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Indhegningen er nu udvidet! 
Århus Kommune blev færdig med hegning af den 
store eng et stykke med krat mod vest sidste 
fredag den 3. juli, og dyrene blev lukket derud 
samme dag. 
 
Det betyder at man skal sætte ekstra tid af til 
tilsyn, da man kan risikere at skulle lede lidt for at 
finde dyrene i krattet. Heldigvis holder de sig 
næsten altid i samlet flok. 
 

 
Dyrene har tilsyneladende fundet sig et 

foretrukket opholdsareal inde i det ”nye” krat helt 
ud til den store eng. 
 
Indhegningen er et led i kommunens forsøg på at 
forbedre levevilkårene for den spidssnudede frø 
som blev genfundet i vandhullet på den store eng 
sidste år. Nede i det fjerneste hjørne ved åen er 
der et vådt område, hvor kommunen har slået 
tagrørene. Her vil der med tiden kunne genskabes 
et lavvandet vandhul som egnet ynglevandhul for 
padder. 
 
Kommunen har også sat tre stenter op, så man kan 
passere hegnet på tur gennem Kasted Mose, og 
der er kommet et par folderkasser til foreningens 
foldere på fangfolden. 

 
Ny vagtordning 

Bestyrelsen udsender meget snart en kalender med 
tilsynsdage for august-oktober/november - den vil 
også blive lagt på hjemmesiden under For 
medlemmer. 
 

Slåning under hegn ved tilsyn 
I forbindelse med tilsyn opfordrer vi til at man 
holder lidt øje med de hurtigtvoksende gevækster 
under hegnet og evt. tager et lille nap med vores 
le, hvis planterne nærmer sig nederste hegnstråd. 
Der er først fælles arbejdsdag igen den 16/8 (se 
nedenfor). 
 
Hvis man konstaterer lav spænding på hegnet, og 
ikke selv har tid/mulighed for at gøre noget, så 
husk at ringe og give besked til bestyrelsen! Vi 
skulle nødig have dyr på springtur igen! 
 
Leen er placeret i et plasticrør på bagsiden af 
fangfolden (er låst med en kodehængelås med 
kode = DE FØRSTE TRE CIFRE AF KODEN 
TIL KOKASSEN). Lebladet er klappet sammen 
og skal foldes ud ved hjælp af en lille skruenøgle, 
der ligger i Kokassen. 
 

 
Pause på bænken ved stenbunken. Bestyrelsen vil 
sætte endnu en bænk op i en af indhegningerne 

længst væk.



 

Sådan ser indhegningen ud nu efter udvidelsen 
mod vest. 

 

Status på arbejdsdage 

Mange medlemmer er mødt op til vores 
arbejdsdage for at give en hånd med. Der er blevet 
slået med le og kratrydder, klippet fårehegn af så 
man bedre kan komme til at slå under hegnet, 
gravet kæmpe-bjørneklo op og lagt sten ud på det 
mudrede stykke, så man kan komme nogenlunde 
tørskoet rundt i folden. 
 

 
Picnic ved stenbunken på første arbejdsdag og 
nattergaletur den 25. maj. 

 
Antallet af leer og kratryddere er dog en 
begrænsende faktor, derfor har vi søgt 
Friluftsrådet om Tips- og Lottomidler til indkøb af 
et antal leer til foreningen. Men der går desværre 
nogle måneder før vi får svar, så vi må forsøge at 
klare os denne sæson med det vi har. 
 

 
Kombineret arbejdsdag & 
grillarrangement søndag den 16. august 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen! Planen er at vi 
mødes vi i mosen kl. 10.00 for at slå under hegnet, 
det trænger der sikkert gevaldigt til efter 
sommerferien! 
 
Bagefter vil vi gerne lave et hyggeligt 
arrangement med grill og socialt samvær. 
Arrangementet er selvfølgelig afhængigt af 
rimeligt vejr. Mere info senere. 
 

 
Einstein har søgt tilflugt for solen i skyggen 

under hyldetræerne. 
 
FORTSAT GOD SOMMER! 
/Bestyrelsen (Henriette, Geert, Lars, Louise og 
Jesper) 


