Nyhedsbrev
30. marts 2011
Koankomst om en måned!
På grund af påsken ankommer dyrene i år en uge
senere end sidste år, så flest mulig medlemmer
kan få lejlighed til at opleve dyrenes ankomst til
mosen.
Alle er velkomne til at møde op og hilse på dyrene
lørdag den 30. april kl. 14.00! Foreningen er vært
ved en øl/vand, men medbring selv kaffe/te!
Bagefter er der naturvandring i mosen, hvor vi
kan besigtige resultatet af de sidste års
afgræsning. Hulkravet kodriver og håret viol
plejer at blomstre på livet løs på dette tidspunkt,
og vi får sikkert også de første engblommer at se.

En af de nye stude – skal vi kalde ham Plet?

Andeleshavere i 2011 og vagtordning
P.t. har vi fået tilbagemeldinger fra alle tidl.
andelshavere, og 54 ud af 62 har gentegnet deres
andel. Der er 1 ¾ dyr, som ikke er afsat, og vi går
nu i gang med at tilbyde de ledige andele til
ventelisten efter tur.
Geert fra bestyrelsen står for at lave en
vagtordning, der vil blive sendt ud, når vi har styr
på årets andelshavere - inden koankomsten.
Ligesom sidste år skal man regne med ca. 3
pasningsdage pr. andelshaver.

Kommunen har lavet naturpleje
Her i marts har Aarhus Kommune igen været i
gang med motorsaven i den midterste fold i
Kasted Mose.

Vores nye dyr
For tredje år i træk kommer kreaturerne fra Claus
Cornelsen i Bredebro i Sønderjylland.
I år ”får” vi 11 stude af Gallowayracen med
forskellige farvevariationer: Sort med hvidt
mavebælte, lysebrun med vidt mavebælte (’dun
bæltet’) og ren sort.
Bestyrelsen har udvalgt dyrene på den årlige
indkøbstur den 24. februar, hvor alle dyr stadig
gik ude i sneen hjemme hos Claus i Bredebro.
Stude (kastrerede tyrekalve) har ord for at være
særdeles rolige og gemytlige, og de kan siges at
være ”til overs” i en kvægbesætning, da kun de
allerbedste tyre er så heldige at blive til avlstyre…

Lige nu ser det lidt bart ud, hvor pilekrattet er ryddet,
men det giver nye voksesteder for den lyskrævende
plantevækst af blomsterplanter og græsser.

De har denne gang ryddet ganske meget pilekrat i
den østlige del af fold 2, på det sted, hvor der
tidligere har vokset maj-gøgeurt. Chancerne for at
maj-gøgeurten og andre lyskrævende kærplanter
kommer igen er nu blevet yderligere forbedret –
med hjælp fra vores kreaturer!
Desuden har kommunens folk også tyndet ganske
kraftigt ud i pilekrattet længst mod vest i fold 2,
over mod den store eng i fold 3.

Spor af odder i Kasted Mose
Hélène og Henriette har i slutningen af marts
eftersøgt spor efter odder på strækningen af Egåen
nedstrøms Kasted Mose samt på strækningen
langs engen i fold 3.

Odderen er nataktiv og har typisk et ret stort
territorium, så man skal være meget heldig for at
få den at se. Men den afsætter mange markeringer
langs de vandløb, hvor den færdes (ekskrementer
med en moskusagtig lugt).

Arrangementer
I løbet af sommeren vil vi lave en række
arrangementer i Kasted Mose, så sæt allerede nu
kryds i kalederen!
Lørdag den 30. april
kl. 14 Koankomst og naturvandring
Claus Cornelsen fortæller om dyrene og Hélène
Hansen viser rundt i mosen
Tirsdag den 10. maj
kl. 19 Fugletur til Kasted-Geding Mose
Specialarrangement kun for
kogræsserforeningens medlemmer!
Se vedhæftet turbeskrivelse. Turleder Søren
Højager. Mødested: Kasted Vandværk.

Odder-markeringer (ekskrementer med fiskeskæl og
duftsekret) på sten ved Egåen.

Der blev fundet talrige markeringer (duftspor,
som odderen afsætter for at afmærke sit
territorium), og det tyder på at odderen er jævnlig
gæst i Kasted Mose.

Søndag den 19. juni
Kombineret arbejdsdag og blomstertur
 kl. 10-12 Arbejdsdag
 kl. 13-15 De Vilde Blomsters Dag Mulighed
for at lære mosens forskellige blomsterplanter
at kende. Samarbejde med Dansk Botanisk
Forening. Turleder: Hélène Hansen.
Mødested: Fangfolden.

Nyt om bestyrelsen
Hélène Hansen har siden generalforsamlingen
været nyt medlem af bestyrelsen i stedet for
Louise Okon Willie, som ikke genopstillede.
Bestyrelsen består herudover af Jesper Høy
Hansen, kasserer; Henriette Bjerregaard, formand,
samt Geert Nielsen og Lars M. Olesen.
/Bestyrelsen
Odder-markeringer på rørbro over Egåen ved fold 3.

Vi ses den 30. april!

