
 

BØFFER & 
NATUR- 
PLEJE   

Der er næsten altid ledige andele, når en ny 
sæson går i gang. En andel opgøres som 1/8 (ca. 
20 kg) eller 1/4 (ca. 40 kg) ko. De aktuelle priser 
finder du på hjemmesiden. Hvis du er interesse-
ret, så send  os en mail med følgende oplysnin-
ger: 

Fordelingen af andele sker omkring d. 1. april 
hvert år, og først til eksisterende medlemmer. 
Hvis der er udsolgt, kan du blive hvilende med-
lem og stå på venteliste til næste sæson. Du kan 
også blive støttemedlem, hvis du ikke er interes-
seret i at få kød, men blot ønsker at blive infor-
meret om, og deltage i, foreningens aktiviteter 
m.v. Dette koster ikke noget  

Sådan bliver du koejer 
på andelsbasis 

Billedtekst, som beskriver bille-
de eller grafik. 

Kasted Mose Kogræsser- og 
Naturplejeforening har som formål at pleje 

de botanisk værdifulde kær, enge og 
overdrev, og samtidig give medlemmerne 

mulighed for på andelsbasis, at være med til 
at opdrætte eget kødkvæg på miljømæssig 

og dyrevelfærdsmæssig forsvarlig vis.  

Gå ind på vores hjemmeside og 
læs meget mere om Kasted Mose 
og foreningens aktiviteter. Du er 

også velkommen til at kontakte os, 
hvis du har spørgsmål, eller savner 

yderligere information. 

 

Kontakt 

Foreningens email: 

mail@kastedmose.dk  

Henriette Bjerregaard, formand 

tlf. 28120423 

Hjemmeside 

www.kastedmose.dk  

 

- i Kasted Mose 

 Vil du være med til at pleje 
naturen og få fryseren fyldt 

med mørt oksekød? 

Kasted og Geding Mose udgør tilsammen et ca. 30 ha stort moseområde nord-

vest for Århus. © KMS  

Navn, adresse, tlf. nr. og mailadresse, samt, 
hvor stor en andel du evt. er interesseret i 

(1/8 eller 1/4). 

 

Denne folder er venligst sponsoreret af LaserTryk.dk 

(logo + Svanemærke) 
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Kasted Mose Kogræsser- og Naturpleje-
forening blev dannet i april 2008, med det 
formål at udføre naturpleje i Kasted Mose. Vi 
har siden da haft en aftale med Aarhus Kom-
mune om at forpagte en indhegning i den 
sydlige del af Kasted Mose til afgræsning med 
”andelskreaturer”. 

Hvert forår indkøber vi et passende antal 
kreaturer, som så græsser hele sommeren. 
Om efteråret slagtes dyrene, og kødet deles 
ud mellem medlemmerne, i forhold til den 
andel man har tegnet sig for. Som medlem 
betaler man et kontingent, som svarer til 
prisen for 1/8 eller 1/4 kreatur inkl. indkøb og 
slagtning af dyr, samt forsikring og en beske-
den forpagtningsafgift.  

I løbet af sommeren indgår medlemmerne i 
en pasningsordning, hvor man på skift skal 
tjekke om dyrene er der allesammen, om de 
har det godt, og om der er strøm på hegnet 
m.v. Desuden holder vi arbejdsdage med 
hyggeligt samvær og lettere vedligeholdelses-
opgaver. 

Mange moser, enge og overdrev er i dag under 
kraftig tilgroning med høje urter, græsser, krat 
og rørsump, fordi de ikke længere afgræsses. 
Kvægbruget er blevet intensiveret, og det er 
ikke længere rentabelt for landmanden at sætte 
dyrene ud på de mindre produktive naturarea-
ler. Når områderne gror til, kvæles den artsrige 
vegetation - der typisk består af lyskrævende og 
lavtvoksende plantearter - som gennem århund-
reder har været opretholdt ved afgræsning. 
Herved trues også det rige insekt- og fugleliv, 
som er knyttet til planterne, og når lysåbne sø-
bredder gror til, tabes ynglemuligheder for pad-
der. 

 

 

 

I Kasted Mose findes der mange sjældne plan-
ter, som trænger til en hjælpende hånd: 
Engskær, maj-gøgeurt, pile-alant, engblomme, 
hulkravet kodriver, håret viol, hjertegræs, vild 
hør og stivtoppet rørhvene, for blot at nævne 
nogle få. 

Det er ikke tilfældigt, at naturplejeforeningen i 
Kasted Mose er en kogræsserforening. Kreatu-
rer er nemlig de perfekte dyr til at udføre na-
turpleje i fugtige områder. Deres færden på 
arealerne skaber den dynamik og variation, 
der er forudsætningen for en mangfoldighed 
af liv. Desuden foretrækker de græsser fremfor 
urter og bider ikke vegetationen helt i bund, 
som f.eks. får. Kreaturerne nipper også villigt 
til vedplanter, og er således med til at holde 
opvækst af pil, asp og birk nede.  

Hvis man ønsker at fremme en rig og varieret 
flora - og samtidig vil have velsmagende kød 
ud af det - er ungkreaturer af kødkvægsracer 
som Galloway ofte at foretrække. Galloway er 
en af de mest velegnede og anvendte racer til 
naturpleje. Dels er den tilpasset til at æde 
store mængder groft plantemateriale, da den 
har en ekstra stor vomkapacitet, og dels er 
dyrene meget robuste. De har f.eks. to hårlag, 
som beskytter mod både insektbid og kulde, 
og så er de meget rolige og publikumsvenlige. 

Foreningens virke Naturpleje Koen som naturplejer 

 


