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Kvierne trives og har det godt i deres ny 
indhegning, hvor de gør et godt indhug i 
vegetation! 
 
Men det var en lang og hård – og ikke mindst 
dramatisk - fødsel… 
 
I dette nyhedsbrev kommer en lille beretning 
om hvad der EGENTLIG skete, mange har 
nok kun hørt brudstykker af historien. 
 
Men først lidt praktiske oplysninger… 
 
Arbejdsdag 
Tak for hjælpen til alle der mødte op! Der var 
ikke så meget at lave, da kommunen havde 
fået slået rigtigt godt i bund inden de 
afleverede hegnet. Men vi fik da lavet et godt 
stykke forebyggende arbejde inden 
sommerferien med alt hvad der kunne drives 
frem af redskaber –buskrydder, le, 
hækkesakse, kantklippere osv. 
Og så fik vi hilst på hinanden og fik en snak 
over kaffen og madpakken – ikke at 
forglemme! 
 
Næste arbejdsdag 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 18. august. 
Mere herom senere. Da der forventes at være 
mere tilgroet til den tid, er buskrydder eller le nok 
det bedst egnede/mest effektive. 
 
Hegn 2. etape, stenter og infoskilte 
Hele 1. etape af hegnet er nu færdigt og taget i 
brug, og der er etableret en stente, så man er fri 
for at lukke leddet op. 
Århus Kommune arbejder videre på anden etape 
af hegnet. Vi håber også at kommunen sætter tre 
indfoskilte med folderkasser op ved indgang fra 
Kasted, Tilst og Geding. 
 
 

Medlemsaktiviteter 
Hvis nogle medlemmer har tid og lyst til stå for et 
arrangement for foreningens medlemmer – f.eks. 
arrangere en picnic, en grillaften, et foredrag af 
kvægkyndig person, en naturvandring/fugletur 
el.lign. skal I være meget velkomne. Det kunne 
også være et ”farvel-til-køerne”-arrangement til 
efteråret, en sæsonafslutningsmiddag med eget 
kød…. 
 
Andre søster-kogræsserforeninger har gode 
erfaringer med den slags arrangementer, men vi i 
bestyrelsen synes ikke p.t. vi har overskud til at 
stå som arrangører. Men vi synes det er en rigtig 
god idé for at styrke sammenholdet i foreningen 
og vil gerne støtte op om det, stå for formidling 
mm. 
 
Slagtning 
Vi har bestilt slagtning hos Voerladegård Slagter 
vest for Skanderborg, hvor vi fik det bedste tilbud. 
Slagtning bliver først den 24. november med 
afhentning af kød ca. 10 dage senere. 
Der udsendes senere en endelig dato for 
afhentning af kød samt en supplerende vagtplan 
for november. 
 

 
 
Medlemsliste 
Der udsendes en liste over alle medlemmer. 
 
 
Fortsat god sommer! 
/Bestyrelsen 



 

Koankomsten 
Over 40 medlemmer var mødt op til et vellykket 
koankomst-arrangement søndag den 25. maj for at 
tage imod vores kvier. 
 

 
 
Leif Kjær, som kom med dyrene, garanterede os 
blandt andet at de ikke kan blive syge! Galloway 
er tilpasset afgræsning af naturområder, og kan 
godt finde ud af ikke at falde i tørvegrave i 
indhegningen. Det eneste problem kan være 
hunde, dem er de instinktivt bange for. 
 

 
 
Efter koankomsten var der naturvandring i Kasted 
Mose, hvor vi gik en tur rundt på det areal, vi har 
forpagtet af kommunen. Vi så de forskellige 
planter, som kvierne nu skal pleje, bl.a. var der 
flere steder engblommer i fuldt flor. 
 

 
 
Flugten fra mosen 
Mandag efterrmiddag kl. 16:30 mødtes 
bestyrelsen og nogle få medlemmer for at lukke 
kvierne ud i den midlertidige indhegning. 
 
Først ville de slet ikke ud af fangfolden, med da 
de først havde fået taget mod til sig, stak de i 
galop og løb lige lukt ud igennem hegnet. Flokken 
blev delt, så én løb ind i mosen, hvor den faldt til 
ro under et træ, én blev i området lige syd for 
indhegningen, mens de tre andre stak af ud over 
markerne. 
 

 
 
Mens nogle blev og holdt de to kvier under 
observation hele aftenen, gik bestyrelsen på jagt 
efter de tre undslupne. Sporene førte mod sydvest 
over Gedingvej og til sidst fandt vi dem roligt 
græssende udenfor en indhegning med kødkvæg. 
Man er vel et flokdyr! 
 
Dramatisk koindfangning 
Da landmanden og en kollega i det samme kom 
hjem, blev de tre kvier bange og løb igen ud på 
markerne. Det er helt umuligt at komme tæt på og 
indfange så stressede dyr, og Falck, som vi i 
mellemtiden havde tilkaldt, sendte bud efter 
skytter, da landmændene pressede på for at få 



 

kvierne skudt. Det blev kun afværget i sidste 
øjeblik, da vi fik kontakt til Peter Iversen, der 
mente, det godt kunne lade sig gøre at skyde dem 
med bedøvende pile. 
Ved fælles hjælp fik vi kvierne gennet hen mod en 
gårdsplads, men her brød de mod forventning 
gennem elhegnet ind til kødkvæget! 
Landmanden var med rette bange for at hans dyr - 
heriblandt en stor tyr - skulle løbe ud. Det endte 
med at vi fik tilkaldt en vagtdyrlæge, som ankom 
kl. 21:30. Kvierne fik hver en bedøvende pil og 
blev transporteret hjem til fangfolden af Falck. 
 

 
 
Herefter gik vi på jagt efter de to sidste kvier, der 
havde holdt sig i nærheden af mosen. Efter et par 
forbiere fik dyrlægen endelig ram på den hvide nr. 
271, som også blev kørt hjem af Falck. 
 
Den forsvundne kvie nr. 201 
Den sidste kvie havde hele aftenen ligget roligt i 
et læhegn syd for mosen, men det var efterhånden 
blevet helt mørkt, og så er det meget svært at få 
øje på og ramme en sort kvie! Kvien undslap og 
henad klokken ét om natten måtte vi opgive 
eftersøgningen. 
Næste dag ringede vi rundt til naboerne og bad 
dem holde øje med kvien, og flere medlemmer fra 
Kasted gik i gang med at lede. Om aftenen mødte 
mange op og deltog i eftersøgningen, men uden 
resultat. Kvien var som sunket i jorden! 
Men tidligt onsdag morgen fik vi besked fra 
politiet om at den var brudt ind i samme 
indhegning som de tre andre. Landmanden var 
mildest talt ikke tilfreds med situationen, og vi 
måtte igen have dyrlægen og Falck ud og få hende 
transporteret hjem. 

 
 
Endelig ude 
Den flinke ”dyreredder” fortalte os, hvordan vi 
skulle vænne kvierne til elhegn inden vi lukkede 
dem ud igen ved at spænde en hegnstråd tværs 
gennem fangfolden. Kvierne havde ganske 
simpelt aldrig lært hvad et elhegn er, og havde 
derfor ikke respekt for det. 
Efter en uge i fangfolden var kvierne blevet lært 
op i elhegn og torsdag den 4. juni kunne vi 
endelig lukke dem ud på græs – stille og roligt! 
Tak til alle medlemmer, der har gjort et fantastisk 
stykke arbejde med at eftersøge og indfange kvier 
samt passe dyrene i fangfolden, hente vand og 
foder! 
 
Efterspil - økonomi 
Efterfølgende modtog vi erstatningskrav fra de to 
landmænd for nedtrampning af afgrøder og 
arbejdsløn for hjælp med indfangning af dyr. I alt 
37.551,56 kr. Vores forsikringsselskab Tryg 
betalte 17.422,50 kr i erstatning for markskader, 
men slog samtidig fast, at foreningen ikke havde 
begået fejl og ikke kunne bebrejdes at dyrene løb 
ud ”af egen fri vilje”. I følge retspraksis har man 
ikke krav på erstatning for ”indirekte skader”, dvs. 
aflønning for hjælp til indfangning af løsslupne 
kreaturer. 
 
Dyrlægens assistance i fh.t. bedøvelse af de 
bortløbne kvier var en bekostelig affære, bl.a. 
fordi det foregik sent om aftenen, så vi måtte have 
en vagtdyrlæge ud helt fra Langå. Foreningen 
modtog en regning på 11.080 kr., som vi har 
betalt. Vi arbejder p.t. på forskellige muligheder 
for at få hjælp til at dække denne ret så store post 
på vores budget. Vi har en ansøgning om støtte 
inde ved kommunen. Hvis det ikke lykkes bliver 
vi desværre nødt til at overveje en 
kontingentforhøjelse. 
 
/Bestyrelsen 


