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Nyhedsbrev 
25. april 2010 
 
Koankomst den 24. april 
Allerede kl. halv tre lørdag eftermiddag trillede 
lastbilen med vores 10 nye galloway-kreaturer ned 
ad grusvejen til Kasted Mose.  
 

 
Første stud ankommer! 

 
Chaufføren havde travlt, så dyrene blev hurtigt 
læsset af, ind i fangfolden. Her fik de lidt tid til at 
falde til ro efter den lange køretur fra Bredebro. 
 

 
 
Formanden bød velkommen til den nye sæson, 
hvor vi bl.a. får hjælp fra kommunen til at slå 
under hegnet, men så til gengæld skal holde 
bævreaspen i ave på midterstykket. 
 
Herefter fortalte Claus om dyrene og om sin 
naturplejevirksomhed i Sønderjylland 
(http://plejnaturen.dk/). 
 

Ca. 40 børn og voksne var mødt op til koankomst i 
dejligt solskinsvejr. 

 
Galloway er en af de eneste kvægracer i dag, der 
fremavles specielt til naturpleje. Det indebærer 
bl.a. at man ikke forsøger at få større og større 
dyr, da små, hårdføre dyr lettere kan klare sig med 
det forholdsvis næringsfattige foder, der findes på 
naturarealer. Desuden lægger man meget vægt på 
et roligt temperament, og det er da også nogle 
fantastisk rolige dyr vi har fået! 
 

 
Så er det lige før! Turen ud i folden gik i år i 

luntetrav og ikke i galop, som vi tidligere har 
oplevet. 

 
Sent forår 
Traditionen tro var vejret forrygende, og de 
mange fremmødte nød efterfølgende en tur i 
mosen. Her kunne det konstateres, at den hårde 
vinter og det kolde forår har sat væksten i mosen 
en del tilbage. Engblommerne var kun lige tittet 
frem af jorden, hulkravet kodriver kun næsten klar 
til at blomstre og hvidtjørnen endnu ikke i blomst. 



 

Kun håret viol stod fuldt flor. Men der er nu ikke 
grund til at bekymre sig om dyrenes ernæring, der 
er nok at gå i gang med. 
 

 
Håret viol blomstrer lige nu i Kasted Mose 

 

Forsøg med rotationsgræsning 
Her i starten af sæsonen laver vi et forsøg med at 
lade dyrene gå en tid i den yderste fold alene. Den 
kom først med i indhegningen i starten af juli 
sidste år, så den trænger til at blive græsset rigtigt 
godt i bund. 
Lad derfor venligst være med at åbne leddet! 
 

Vagtordning og medlemsliste 
Vedlagt dette nyhedsbrev er en kalender med 
tilsynsdage – den kan også findes på hjemmesiden 
under For medlemmer. Alle har fået 3 
pasningsdage, da det var mest praktisk for at få 
det hele til at gå op. Der er også en liste med 
kontaktoplysninger på alle andelshaverne, så man 
kan bytte vagter mm. Bestyrelsen tager den første 
uge, så kalenderen starter med maj måned. 
 

”Kokassen”, logbog og spændingstester 
Koden til Kokassen er den samme som sidste år – 
se mailen. I Kokassen ligger bl.a. en ”Tjekliste for 
kopassere” og en vejledning til spændingstesterne. 
Se mere info på hjemmesiden under For 
medlemmer. Hvis nye medlemmer gerne vil 
introduceres til, hvad man skal huske at se efter 
ved tilsyn, så kontakt bestyrelsen. 
 

Omgang med dyrene – VIGTIGT! 
Det er vigtigt at dyrene lærer at blive fortrolige 
med os. Galloway har et roligt gen i sig, men de er 
som regel reserverede, og trækker ofte lidt bort, 
når man nærmer sig – de er ikke ligefrem kælne…  

Det bedste er at nærme sig dyrene langsomt og 
roligt, mens man taler til dem med en beroligende 
stemme – bare snak løs! 
 

Lokkefoder 
Hvis du tager lokkefoder (brød, æbler, gulerødder 
o.lign.) med, så husk at evt. æbler skal deles i 
halve. ADVARSEL: Dyrene kan blive kvalt i hele 
æbler! 
 
Men bliv ikke skuffet, hvis de ikke gider æde 
godbidderne her i starten! Det er et tegn på at 
planterne i mosen lige nu er sprøde og fulde af 
næring. Senere på året fatter de helt sikkert mere 
interesse for vores godter! 
 

Le 
Vores le er placeret i et rør på bagsiden af 
fangfolden (er låst med en kodehængelås med 
samme kode (3 første cifre) som til Kokassen). 
Lebladet er klappet sammen og skal foldes ud ved 
hjælp af en lille skruenøgle (”kødben”), der ligger 
i Kokassen. Leen kan bruges til at slå under 
hegnet, hvis man opdager at strømmen bliver 
afledt – eller hvis man får lyst til at slå nogle 
brændenælder langs stien, bævreaspeskud el.lign. 
 

 
Dyrene har taget deres nye hjem til sig! Her i den 
yderste fold, hvor vi laver et forsøg med 

rotationsgræsing. 

 

 

Kalender 
Dato Hvad? Hvornår? 

27. maj Nattergale- og fugletur  19.00 

20. juni De Vilde Blomsters Dag 14-16 

Se mere i kommunens naturturs-folder:  
Ud i naturen – forår 2010 
 
 
/Bestyrelsen (Henriette, Geert, Lars, Louise og 
Jesper) 


