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Sommerens høje vækstrater 
Hvis man går en tur i Mosen netop nu, på kanten 

af juli måned, får man oplevelsen af en grøn 

overflod, ja, en veritabel jungle af ufremkom-

melighed. På andre tilsvarende afgræssede natur-

arealer, kan man konstatere det samme. En øjen-

synligt uoverkommelig opgave for de firbenede, 

og et håbløst projekt for den ambitiøse natur-

forvalter, der gerne så en gradvis reduktion af 

biomassen, til fordel for en større artsmang-

foldighed. Selv tager jeg mig hvert år i at tænke: 

er det ikke værre end i fjor? Hvad sker der med 

vores tilstræbte næringsudpining af arealet? Når 

det så bliver sensommer, og siden efterår, så 

falder brikkerne som regel på plads, og således 

formentlig også i år. Så konstaterer man, at 

væksten aftager (et kapitalistisk skrækscenarie, 

men en gunstig biologisk lovmæssighed), og at 

kreaturerne ganske upåagtet og med beundrings-

værdig tålmodighed, faktisk formår at omsætte 

frodigheden til lysåben natur og fede sideben, og 

efterlader arealet med et godt udgangspunkt for 

den kommende sæson.  

/SJ 

 

Tagrørene vokser efterhånden de fleste over hovedet ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPIS DIN KO – MAD I MOSEN! 
Som det er nogle bekendt, har vi fået et bestyrelsesmedlem med særlig viden om mad og 

hvordan den tilberedes. Thomas Rybjerg Larsen, kok, ernæringsekspert og 

projektmedarbejder ved Økoløft Aarhus, har tilbudt at kokkerere under åben himmel, og 

demonstrere, hvordan naturplejekvæg kan omsættes til meget andet end møre bøffer og 

klassisk kødsovs. Der sættes fokus på de skæve udskæringer og deres anvendelse i 

køkkenet, og til sidst demonstrerer vi andre overfor Thomas, hvordan maden spises…!  

Vi satser på en pragtfuld sensommerdag, med godt vejr, god mad og godt selskab. 

Nærmere info følger senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen…! 

Søndag d. 18. september 2016 kl. 14.00 - ca. 18.00 
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Vejledning i mosevandring  
En tur ned i Mosen, er for tiden lidt opad bakke. 

Det stadigt strømmende drænvand fra ovenfor 

liggende arealer, det øgede dyretryk og generelt 

våde perioder, påvirker terrænet og udfordrer os 

alle på en vandring i folden. Som udgangspunkt 

bør det selvfølgelig resultere i, at gummistøvler 

betragtes som standardfodtøj, selv på varme 

sommerdage; det er trods alt en mose, og derfor 

ikke synderligt mærkværdigt. Derudover, har 

kommunen senest skabt passage gennem 

pilekrattet syd for fold 2, således at tilsynet med 

kreaturerne nu er gjort væsentligt nemmere. Følg 

blot stien på ydersiden af hegningen, helt oppe 

fra fangfolden, ned langs fold 1, rundt om den 

nye tilføjelse og frem til borde-bænke sættet ved 

det levende hegn mellem fold 1 og 2. Her kan 

man nu forcere et spang over det lille vandløb og 

følge ”junglestien” gennem krattet frem til 

stenten ind til det sydøstligste hjørne af fold 2. 

Her er passagen gennem fold 2 relativt tør og 

nemt fremkommelig, i hvert fald indtil området 

omkring overgangen til fold 3, hvor man med 

fordel kan holde sig helt opad hegnslinjen for at 

undgå de værste sølehuller. Endelig er der en 

meget våd passage i den sidste tredjedel af fold 3, 

inden skovbevoksningen, der spreder sig som en 

vifte nedover arealet. Hold højt langs hegnet, og 

træd på tuerne. Alternativt kan man forblive 

udenfor folden allerede efter ”junglestien” og gå i 

markskellet syd for hegnet, helt frem til det 

absolut sydvestligste hjørne af fold 3, hvor en 

stente atter tillader adgang. Fra langt det meste 

af den beskrevne rute, kan vores arealer 

overskues og køernes tilstedeværelse og antal 

verificeres.  Det er dog stadig nødvendigt, i 

forbindelse med tilsyn, at nærme sig dyrene for 

at vurdere deres tilstand og opretholde deres 

tillid til mennesker. Og det anbefales fortsat, at 

trodse strabadserne og f.eks. tilbagelægge den 

ene vej indenfor hegnet. Det indebærer 

muligheden for uventede eventyr og tilfreds-

stillelsen ved et større arealkendskab, og øger 

sandsynligheden for at vi i bestyrelsen modtager 

underretninger om uregelmæssigheder. God tur, 

og godt tilsyn! 

/SJ 
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Tv: Husk gummistøvler på en tur i mosen...! Ovenfor: Fugle- 
og botaniktur i 2015 

Fugletur og Vilde Blomsters Dag 
Enhver kan gå en tur i Kasted Mose og høre 

fuglene synge og se græsset gro. Og i udgangs-

punktet er det også fuldt tilfredsstillende. Men er 

man så heldig, at få selskab af en dreven 

ornitolog eller en erfaren botaniker, bliver 

oplevelsen pludselig så uendeligt meget mere 

nuanceret. Den mulighed tilbyder foreningen 

hvert år alle interesserede, i bestræbelserne på at 

øge kendskabet til, og fascinationen af, naturen i 

almindelighed, og af Mosen i særdeleshed. Og 

mens Søren Højager altid stiller beredvilligt op 

som kyndig turleder, er det ikke altid at fuglene 

er taget i ed...! Der har været år med natugle, 

bjergvipstjert og græshoppesanger, og altid 

talrige nattergal, men i år var det småt med 

rariteterne. 33 arter blev det til, inklusiv rastende 

tinksmed og lille præstekrave på de våde enge 

nord for mosen, som det mest interessante. Men 

det skal ikke lægges Søren til last, så mon ikke vi 

prøver igen næste år... ?!  

Få uger senere - d. 19. juni - vendtes blikket ned i 

marken, på blomstrende urter og – ikke mindst – 

græsser og starer. Med Nikolaj Sass Ebsen blev 

der nørdet i detaljen og sat ord på de mange 

komponenter der udgør det store, grønne vildnis.  

/SJ 

Fælles arbejdsdage 
Vi har sagt det før, og understreger det gerne 

igen: den fælles indsats på sæsonens arbejdsdage 

er en forudsætning for at foreningens kan 

overholde sine forpligtelser overfor kommunen. 

Men nok så meget, er det dér, hvor vi mødes og 

lærer hinanden - og mosen -  bedre at kende. 

Dér, hvor vi i bestyrelsen får afdækket de 

mangfoldige kompetencer I gemmer på, og lærer 
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mere om jeres individuelle motivation for 

deltagelse i KMKNF. Og endelig den bedst 

tænkelige mulighed for at udveksle synspunkter 

og præge hinandens holdninger til dyrehold og 

naturpleje. Senest havde Klaus og undertegnede 

den fornøjelse, at være tovholdere på 

arbejdsdagen d. 25. juni, der blev gennemført i 

tørvejr og højt humør, inden regnen satte ind og 

berettigede en spontant aflyst bålaften. Udover 

en sjælden effektivitet med leerne - der 

resulterede i en markant øget hegnsspænding - 

oplevede vi efterfølgende, over chokoladekage og 

en lunken håndbajer, en inspirerende spørgelyst 

og et videbegær, der gør det sjovt at være 

sjakbajs. Det er i sådanne situationer, at 

foreningens virke opleves som et bredt funderet, 

fælles projekt, der favner en mangfoldighed af 

bevæggrunde og et anstrøg af realiseret 

idealisme. Så kom og deltag, sving leen og udøv 

din demokratiske ret som andelshaver, ved 

gennem samtaler og socialt samvær at give din 

mening til kende. Og hvis du ikke har en mening, 

så tilbyder vi et bredt udvalg...!  

/SJ 

Mose-samosas 

Fillodej, som er tynde dejplader, kan købes i 

indvandrerbutikker, evt. i konventionelle 

supermarkeder, hvis de har det på lager. Til 20 

samosas bruges ca. 500 gr fillodej. Fillodejen 

dækkes med et fugtigt klæde når man har 

åbnet pakken, så den ikke tørrer ud. Fillodejen 

skæres eller klippes i strimler på ca. 10x30 cm. 

Fyld med ko- kød fra mosen: 

Hakket ko-kød brunes, svitsede løg i tern, en 

rest kogte kartofler svitses i lidt karrypasta. 

Spinat vendes på panden så det falder sammen, 

feta i tern, nigellafrø. Smages til med peber, 

citronsaft. 

Vegetar- version: 

Broccoli blancheres, løg i tern, champignon og 

peberfrugt i tern svitses, spinat vendes i, til det 

falder sammen. Krydres med f.eks. ras el hanut 

(som indeholder blandt andet spidskommen), og 

peber. Feta i tern tilsættes. 

Sådan samles samosasen 

Læg en skefuld fyld i venstre hjørne af 

dejstrimlen og fold den sammen til en trekant. 

Fold skiftevis mod højre og venstre til fyldet er 

pakket helt ind i hele strimlen. Du har nu en 

trekantet pakke, hvor fyldet er (burde være) 

lukket inde. Slut med at "lime" sidste fold med 

æg eller vand. Og pensl med æg eller vand, hvis 

de skal bages. Nogle bruger smeltet smør til at 

pensle med. 

Samosas kan bages i ovnen ved 200 gr. ca. 15 

min, eller friteres. 

Velbekomme – og go’ sommer! 

Opskrift 
På årets første arbejdsdag i maj var 

forplejningen overdådig, og her følger Ellen 

Trudsøs opskrift på samosas med oksekød fra 

naturplejekvæg. 

 


