
 

Nyhedsbrev 
12. december 2012  
 
Så er koåret 2012 næsten overstået... 

Og endnu en gang kan vore fryser næsten ikke 
lukkes mere. Det er imponerende at vi to år i træk 
kan skrive:  
Dyrene har været rekordstore i år med en 
gennemsnitlig slagtevægt på 209,2 kg. Største 
stud var en stor sort stud på hele 250 kg.  
 
Ny slagter 

I år fik vi dyrene slagtet hos Aidt Slagtehus i 
stedet for som i de forrige år hos Slagter Kruse i 
Tved. Skiftet skyldtes at Kruse havde bebudet en 
ganske betydelig prisstigning i 2012. Hos Aidt 
Slagtehus har vi både fået en mere fornuftig pris 
og en rigtig god service, der bl.a. betyder at vi 
ikke behøver at sætte kiloprisen på ottendedele 
højere end på kvarte, da de ikke har taget ekstra 
for partering til ottendedele. 
 
Længere hængetid 

En anden forskel fra tidligere er at kødet i år har 
hængt en uge længere end det plejer, i alt 17 dage. 
Dette er i flg. Aidt slagterne det optimale, og i 
Aidt har man med to separate kølerum kapaciteten 
til det (noget der ofte mangler hos andre slagtere). 
De nyslagtede, varme dyr køles først ned i det ene 
kølerum, hvorefter det nedkølede kød flyttes over 
i et andet kølerum. Her kan temperaturen holdes 
meget konstant, fordi der ikke hele tiden kommer 
nyslagtede varme dyr ind, og dette giver en 
væsentlig bedre holdbarhed som muliggør 
længere hængetid – og mere mørt kød! Vi vil 
selvfølgelig gerne have tilbagemeldinger fra 
andelshaverne, om det holder stik ☺ 
 

Set i Samvirke: Vidste du at stressede dyr, der slagtes, 

giver sejt kød fordi et stresset dyr har brugt hele sit 

energidepot. Det betyder, at musklerne mangler 

glykogen, som kan omdannes til mælkesyre og dermed 

sænke pH. Når pH-niveauet ikke er optimalt for 

enzymerne, kan enzymerne ikke nedbryde kødets 

proteiner, og kødet bliver sejt. 

 

 

Lej-et-Lig 

Afhentning af kødet foregik i år med to lejebiler 
fra Lej-et-Lig. En ganske udmærket løsning, men 
næste år er vi nok nødt til at indkalde 
forstærkninger til læsning af kød. De 3 
bestyrelsesmedlemmer, som stod for transporten – 
og specielt Bjarne – fik løftet adskillige tons kød 
den dag, så lidt aflastning her ville være 

velkomment! 

 
Nettos største kødkonkurrent stjal kunderne lige ved 

siden af, frækt.  

 

Arbejdsdagene i sensommeren 

Her efter sommerferien blev der afholdt to 
arbejdsdage, første gang den 16. august hvor 
fremmødet desværre blev så lavt, at der akut blev 
holdt en nyt arbejdsdag i september. Denne gang 
dukkede så mange medlemmer op, at der ikke var 
leer nok, på trods af at der blev i år købt 3 nye 
leer.  

Det har så givet rigelige hænder til at smide sten i 
det mest mudrede passage i starten af fold 2. 

Der blev på nogle få timer nået rundt om hele 
indhegningen, selv om det har betydet at nogle har 
stået med vand til over hofterne. Kampen mod 
bævreaspens små skud og kæmpe-bjørneklo er ren 
barneleg, og selv om de stadig skal holdes nede er 
det ikke så krævende en opgave længere, så vi må 
hellere finde på nye mål næste år... 

Og så håber vi på, at I er klar til at hjælpe med til 
arbejdsdagene næste år. 



Vand i mosen 

 
Vand ved hegnet mellem fold 1 og 2. Biolog Steen 

Holger Christensen fra Aarhus Kommune hjælper 

Helene fra bestyrelsen med at rede trådene ud. 

 

2012 har været det hidtil vådeste år i Kasted 
Mose, og det var et held at vi på forhånd havde 
besluttet at tage dyrene ud 14 dage tidligere end 
de foregående år. I slutningen af sæsonen holdt vi 
dyrene i fold 3 for at undgå optrædning i fold 1 og 
2, men de sidste 5 dage gik dyrene i fold 1 for at 
blive trænet til at gå ind i fangfolden, og alene i de 
dage fik de trådt de våde partier temmelig meget 
op. 

Indfangning 

Som sædvanlig var der stor bekymring om det nu 
ville lykkes at indfange dyrene i år – og som 
sædvanlig uden grund! Da der først kom wrap-hø 
i fangfolden var der ingen ko på isen… 

 

 
Studene kaster sig over deres livret wrap-hø… 

 

Generelforsamling 

Nu hvor året lige er ved at ende, er bestyrelsen 
allerede i fuld gang med forberedelse af 
generelforsamling og næste ko-år. Vi har "store" 
planer. Generelforsamlingen bliver i år afholdt i 
Hasle Sognegård, da vi skal bruge et køkken. Vi 
prøver i år at få Aarhus Kommunes biolog til at 
komme og fortælle lidt om hvilke fremtidsplaner 
de har med Kasted Mose og omegn. Bl.a. er der 
søsat en skovrejsningsprojekt på Geding-siden af 
Kasted Mose, og der er planer om stier mm. 

Bestyrelsesmedlem søges 

Et vigtigt punkt på generelforsamlingens 
dagsorden i januar bliver konstitueringen af 
bestyrelsen. Udover at Bjarne, Helene og Hélène 
er på genvalg og genopstiller, har vores 
bestyrelsesmedlem igennem 4 år Lars Olesen 
bestemt at han ikke vil genopstille. Lars har været 
til stor hjælp i bestyrelsen og udført et flot stykke 
arbejdet. Det betyder så at der er plads til et nyt 
bestyrelsesmedlem fra 2013. Så hvis du gerne vil 
være med til at få Kasted Mose Kogræsser- og 
Naturplejeforening til at køre rundt, så må du 
gerne dukke op til GF eller sende en mail til 
bestyrelsen. Vi kan byde på en stor mængde 
råhygge og en rimelig fordeling af opgaver. 

 

 

 

Generelforsamling Tirsdag 
den 22. januar 2013 

Generelforsamling i Hasle Sognegård, 
Viborgvej 158, 8210 Aarhus 

� kl. 18.00: Indslag om Aarhus Kommunes 
Helhedsplan for Geding-Kasted Mose: 
Naturpleje, ny natur og frilufts-liv 

� kl.18.30: Generelforsamling efterfulgt af 
spisning 

/Bestyrelsen 


