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Velkommen til en ny sæson! 
Her er ”Einstein”, som bliver ét af vores nye dyr i 
2009 (gæt selv hvorfor han hedder Einstein og 
aldrig blev til præmietyr �, men bliver til stud i 
Kasted Mose i stedet for). 

 
Vi har købt 5 stude og 3 kvier hos Claus 
Cornelsen i Bredebro i Sønderjylland, se 
nedenfor. Stude (kastrerede tyrekalve) har ord for 
at være særdeles rolige og gemytlige og deres kød 
skulle også være af høj kvalitet. 
 
Koankomst lørdag den 2. maj 
Claus kommer selv med dyrene lørdag den 2. maj 
kl. 13.30, hvor alle er velkomne til at møde op og 
hilse på! Tag gerne venner og familie med. 
Foreningen vil være vært ved en øl/vand, 
medbring selv kaffe og brød! 
Claus vil fortælle lidt om dyrene (på sønderjysk!) 
og sit naturplejefirma (se http://plejnaturen.dk/), 
der udfører pleje på Rømø og i Tøndermarsken. 
I modsætning til sidste år er der tale om tamme 
dyr, der er vant til elhegn, så vi forventer ikke en 
gentagelse af sidste års flugtforsøg! 
 
Bagefter er der naturvandring i mosen, hvor vi 
kan se resultatet af sidste års afgræsning og se 
hvor indhegningen bliver udvidet til i år. Hvis vi 
er heldige kan vi høre spidssnudet frø kvække i et 
vandhul på det nye areal. Denne paddeart er 
strengt beskyttet og blev genfundet i Kasted Mose 
sidste år. Måske kan vi se engblommer og andre 
blomsterplaner på vej, men det er nok for tidligt at 
se dem blomstre. 

Vores dyr i 2009 

Øremærkenummer Køn Alder 

75773-00183 Stud 1 ¾ år 

75773-00194 Stud 1 ¾ år 

75773-00195 Stud 1 ¾ år 

75773-00197 Kvie 1 ¾ år 

75773-00198 Stud 1 ¾ år 

71841-00050 Kvie 1 år 

71841-00052 Kvie 1 år 

75773-00211 Stud 1 år 

Einstein er nr. 198! 

 

Ny fangfold 
Århus Kommune har betalt for en permanent 
fangfold i Kasted Mose. Den bliver opført ved 
indgangen til mosen i ugen efter påske. 
Fangfolden bliver forsynet med et fanggitter, så vi 
lettere kan indfange dyrene, hvis der bliver behov 
for det, bl.a. når de skal have grimer på. 
 
Vagtordning og tilsyn 

Geert laver en vagtordning som bliver sendt ud 
inden koankomsten. Der bliver 3 pasningsdage pr. 
1/8 og 6 dage pr. 1/4. 
Louise (tlf. 22312625, louisewillie@yahoo.dk) 
bor lige ved siden af mosen og møder gerne op, 
hvis nye medlemmer gerne vil introduceres til, 
hvad man skal huske at se efter ved tilsyn. 

 
De vilde blomsters dag i Kasted Mose 
Den 14. juni afholder Botanisk Forening en 
ekskursion i Kasted Mose, hvor der bliver 
mulighed for at se nogle af de sjældne planter. 
Tidspunkt annonceres senere. 

 

Ledig plads i bestyrelsen 

Vi har en ubesat plads i bestyrelsen, så sig til hvis 
du har lyst til at give en hånd med. Vi holder max. 
5-6 møder om året, og arbejdsbyrden er ikke 
overvældende. Til gengæld er det hyggeligt og en 
god mulighed for at lære lidt om naturpleje og 
dyrehold. Send en mail til mail@kastedmose.dk. 

 
/Bestyrelsen (Henriette, Geert, Louise og Jesper) 


