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Koankomst den 30. april

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!

Ledsaget af cyklende og gående medlemmer
rullede lastbilen med vores 11 nye
gallowaykreaturer roligt ned til fangfolden lørdag
eftermiddag kl. 14. Traditionen tro var det
strålende solskinsvejr på koankomstdagen ☺.

Her gøres der forsøg på at indsmigre sig hos de
kommende naturplejere…

Så er det ud på græs! Hans Chr. Riggelsen og
Claus Cornelsen fra Sønderjylland ledsagede igen
i år dyrene til Kasted Mose.
Dyrene blev læsset af i fangfolden og Claus
fortalte om Gallowayracens fortræffeligheder og
om sin naturplejevirksomhed i Sønderjylland
(http://plejnaturen.dk/).

De roligste dyr vi hidtil har oplevet. Ikke noget
med at galoppere rundt, nej de gik lige til sagen…
I år får dyrene lov til at græsse i hele folden, så
alle led skal være åbne.

Vagtordning og medlemsliste
Der er tidligere fremsendt en kalender til
andelshaverne med tilsynsdage fra maj-august –
den kan også findes på hjemmesiden under For
medlemmer – samt en liste med
kontaktoplysninger på alle andelshaverne, så man
kan bytte vagter mm.
Ca. 40 børn og voksne var mødt op til koankomst.
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

”Kokassen” og tilsyn
I Kokassen ligger bl.a. en ”Tjekliste for
kopassere” og en vejledning til spændingstesteren.
Se mere info på hjemmesiden under For
medlemmer. Hvis nye medlemmer gerne vil
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introduceres til, hvad man skal huske at se efter
ved tilsyn, så kontakt bestyrelsen.

afledt – eller hvis man får lyst til at slå nogle
brændenælder, tidsler, bævreaspeskud el.lign.

Sluk ikke for strømmen – VIGTIGT!

De er også placeret et ørnenæb i kokassen. Det
kan bruges til at fjerne grene, der er væltet ind
over hegnet, eller til at bekæmpe opvækst af
bævreasp i fold 2. Fold 2 har også sin kæmpebjørneklo, der kan graves op med en spade, der er
placeret ved siden af leen bag fangfolden.

Den spændingstester vi har, skal normalt kun
bruges til at måle om der er spænding på hegnet.
Det gøres meget enkelt ved at tænde på ∅knappen og så holde metaldimsen på hegnstråden.
Er du i tvivl, så læs vejledningen eller ring til
kontaktpersonerne på kokassen!
Pas på ikke at slukke for strømmen – tryk ikke
på OFF-knappen for at slukke apparatet, men
på ∅-knappen!

Spændingstesteren kan nemlig også fungere som
en fjernbetjening, der kan tænde og slukke for
strømmen. Man kan f.eks. slukke for strømmen,
hvis man skal reparere hegnet uden at skulle helt
ned til vandværket, hvor kontakten sidder.
Strømmen slukkes ved tryk på OFF, og tændes
igen ved tryk på ON.
Vær altid sikker på at der er strøm på hegnet
når du forlader folden.

Omgang med dyrene
Det er vigtigt at dyrene lærer at blive fortrolige
med os. Galloway er rolige, 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!

Året første nattergal…
På fugleturen den 10. maj ledet af Søren Højager
blev der for første gang i år hørt nattergal i Kasted
Mose. Nattergalen er åbenbart meget sent på den i
år i forhold til hvad den plejer, men de ca. 20
fremmødte var heldige!

Der spejdes ivrigt efter fugle i mosen!
Herudover blev der bl.a. hørt græshoppesanger og
set tinksmed, gul vipstjert, viber med søde små
dununger, stor og lille præstekrave, gøg og
stenpikker. Til sidst fik nogle også et glimt af
rørhøgen, der yngler i rørskoven bag fold 1.

… og første maj-gøgeurt i vores fold!
Vi har nu fundet den første maj-gøgeurt inden for
indhegningen. Den står på engen i fold 3 (og har
efter al sandsynlighed stået der hele tiden, næsten
druknet i højtvoksende urter).

Le, spade og ørnenæb
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
Den – indtil videre – enlige maj-gøgeurt i fold 3.
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236 engblommer!
Hélène og Henriette har den 21. maj optalt
engblommer indenfor hegnet, og nåede op på ikke
mindre end 236 planter. Heraf står over 200 i fold
to, mens der er nogle få i fold 1 og 3.
Tilsyneladende er de under spredning, da der kun
var 99 sidste år – og kun i fold 1 og 2.

Engblomme sammen med engnellikerod og lav
skorsoner i fold 2
Engblomme – og andre plantearter - har helt
sikkert nydt godt af både rydning af krat,
afgræsning og kreaturernes tramp, der efterlader
egnede spirebede for engblommens frø. Der er
tidligere set engblomme i fold 3, men det er nyt at
der er hele 6 planter!
Af andre spændende fund kan nævnes tue-star,
som står allerbagest i fold 3.

Kalender
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.
Se mere i kommunens naturturs-folder side 13:
Ud i naturen – forår 2011
/Bestyrelsen
(Henriette, Geert, Lars, Hélène og Jesper)

