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Koankomst den 20. april kl. 13! 

Vi har nu aftalt med Claus fra Bredebro i 
Sønderjylland, at han kommer med sæsonens dyr 
lørdag den 20. april kl. 13.00! Kom og vær med til 
at byde de nye kreaturer velkommen, og tag også 
gerne familie og venner med ☺ 

 
Flot hvid kvie, én af de udvalgte til at komme til Kasted 

Mose 

 

Vores nye dyr 

I starten af februar tog 3 fra bestyrelsen og vores 
’kokyndige’, Thorkild Rohde, på den årlige 
indkøbstur for at udvælge egnede dyr til den 
kommende sæson. Vi vil egentlig helst have 
stude, da det er lidt en skam at slagte gode 
avlskvier, men i år bliver det 10 stude og 4 kvier 
(da Hans Chr. var ”kommet til” at sende en flok 
stude på slagteriet). Alle er af Galloway-racen, 
nogle med andre racer krydset ind. Dyrene er lidt 
ældre end de har været i tidligere år, så man skal 
nok forvente at få lidt mere kød i år. 
 

 
Midt under besøget hos Claus kælvede denne ko med 

en meget lille kalv, som senere viste sig at være den 

ene halvdel af et par tvillinger. 

 

Stadig plads til nye medlemmer i 2013! 

I skrivende stund har vi afsat 131/4 dyr til 69 
andelshavere. Da der fortsat er 3/4 dyr, som ikke er 
afsat, må I gerne reklamere for foreningen til 
kolleger, familie og venner! Vi vedlægger et A4-
opslag, som vi opfordrer til at hænge op på 
arbejdspladsen o.lign. steder. 
 

Tilsynskalender 

Bestyrelsen laver en vagtplan, som vil blive sendt 
ud inden koankomsten, når vi forhåbentlig har fået 
styr på årets andelshavere. Ligesom sidste år skal 
man regne med ca. 3 pasningsdage pr. 
andelshaver.  

 
Nu må det gerne  snart blive forår – her er det 

hulkravet kodriver i mirabel i blomst i 2009. 

 

Mulighed for fremtidig udvidelse af folden 

Vi har netop fået nys om, at vi i fremtiden vil få 
tilbudt at udvide græsningen til en eng, der ligger 
lige overfor vores fold 3, på den anden side af åen. 
Græsningsarealet er på ca. 2 ha. 

Engen hører ind under en ejendom ved Geding, 
som Naturstyrelsen for nyligt har opkøbt til brug 
for et skovrejsningsprojekt. Kommunen har for få 
år siden fået oprenset et par vandhuller på engen 
af hensyn til spidssnudet frø, som yngler fåtalligt i 
Kasted Mose. Desværre har engen i mange år 
ligget ugræsset hen og vandhulsbrinkerne gror til 
med høje urter, hvilket gør dem mindre egnede for 
frøerne. Bestyrelsen skal i april til møde med 
kommunen for at høre mere om sagen og drøfte 
de nærmere betingelser. 



 
Engen, som nu er erhvervet af staten, ligger over for 

fold 3 i den fjerneste ende af indhegningen. 

 

Ny låge i fangfolden 

Kommunen har sponsoreret en ny låge til 
fangfolden, der skal gøre det lettere at indfange 
dyr. Hidtil har man skulle bakse med nogle tunge 
brædder, der skulle lægges på plads – med fare for 
at skræmme dyrene. Nu skulle lågen kunne 
trækkes i med et reb. 

 
Kassererinden demonstrerer den nye låge. 

 

GF blev et tilløbsstykke! 

Over 20 medlemmer mødte i år op til vores 
generalforsamling den 22. januar i Hasle 
Sognegård. Vi vil gerne gøre det til en tradition, at 
vi slutter af med et socialt og hyggeligt 
arrangement med kosnak, hjemmelavede tærter, 
ost og vin, og det ser ud til at lykkes ☺ 

Bestyrelsen måtte sige farvel til Lars M. Olesen, 
der havde valgt at takke af, og vi fik i stedet valgt 
Thomas Johansen ind. Øvrige medlemmer af 
bestyrelsen er fortsat Henriette Bjerregaard 
(formand), Hélène Hansen (kassererinde), samt 
Bjarne Sørensen og Helene S. Larsson. John 
Rauth Knudsen er ny suppleant (og le-bestyrer). 

 

Arbejdsdage i 2013 

I år vil vi forsøge at gribe opgaven med 
vedligeholdelse under hegnet lidt anderledes an. 
Ud over de sædvanlige 2-3 fælles arbejdsdage vil 
vi prøve at lave nogle mindre "hold" og flere korte 
arbejdsdage, så vi løbende holder vegetationen i 
bund. Bjarne lægger en plan, meld meget gerne 
ind på mail’en, hvis du er interesseret i at være 
med i et arbejdsdags-udvalg ☺ 

Arrangementer 

I løbet af første halvår vil vi lave en række 
arrangementer i Kasted Mose, så sæt allerede nu 
kryds i kalenderen! 

Lørdag den 20. april 

kl. 13 Koankomst og naturvandring 

Claus Cornelsen fortæller om dyrene og bagefter 
går vi en tur i mosen og ser dyrene tage deres nye 
hjem i besiddelse og andre forårstegn☺ 

Onsdag den 22. maj 

kl. 19 Fugletur til Kasted-Geding Mose 

Specialarrangement kun for kogræsser-
foreningens medlemmer! Turleder Søren Højager 
fra DN’s Lokalafdeling. Mødested: Kasted 
Vandværk. 

Søndag den 16. juni 

De Vilde Blomsters Dag 

� kl. 10-12 Mulighed for at lære mosens 
forskellige blomsterplanter at kende – hvad 
lever vores dyr egentlig af? Offentlig tur i 
samarb. m. Dansk Botanisk Forening. 
Turleder: Jesper Erenskjold Moeslund. 
Mødested: Ved fangfolden. 

Lørdag den 29. juni 

Arbejdsdag og bålaften! 

� kl. 13-15. Vi starter med at gå en runde med 
leerne under hegnet. 

� Kl. 15-??. Bagefter tænder vi grill og bål ved 
stendyngen i fold 1. Medbring selv bøffer til 
grillen og tilbehør, foreningen er vært ved 
øl/vand/vin. Måske skal vi prøve at overnatte i 
telt i folden – sov sammen med køerne? 

/Bestyrelsen 


