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Kasted Mose Kogræsser- og Naturplejeforening 

Året der gik 
Endnu en sæson ligger bag os i KMKNF, og det er 

tid til det årlige tilbageblik på stort og småt i 

Mosen.  

Kreaturerne, en harmonisk flok på 15 kvier, 

gjorde et godt arbejde og lykkedes med deres to 

primære og proportionalt afhængige forpligt-

elser: at komme til bunds i vegetationen og lade 

biomassen sætte sig på sidebenene i kødfuld 

tilvækst. 

Arealet lagde vådt ud, men sluttede relativt tørt 

og jævnt afgræsset. Som det er normalt, afviger 

dyrene henover sæsonen i stadigt højere grad fra 

deres fødepræferencer og bliver mindre kræsne, i 

takt med at udbuddet svinder. Men de visne 

stængler fra agertidsel står tilbage i Ny fold, som 

bevis på, at der bare er visse plantedele, som 

forbliver uspiselige. 

Udvalgene som blev nedsat - eller styrket - på 

vinterens generalforsamling, fungerede efter 

hensigten. Vedligeholdelsesudvalget gennem-

førte 5 planlagte arbejdsdage med stort set fuld 

bemanding, og havde stor gavn af Axel og Klaus 

som assisterende tovholdere. Naturudvalget 

konsoliderede sig gennem flere aktiviteter, og 

indlemmede yderligere Claus Lunde blandt 

gruppen af kompetente naturkyndige. Vort dyre-

udvalg blev desværre pludseligt og markant 

svækket, da foreningens mangeårige medlem og 

dyrekyndige, Thorkild Rohde, i september sov 

stille ind. Thorkild besad som erfaren dyreholder 

kostbar viden, som bliver vanskelig at erstatte, 

men hans plads i udvalget bør snarest gen-

besættes, og gerne forud for vinterens indkøb af 

nye kreaturer. Så hvis du har praktisk erfaring 

eller teoretisk viden om dyrehold og –trivsel, så 

henvend dig endelig til bestyrelsen, eller mød op 

til den kommende generalforsamling. 

/SJ  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Så nærmer tiden sig for 

GENERALFORSAMLING I KMKNF 
Tirsdag d. 24. januar 2017 kl. 18.00-21.00 

i Væksthusene i Botanisk Have, Peter Holms vej, 8000 Aarhus C.  
Oplæg om status på helhedsplanen for Kasted Geding Mose v. biolog Lars Eg Hoppe fra Aarhus 

Kommune. Hør om naturforvaltning med vandbøfler og helårsgræsning!  

Desuden bestyrelsens årsberetning og valg til bestyrelse. 

Vel mødt! 
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Blomstrende engskær (Serratula tinctoria) i Kasted Mose, som den endnu huskes (Foto: Peter Wind) 

Noget om botaniske udfordringer 
Som det er fremgået af de seneste års engskær-

tællinger, er bestanden af vores botaniske 

ansvarsart i frit fald. Det er nu ikke længere så 

meget et spørgsmål om at fremme bestanden, 

som om at redde den fra helt at forsvinde fra 

Kasted Mose, der er den ene af blot to tilbage-

værende jyske vækstlokaliteter, og blandt ganske 

få i Danmark (jf. Atlas Flora Danica). Så meget 

desto mere frustrerende er det, at årsagen til 

dens tilbagegang formentlig skyldes dræber-

snegleangreb og således vanskeligt kan afhjælpes 

med vores fremmeste virkemiddel: kreatur-

afgræsning. Faktisk står det så skidt til med 

engskæren, at vi i den forgangne vækstsæson slet 

ikke har genfundet nogen individer, hverken 

blomstrende eller vegetative! Vi har dog ikke 

opgivet helt endnu, og har derfor givet Natur-

udvalget den bundne opgave, at lægge den bedst 

tænkelige strategi for, hvordan vækstforholdene 

for engskær kan gøres optimale med de til 

rådighed stående midler. 

Ét tiltag, som kan vise sig effektivt og formentlig 

vil blive genafprøvet, er høslæt. Udført på de(t) 

rette tidspunkt(er), vil det være med til at holde 

den øvrige vegetation på arealet nede, og således 

forhåbentlig reducere sneglenes mulighed for at 

finde egnede levesteder i den fugtige skygge 

langs jorden. Desuden vil én eller flere slåninger 

på strategiske tidspunkter i løbet af sommeren, 

generelt fremme vækstbetingelserne for de 

attraktive, nøjsomme urter, som vi ønsker at 

tilgodese ved vores forvaltning. De frister en 

trængt tilværelse blandt en dominans af mose-

bunke, på et areal med en kraftig påvirkning af 

næringsstoffer fra den tilstødende, konventionel-

le kornmark. Næringsrigt drænvand fra ovenfor 

liggende dyrkningsarealer er en trussel mod 

biodiversitet ikke bare i Kasted, men i de fleste 

lavtliggende naturområder, landet over. 
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En del af engskær-arealet blev slået med le i august 

 
Det afslåede materiale blev efterfølgende revet sammen ... 

 
... og slæbt bort til Ny fold ... 

 
... hvor det blev udlagt til frøspredning - og dyrefoder. 

I midten af august i år foretog Naturudvalget 

netop et sådant høslæt og fjernede efterfølgende 

det afslåede materiale, der blev spredt på arealet 

i Ny fold, syd for fold 1. Afslutningsvis blev 

engskærhegnet nedtaget, således at kreaturerne 

kunne eftergræsse arealet i sensommer og efter-

år, og derved sikre et godt, lysåbent udgangs-

punkt for næste års vækstsæson. Og skulle de 

være kommet for skade at drøvtygge en dræber-

snegl eller to, så har de foreningens fulde opbak-

ning. 

Man kan naturligvis indvende, at det er meget, at 

gøre ud af så lidt. At naturen går sin gang, at arter 

kommer og går, og at snegle indgår på lige fod 

med alt andet levende i økosystemet. Men når 

det kommer til diskussionen om de såkaldte 

Invasive arter, er der altså bare nogle skæve – og 

typisk menneskeskabte – udgangsbetingelser, der 

ikke har meget med naturens orden at gøre, og 

som ganske ofte retfærdiggør mere eller mindre 

konstruerede og ”kunstige” løsninger. I såvel den 

konkrete sag, som i naturforvaltningen på vore 

arealer i almindelighed, holder vi os den maksi-

male, naturligt forekommende biodiversitet for 

øje. Og så kan man i øvrigt dernæst diskutere, 

hvad det vil sige …. 

/SJ 

Årsagen til hele miseren. Dræbersnegle er desværre talrige 
i Mosen, og umulige at få bugt med på et uafgrænset 
naturareal. 
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Mad i Mosen 
Efter en modvillig, men vejrbetinget aflysning af 

vores årligt tilbagevendende Bål & Bøffer-

arrangement i juni måned, så bestyrelsen sig om 

efter en passende anledning til alligevel at kunne 

samle foreningens medlemmer under åben 

himmel. Og her kom en usædvanlig varm og 

solbeskinnet september, samt vort nye bestyrel-

sesmedlem og kok, Thomas, os til undsætning. 

Thomas trådte i karakter som et regulært aktiv 

for foreningen, idet han udgjorde omdrejnings-

punktet for et overordentligt vellykket madlav-

ningsarrangement med masser af nyttige stald-

tips om kød, smag, og tilberedning – og afslut-

ningsvis hyggelig fællesspisning. Vi havde forlagt 

”køkkenet” til vendepladsen ved vandværket, 

hvor der fandtes god plads og egnede forhold og 

resten var op til de mere end 30 deltagere, der 

bidrog til en herlig dag og et overdådigt måltid. 

/SJ  
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Indbinding – farvel til flokken 
Det var en mild og vindstille novembermorgen, 

da lastbilen med en ildevarslende brummen 

listede sig ned ad grusvejen mod fangfolden og 

de 15 intetanende kvier. Kort forinden, var det 

ved hjælp af en spand og lyden af grøntpiller, 

lykkedes at genne flokken op igennem den halve 

indhegning og ind i fangfolden, hvor de blev 

belønnet med et sidste, velfortjent måltid tørret 

hø, i dagens anledning. Imens blev lågen 

umærkeligt lukket bag dem, og vejen tilbage til 

mosen uigenkaldeligt afskåret. Så kørte lastbilen 

frem til folden, og chaufføren overtog som 

sædvanlig den sidste håndtering med at få 

kvierne ombord, hvorefter bilen trillede bort og 

efterlod et spagfærdigt ”muhh! ” hængende dir-

rende ensomt tilbage i luften. 

Da vi tre uger senere genså kreaturerne, var 

muhh’et endegyldigt forstummet, og de 

parterede dyr befriet for enhver tilknytning til 

mindet om de 15 lodne, storøjede naturplejere vi 

alle lærte at kende i løbet af den forgangne 

sommer. Og det er realiteterne, som de bør være 

for alle vi, der har valgt at spise oksekød, men 

som samtidig insisterer på først at give dyrene et 

godt liv i naturen. Det er hver gang med den 

samme ambivalente følelse, at vi tager afsked 

med flokken, fordi vi lærer at holde af kreatur-

erne og anerkender deres berettigelse på engen 

og i mosen. Men samtidig har vi taget konse-

kvensen af vores ønske om at spise oksekød, der 

er produceret under forhold, som alle kan være 

tjent med. Måske lige med undtagelse af 

kreaturerne, som nok i sidste ende helst var fri 

for vores hykleri. 

/SJ 

 

 

 

 

 
Flokken venter intetanende på kreaturtransporten ... 

 
... og drager kort efter ud på deres sidste rejse. 
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Liv og glade dage i Ny fold i august. Bemærk agertidsel, som dyrene meget bevidst undgår.

Kød, klima og kompleksitet 
Nu vi er ved temaet kød og naturpleje, så er der 

en anden aktuel problemstilling, det kan være 

udmærket at reflektere lidt over. Alle vi 

kogræsser- og naturplejere går jo i almindelighed 

rundt og strutter af overbevisning og god 

samvittighed, ikke sandt… ?! Vi tilhører gruppen 

af såkaldte ”bevidste forbrugere”, og ynder at 

fremhæve de talrige fordele og gevinster ved 

vores dyrehold og kødforsyning. Men, præcist 

hvor bæredygtigt er vort foretagende egentlig, og 

kan der faktisk være forhold, som burde give os 

moralsk mavepine ovenpå en veltilberedt 

Galloway-bøf? Lad os se lidt nærmere på pro-

blematikken.  

Ikke mindst i det forgangne år, er debatten om 

vores kødforbrug – i høj grad takket være Etisk 

Råd, der foreslog afgifter på oksekød – blevet 

vækket i den jævne befolkning. Det er almindeligt 

kendt – men ofte ilde hørt – at danskernes kød-

konsumption er himmelhøj og udgør et væsent-

ligt bidrag til nationens samlede CO₂-aftryk. I 

gennemsnit spiser hver dansker 95 kg kød om 

året, hvilket placerer os på en global 13. plads. Og 

blandt de forskellige husdyr vi typisk sætter til 

livs, udgør kød fra drøvtyggere – oksekød – det 

suverænt mest klimabelastende. Og ikke bare 

hvilket som helst oksekød, men i særdeleshed 

kød fra naturplejekvæg, som dels har en mere in-

effektiv omsætning af en foderenhed end malke-

kvæg (på stald), og som i sagens natur ikke er 

fødevaremæssigt multifunktionelle som mælke-

producerende køer. Kvæg udleder stærke driv-

husgasser som metan og lattergas når de prutter 

og bøvser, og husdyrhold står på verdensplan for 

ikke mindre end knap 15 % af den samlede 

menneskerelaterede klimabelastning, heraf mere 

end 40 % specifikt fra oksekødproduktion. Det er i 

sandhed en svær bøf at sluge for en andelshaver i 

en forening, hvis virke, uanset motivation, ende-

gyldigt indebærer kødproduktion og -fortæring af 

netop naturplejekvæg. 

Det er vanskeligt at skulle forlige sig med tanken 

om, at det vi har gang i, muligvis indebærer nogle 

negative konsekvenser for det store klima-

regnskab (som mange af os formentlig kerer os 

om i adskillige andre af tilværelsens komplekse 

sammenhænge). Det er imidlertid et dilemma, 

som vi er nødt til at forholde os til. Hvis vi i 

fremtiden skal fremstå troværdige og fortsat 

ønsker, at vores aktivitet skal være et ikke blot 

legitimt, men ligefrem anbefalelsesværdigt alter-



Nyhedsbrev nr. 3  December 2016 
 

Kasted Mose Kogræsser- og Naturplejeforening 

  

 

nativ til konventionel kødproduktion, bør vi aner-

kende problematikken og fremhæve, hvorledes 

summen af positive effekter kompenserer for 

ulemperne. Og her kan vi heldigvis vælge blandt 

et udvalg af stærke argumenter. Naturligvis dyre-

velfærden og formidlingspotentialet, samt ikke 

mindst de biodiversitetsfremmende effekter af 

kreaturernes afgræsning og færdsel på natur-

arealerne. Og tænk på de helt indlysende fordele 

for natur og miljø, ved at spise lokalt, dansk-

produceret naturplejekød, fremfor bøffer af 

sydamerikanske kreaturer, der ikke afgræsser 

oprindelige, lysåbne naturarealer, men i stedet 

afskovede regnskovsområder. Og endelig – og 

her taler jeg af egen erfaring – kan deltagelse i en 

kogræsserforening faktisk paradoksalt nok af-

stedkomme et reduceret kødforbrug for den 

enkelte. Hjemme hos undertegnede modtager vi 

1/8 eller godt 20 kg kød hvert år, og det har vist 

sig fint at imødekomme to voksnes samlede 

årlige behov for oksekød, uden følelsen af på 

nogen måde at lide afsavn. Der er en række 

faktorer, som gør sig gældende, hvoraf nogle er 

ganske lavpraktiske og andre rent mentale. Dels 

kræver det forudgående omtanke og planlægning 

at tage kød ud af fryseren, hvilket i sig selv 

forhindrer spontane tilberedninger. Og dels bliver 

mange udskæringer bare bedst, hvis de tilberedes 

langsomt og længe, og derfor primært på de 

særlige dage, hvor man har god tid og anledning. 

Og netop derved opnår man også en så meget 

desto større tilfredsstillelse ved måltidet, fordi 

det gøres til noget exceptionelt. Vi oplever 

således, at kødet slår til både kvantitativt og 

kvalitativt på en helt anden måde end ved de 

bekvemme dag-til-dag indkøb i supermarkedet, 

der tidligere var dagens orden. 

Hvis man på samme måde modererer sit indtag af 

svin og fjerkræ, ville danskernes 95 kg kød kunne 

reduceres markant, og behovet for mere 

drastiske opfordringer til helt at opgive at spise 

kød, ville – i hvert fald af klimahensyn – kunne 

imødegås. Men det bør naturligvis ikke forhindre 

en generelt større omtanke og ændret priori-

tering i husholdningen, hvor grøntsager får en 

langt mere fremtrædende plads på menuen. 

 

For yderligere informationer om emnet, læs f.eks. 

rapporten fra DCA - Aarhus Universitet, rapport 

fra Etisk Råd samt artikel i URT af Anna Bodil 

Hald. 

Kilder: FAO, DN og DCA. 

/SJ 

Efterlysning! 
Som I nok ved, har KMKNF en tidligere 

hæderkronet og hyppigt anvendt hjemmeside, 

som desværre lever et temmelig forsømt liv i 

cyberspace-transit. Efter, for mere end ét års tid 

siden, at være tvunget ud i et ufrivilligt platform-

skifte, er det trods alle ambitioner ikke lykkedes 

bestyrelsen at gennemføre omlægningen. Vi må 

erkende, at tiden og evnerne ikke rækker til den 

gennemgribende indsats, der er en forudsætning 

for atter at gøre hjemmesiden fuldt funktions-

dygtig. Skulle der derfor blandt jer andelshavere 

være én, der har tid, lyst og evner til at hjælpe 

foreningen med opsætningen af den nye 

hjemmeside, hører vi meget gerne fra dig. Måske 

er du ikke så meget til naturpleje og praktisk 

dyrehold, men besidder derimod flair for IT og 

savner en oplagt vinterbeskæftigelse. Så, lad høre 

fra dig…! 

/SJ 

http://pure.au.dk/portal/files/93090102/DCArapport061.pdf
http://www.etiskraad.dk/~/media/Etisk-Raad/Etiske-Temaer/Natur-klima-og-foedevarer/Publikationer/Etisk-forbrug-af-klimabelastende-foedevarer.pdf
http://www.etiskraad.dk/~/media/Etisk-Raad/Etiske-Temaer/Natur-klima-og-foedevarer/Publikationer/Etisk-forbrug-af-klimabelastende-foedevarer.pdf
http://www.natlan.dk/Naturpleje%20med%20god%20klimasamvittighed_URT2009.pdf

