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Siden den stiftende generalforsamling den 7. april 
har der været livlig aktivitet i bestyrelsen, som 
bl.a. har arbejdet på at skaffe dyr, få gang i 
hegningen og få en forpagtningskontrakt på plads 
med Århus Kommune samt lave PR og hverve 
medlemmer. 
 
Vi holdt første bestyrelsesmøde den 15. maj og 
dette nyhedsbrev orienterer om de vigtigste 
beslutninger. 
 
Køb af dyr 
På grund af det sene tidspunkt for færdiggørelse af 
hegnet har det vist sig vanskeligt at få fat i toårige 
dyr, som vi havde planlagt, da de for længst er 
lukket ud på græs. 
Men har vi har fået lovning på 5 stk. étårs 
galloway kvier, som en landmand i Brædstrup har 
holdt hjemme på gården for vores skyld, og dem 
har vi nu endeligt besluttet at købe. 
Det betyder at andelene bliver billigere i år, og at 
forventet kødmængde tilsvarende bliver lavere. 
Næste år køber vi toårs dyr, da vi har mulighed 
for at komme i gang tidligere. 
 
Koankomst 
Der er gode nyheder: Vores kvier ankommer 
allerede søndag den 25. maj kl. 11.00! 
Vi vil gerne gøre koankomsten til en festlig 
tradition, og håber at medlemmerne vil møde 
talstærkt op og hilse på dyrene. 
Vi vil samtidig opfordre til at cykle eller parkere 
langt væk for at sikre at traktoren med vores kvier 
kan nå frem! 
I dagens anledning vil vi invitere pressen, så vi 
kan få skabt opmærksomhed om projektet. 
Efter ankomsten tager vi en snak om, hvad man 
skal huske at se efter, når man har tilsyn med 
dyrene og hegnet. 
Mens dyrene står i en fangfold og falder til ro, vil 
vi gå en naturtur på arealerne og se på 

engblommerne og de andre planter, der blomstrer 
lige nu. 
Tag gerne frokostkurv eller madpakke med, så vil 
foreningen være vært ved en øl/vand. 
 
Kontingentindbetaling 
Vi har på baggrund af et budget fastsat årets 
kontingent til: 

− 1050 kr for en ottendedel (forventet 
kødmængde ca. 18 kg) 

− 2100 kr for en kvart (forventet 
kødmængde ca. 36 kg). 

 
NB. ”Kødmængde” vil sige inkl. alt - både hakket 
kød, stege med ben, bøffer og suppeben m.v. 
 
Medlemmerne skal snarest muligt og gerne i 
løbet af den kommende uge inden koankomsten 
indbetale beløbet på foreningens konto i 
Djurslands Bank: 
 

Kasted Mose Kogræsser og Naturplejeforening 
c/o Bjarne Sørensen 
Reg.nr. 7260 Konto nr. 1102535 
HUSK: påfør navn på indbetaling!!! 

 
Hvis de reelle udgifter viser sig at blive væsentligt 
mindre end forventet, vil det blive modregnet i 
næste års kontingent. 
Kontingentet omfatter også en forsikring (hvis 
dyrene forvolder skade / er skyld i en ulykke, eller 
hvis vi selv kommer til skade på arbejdsdage) og 
et abonnement på Falck dyreredning (hvis de 
løber ud eller skal fiskes op af et vandhul mm.). 
 
Logbog 
Vi vil skaffe en ”vejsandkasse” el.lign. til 
opbevaring af logbog, spændingstester og 
tæmmefoder mv. 
Kassen bliver forsynet med en kodelås, som alle 
medlemmer får koden til. 
 
 
 



 

Forpagtningsningskontrakt 
Foreningen står nu officielt som forpagtere af 
arealerne til 200 kr/ha, men første år er gratis. 
Interesserede kan få tilsendt en kopi af kontrakten, 
der bl.a. fastlægger, at kommunen har ansvar for 
vedligeholdelse af hegn, vores forpligtelse til at 
slå under hegnet m.v. 
 
Hegn 
Vi har aftalt med kommunen, at der laves et 
midlertidigt hegn ind mod de mest våde partier, da 
det ikke er hensigtsmæssigt at slå en hegnslinie 
gennem rørsumpen lige nu i fuglenes yngletid. 
Hegnslinien flyttes siden længere mod nord ud i 
det våde. Endvidere laves kun en mindre del af 
den østlige hegning klar til dyrene ankommer, 
mens hegningerne mod vest klargøres løbende 
over sommeren. 
 
Adgangsvej 
Dyrene skal ind fra grusvejen til vandværket mod 
NØ og gå gennem en hegnet passage til den 
østlige indhegning. Der er desuden en låge i 
hegnet mod øst, så Falck kan komme ind over 
marken, hvis det skulle blive nødvendigt. 
 
Fangfold 
Kommunen vil bygge en fangfold ud til grusvejen 
mod nordøst, men den når ikke at blive færdig til 
ankomst af kreaturer. Vi låner en flytbar fangfold 
fra Odder Kommune til koankomsten. 
 
Status for medlemstegning 
Ca. 3 ½ dyr er afsat, men der er flere 
interesserede, der overvejer. Vi skal altså stadig 
skaffe en del medlemmer til i år, og til næste år, 
hvor vi regner med dobbelt så mange dyr. 
 
Pasningsordning 
Rikke strikker en pasningsordning sammen, så der 
bliver ført dagligt tilsyn med dyrene. Listen bliver 
rundsendt med telefonnumre og mailadresser, så 
man kan kontakte hinanden m.h.p. bytte af 
pasningsdage/weekender. 
 

Indtil videre påtager bestyrelsen sig de ledige 
tidspunkter for de andele, der endnu ikke er afsat. 
Men vi vil meget gerne have assistance fra jer, der 
bor tæt på mosen, så når listen kommer ud, må I 
gerne byde ind, hvis der er nogle dage I har 
mulighed for at føre tilsyn! 
 
Tjekliste for kopassere 
Henriette har lavet en tjekliste over hvad man bør 
være obs på ved tilsyn (udsendes). 
Men det vigtigste man skal tjekke er: 
 

− Er der strøm på hegnet? 
− Er alle dyrene der? 
− Går de roligt og græsser eller ligger og 

tygger drøv? Så er alt i orden. 
− Giv dem gerne nogle æbler el. gulerødder 

el.lign. så de holdes håndtamme. 
 
Arbejdsdage 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 29. juni og 
18. august. 
Vi håber på at det kan blive nogle hyggelige dage 
i mosen, hvor vi også kan udveksle erfaringer 
omkring pasningen og lære hinanden at kende 
over en kop kaffe/øl. Mere herom senere. 
 

VEL MØDT TIL KOANKOMST 
DEN 25. MAJ KL. 11.00. 
 
/Bestyrelsen 


