 

Farvel til en formand – og KO’dag 

til en ny 
I løbet af de forgangne otte år, er KMKNF under 

Henriettes formandskab vokset fra et håbefuldt 

pionérinitiativ, til en veletableret forening med 

næsten hundrede andelshavere og langt flere løst 

tilknyttede venner og sympatisører. Såvel areal, 

som dyrehold er løbende udvidet og erfarings-

puljen vokset støt, og netværket er udbygget 

blandt naturplejere, myndigheder og interessere-

de borgere i almindelighed. Gennem stadig udvik-

ling af praksis, er foreningen fortsat pionér på 

området, og vores virke udgør i dag inspiration og 

referenceramme for adskillige andre nystartede 

kogræsser- og naturplejeforeninger.  

 

Formandsskifte i KMKNF 

Det har krævet stor nysgerrighed, et vedvarende 

fokus og en utrættelig energi, at drive det hertil. 

Det er alle personlige egenskaber, som kende-

tegner Henriette, og som, kombineret med en 

stor naturfaglig indsigt, har skabt det solide 

fundament, som vi andre nu skal bygge videre på. 

På vegne af bestyrelsen – og vel også alle jer 

andre – skal der hermed lyde en kæmpe tak til 

Henriette for hendes mangeårige indsats som 

formand for Kasted Mose Kogræsser- og Natur-

plejeforening. Der hviler hermed et tungt ansvar 

på den nye formands skuldre, men enhver der 

kender Tune ved, at dér hviler det godt. 

I samme åndedrag skal også lyde en kæmpe tak 

til Bjarne for et ligeså langvarigt engagement og 

en uvurderlig indsats med alt, lige fra medlems-

administration til praktiske løsninger på snart 

sagt enhver tænkelig udfordring i forbindelse 

med den daglige drift af foreningen.  

Endelig skal det tilføjes, at både Henriette og 

Bjarne bliver i foreningen som menige med-

lemmer og andelshavere, og altså fortsat vil 

kunne træffes blandt flokken.  

/SJ 
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Ko-indkøb 
Én af de begivenheder, der for alvor indvarsler en 

nu sæson i KMKNF, er bestyrelsens årlige ind-

købstur til grænsen. Dvs. lige lidt nord for, hvor 

indkøbsvogne og grænsebomme erstattes af 

landbrugslandets kæmpemaskiner og stereotype 

patchwork af monokulturer, der i sig selv udgør 

uoverstigelige barrierer for det meste og de 

fleste. Her, på en gold, optrådt matrikel bag et 

autoophug nær Bredebro, har vi gennem de 

seneste mange år fundet vores dyr, blandt en 

større flok af fortrinlige sydvestjyske naturplejere 

i vintertransit. Og i år var ingen undtagelse. Claus 

og Morten bød på morgenbrød og en grundig 

snak om dyrehold og naturpleje, der altid forud-

sætter en subtil fingerspidsfornemmelse for 

diplomatiets underforståede KOnventioner. 

Derpå besigtigelse og udvælgelse af kreaturerne, 

hvilket typisk foregår efter vidt forskellige 

kriterier. Nogle går alene efter størrelse, mens de 

der mener, at det ikke er alt, snarere ser på 

harmoni og ensartethed, og andre igen, på 

sociale egenskaber og gemyt. Der er mange 

parametre, og målet er vel, at score så højt et 

gennemsnit, at alle hensyn tilgodeses i en 

forening, hvor disse er mangfoldige. Vi endte 

derfor i år med at udvælge 15 nysgerrige kvier af 

blandet Galloway/Angus, og glæder os til at byde 

dem velkommen i fornemme omgivelser i Mosen. 

/SJ 

På ko-indkøb. Tune, Sine og Thorkild udvælger de heldige, der står i KO for at blive udtaget...! 
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Nye udvalg 
Det væsentligste udbytte af årets general-

forsamling - foruden valg af nye bestyrelses-

medlemmer, naturligvis - var nok formaliseringen 

af en række udvalg, der skal understøtte og 

supplere bestyrelsens arbejde.  

KO-udvalget, der bistår med vejledning om 

kreaturernes pasning og trivsel, består således af 

Thorkild Rohde, Thomas Ryberg Larsen og Sine 

Overgaard Jensen.  

Desuden er der nu endelig nedsat et egentligt 

Naturudvalg med deltagelse af Henriette 

Bjerregaard, Nikolaj Sass Ebsen, Iben Knudsen og 

Mette Lindgaard. Deres mission er at udvikle på 

et af foreningens bærende elementer, nemlig 

naturplejen, og optimere anvendelse af vore 

såvel to- som firbenede virkemidler, så det 

gavner flora og fauna bedst muligt. Et helt akut 

fokus rettes mod bestandstilbagegangen i vores 

ansvarsart Engskær (Serratula tinctoria), der 

sidste år slet ikke kom i blomst, formentlig pga. 

en kombination af kreaturnedbidning og snegle-

angreb! 

Endelig består selvfølgelig Vedligeholdelses-

udvalget, der står for planlægning og afvikling af 

de fælles arbejdsdage. Med i dette er i år Axel 

Pallesen, Klaus Overgaard Kristensen, Tune 

Sabroe og Sebastian Jonshøj. 

 

Aktiviteterne under de forskellige udvalg er mange, i løbet af sæsonen. Nederst, en oversigt over datoer for arbejdsdage i 2016. 

       

Søndag d. 29. maj Lørdag d. 25. juni Torsdag d. 14. juli Lørdag d. 6. august Torsdag d. 8. sept. 

Arbejdsdage 
Vedligeholdelsesudvalget har til den kommende 

sæson planlagt en række nye arbejdsdage (á 2-3 

timer, se datoer ovenfor), hvor forefaldende, 

praktiske opgaver løftes i flok og i højt humør. 

Der skal bl.a. slås med le langs hegnslinjen, så 

spændingen på tråden ikke svækkes. Foreningen 

sørger som sædvanlig for forplejning og strålende 

vejr, og håber på en 12-15 fremmødte m/k pr. 

gang. Der vil i april blive udsendt en mail med 

datoer, samt en elektronisk HvemKommer? 

tilmeldingsformular. Særskilte indkaldelser med 

nærmere detaljer, følger siden for de tilmeldte. 

Medlemsstatus 2016 

Vi er næsten i mål, og mangler kun at 

afsætte ca. ét dyr, så det er tid til at 

sætte den klassiske slutspurt ind.  

Her har bestyrelsen  

brug for jeres hjælp! 
til en sidste PR-offensiv overfor venner, 

bekendte og kOlleger...! 


