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Koankomst den 24. april kl. 15! 
På trods af den hårde vinter vælger vi at sætte 
dyrene på græs en uge tidligere end sidste år, så 
de bedre kan nå at græsse i bund. Vi satser på, at 
foråret viser sig fra sin varme side i god tid inden 
da! 

Sidste år var der pænt gang i plantevæksten 

allerede 19. april! 

 
Alle er velkomne til at møde op og hilse på dyrene 
lørdag den 24. april kl. 15.00! Tag gerne venner 
og familie med. Medbring selv kaffe! 
 
Vi har igen i år købt kreaturer hos Claus 
Cornelsen i Bredebro i Sønderjylland. Han vil 
fortælle lidt om dyrene og sit naturplejefirma (se 
http://plejnaturen.dk/), der står for afgræsning på 
Rømø, i Tøndermarsken og nu også Vestamager. 

 
Bagefter er der naturvandring i mosen, hvor vi 
kan besigtige resultatet af sidste års afgræsning. 
Måske er hulkravet kodriver og håret viol i 
blomst, og engblomme på vej op. 
 
Vores nye dyr 

Vi får 4 stude af Gallowayracen og 6 kvier, der er 
krydsninger mellem Galloway og Hereford. De 
ser derfor lidt sjove ud, med hvidt hoved og hvide 
ben, men vi tror det bliver noget rigtigt godt kød! 
Stude (kastrerede tyrekalve) har ord for at være 
særdeles rolige og gemytlige og deres kød er af 
høj kvalitet. 

 
Vagtordning og tilsyn 

Geert laver en vagtordning som bliver sendt ud 
inden koankomsten. Der bliver i år ca. 2 
pasningsdage pr. 1/8 og ca. 4 dage pr. 1/4. 

Kommunen har lavet naturpleje 

I starten af marts har Århus Kommmune været i 
gang med motorsaven i den midterste fold i 
Kasted Mose. Bævreaspen har længe været under 
spredning og truede med at brede sig ud på den 
eng, hvor den sjældne plante eng-skær vokser. Nu 
er bævreaspetræerne ringbarket, så de senere vil 
gå ud, og rodskud er ryddet. Vi i kogræsser-
foreningen skal så forsøge at holde rodskuddene i 
ave det næste par år, så de ikke kommer igen. Der 
er også ryddet en del pil på et sted, hvor der 
tidligere har vokset maj-gøgeurt, så nu håber vi 
den kommer igen! 

Arrangementer 

I løbet af sommeren vil vi lave en række 
arrangementer i Kasted Mose, så sæt allerede nu 
kryds i kalederen! 

Nattergale-/fugletur i Kasted Mose 

Torsdag den 27. maj kl. 19. Nattergalesang og 
mulighed for at se/høre mange andre fuglearter. 
Turleder Søren Højager. Mødested: Kasted 
Vandværk. 

De Vilde Blomsters Dag i Kasted Mose 

Søndag den 20. juni kl. 14-16. Mulighed for at 
lære mosens forskellige blomsterplanter at kende. 
Samarbejde med Dansk Botanisk Forening. 
Turleder: Hélène Hansen. Mødested: Fangfolden. 

/Bestyrelsen 

 

Vi ses den 24. april! 


