
Dyrene er robuste, de har f.eks. to 
hårlag, som beskytter mod både 
insektbid og kulde, og så er de meget 
rolige og publikumsvenlige. 

 

Pris 

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 
beskeden forpagtningsafgift. Man 
skal regne med á conto ca. 1500kr. 
pr. 1/8 som opkræves i marts. Den 
endelige kilopris opgøres efter 
slagtning. 

 

Pasning og arbejdsdage 

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 vedligeholdelsesopgaver. 

 

 
Arbejdsdag 

Slagtning 

Om efteråret får vi dyrene slagtet og 
finparteret - lige til at komme i 
fryseren. Man skal regne med ca. 23 
kg (1/8) eller ca. 45 kg (1/4) alt inkl. 

 

Sådan bliver du koejer på 
andelsbasis... 

Hvis du er interesseret, så send en 
mail til mail@kastedmose.dk med: 

Navn, adresse, mobilnr., tlf.nr. og 
mailadresse samt hvor stor en andel 
du evt. er interesseret i (1/8 eller 1/4). 

Fordelingen af andele sker ca. 1. 
april, først til de stående medlemmer. 

Hvis der er udsolgt, kan du blive 
hvilende medlem og stå på 
venteliste til næste sæson. Du kan 
også blive støttemedlem, hvis du 
ikke er interesseret i at få kød, men 
blot ønsker at blive informeret om og 
deltage i foreningens aktiviteter m.v. 
Send en mail - det koster ikke noget! 

 

Du er også velkommen til at kontakte 
os og få yderligere information om 
projektet. 

 

Kontakt 

Foreningens email: 

     mail@kastedmose.dk  
Henriette Bjerregaard, formand 

     tlf. 28120423 
Hjemmeside 

     www.kastedmose.dk  

 
 

Bøffer og 

naturpleje i  

Kasted Mose 
 

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

Kasted Mose Kogræsser- og 
Naturplejeforening blev dannet i april 
2008 med det formål at udføre 
naturpleje i Kasted Mose. Vi har 
siden 2008 haft en aftale med Århus 
Kommune om at forpagte en 
indhegning i den sydlige del af 
Kasted Mose til afgræsning med 
”andelskreaturer”. 

 

 
 



 

Formål 

Formålet er at pleje de botanisk 
værdifulde kær, enge og overdrev i 
Kasted Mose, og samtidig give lokale 
mulighed for på andelsbasis at være 
med til at opdrætte eget kødkvæg på 
miljømæssig og dyrevelfærdsmæssig 
forsvarlig vis.  
 

I foråret indkøber vi et passende 
antal kreaturer, stude eller kvier, som 
så går hele sommeren og græsser 
naturområderne af til gavn for 
mosens planter, fugle og dyr. Om 
efteråret slagtes dyrene, og kødet 
deles ud mellem medlemmerne i 
forhold til den andel man har tegnet 
sig for. 

Kasted og Geding Mose udgør tilsammen et ca. 30 
ha stort moseområde nordvest for Århus. © KMS 

Naturpleje 

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 land-
manden 
at sætte 
dyrene ud 
på de 
mindre 
produk-
tive natur-
arealer. 
 

               Engblomme 

 

Når områderne gror til, 
kvæles den artsrige 
vegetation af lyskrævende og 
lavtvoksende plantearter, som 
gennem århundreder har 
været opretholdt ved 
afgræsning. Herved trues 
også det rige insekt- og 
fugleliv, som er knyttet til 
planterne, og når lysåbne 
søbredder gror til, tabes 
ynglemuligheder for padder. 

 

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

    
Engskær. Er kun fundet 2 steder i Jylland 

 

Koen - den perfekte naturplejer... 

Det er ikke tilfældigt at 
naturplejeforeningen er en 
kogræsserforening. Kreaturer er 
nemlig de perfekte dyr til at udføre 
naturpleje i fugtige områder. Hvis 
man gerne vil fremme en rig og 
varieret flora, er ungkreaturer af 
kødkvægsracer som Galloway ofte at 
foretrække. 

Galloway er en af de mest velegnede 
racer til naturpleje. For det første er 
den tilpasset til at æde store 
mængder groft plantemateriale, da 
den har en ekstra stor vomkapacitet. 

 

 


