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Én af tørvegravene i den vestlige del af mosen, hvortil der nu er blevet lettere adgang ad den nyanlagte sti til Geding.

Babesiose – en opsummering
Siden sidste nyhedsbrev udkom allersidst i maj,
har dyrlægen fået opklaret, hvad dødsårsagen for
kvie nr. 476 var, og hvad de øvrige syge dyr led af.
Blodprøver analyseret på DTU Veterinærinstituttet viste, at dyrene var/er smittet af
babesiose, der forårsages af en flåtbåren
blodparasit (Babesia divergens), der kan give
malarialignende udbrud og blodig urin - derfor
kaldes sygdommen også 'blodpis'. Kvie nr. 476
døde af chok som følge af blodtab. De øvrige syge
dyr blev alle friske igen, og har sandsynligvis
opbygget resistens mod sygdommen; ifølge
dyrlægen var det ikke sandsynligt, at vi ville få
flere problemer i år.

Vi har i mellemtiden forsøgt at blive lidt klogere
på babesiose, og der tegner sig et billede af, at
det måske er mere udbredt end man tror, da det
spredes via rådyr og harer, der som bekendt
kommer vidt omkring. Sygdommen kommer
imidlertid kun sjældent i udbrud, og fører endnu
sjældnere til dødsfald. Kun dyr med et svækket
immunforsvar rammes (f.eks. forårsaget af stress
i forbindelse med flytning el.lign.). I besætninger,
der lever i samme område gennem generationer,
udvikles der tilsyneladende en form for modstandsdygtighed, så sygdommen ikke kommer i
udbrud.
Der har aldrig været konstateret babesiose hos
mennesker i Danmark, men i udlandet er det set
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hos personer med stærkt svækket immunforsvar
(i form af høj feber og blodig urin). For sunde og
raske mennesker er der næppe grund til at frygte
for helbredet - almindelige forholdsregler mod
flåt og borrelia vurderes at være tilstrækkeligt
(lange bukser, gummistøvler, flåt-tjek mm). Flåter
er heller ikke hyppige i mosen; gennem de 6½ år
jeg er kommet der, kan jeg ikke huske at have set
nogen!
Foreningen besluttede før sommerferien ikke at
købe et erstatningsdyr, men at klare os resten af
sæsonen med kun 13 dyr i mosen. I stedet fandt
vi ved lodtrækning 8 andelshavere, der - mere
eller mindre nødtvungent - indvilligede i at
nedgradere andelsstørrelsen fra en kvart til en
ottendedel. Så hvis man synes mosen er lidt mere
”lodden” end sidste år, er det altså ikke så sært og dyrene har endda knap nok fået lov at smage
på den ny mark-fold ovenfor fold 1.
/HB

Bålaften
Og nu, hvor vi er ved tilbageblik. Det blev til en
hyggelig og velbesøgt bålaften i Mosen, i
slutningen af juni. Vejret var med os, og der blev
grillet okseudskæringer i respektfuld afstand af
de græssende kreaturer, mens marshmellows vist
hittede mest blandt de unge og yngste…
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Den nye P-plads, med plads til min. 10 biler – eller 200
cykler..!

Plenty af P-plads
Når I fremover ankommer til Mosen, kan I med
sindsro svinge bilen ind ad grusvejen, frem mod
bommen, hvor en funklende ny parkeringsplads
gør livet lettere for såvel kastedboere som for
KMNKF’s medlemmer.
Desuden er man i færd med at anlægge et nyt
stiforløb, der fra vandværket for enden af
grusvejen skaber forbindelse over engene, til en
eksisterende markvej vest for mosen, ad Geding
til. Det åbner helt nye perspektiver for rekreative
aktiviteter i mosen, hvilket løbeklubben fra Tilst
tilsyneladende har opdaget …
/SJ

sammenhængende naturområde, under ét stort
hegn. Her er det tanken, at en blanding af
forskellige hårdføre ”græssere”- kreaturer, heste
- ja, sågar måske vandbøfler - skal gå side om
side, året rundt og derigennem bidrage til at løfte
de udfordrende plejeforpligtigelser i området.
Med hver deres særlige fødepræferencer og
adfærd, kan de supplere hinanden og således
ideelt set skabe en mere varieret og dynamisk
natur med en øget biologisk mangfoldighed. Det
hele præsenteres under den eksotiske betegnelse
Rewilding, skønt man med nogen ret kan mene,
at det blot er et forvaltningseksperiment med
husdyr på helårsgræsning. Fremtiden vil vise,
hvor vidt ambitionerne – og den lokale velvilje –
rækker. Blandt kogræsserforeningens medlemmer er der nok forskelligt syn på detaljerne,
men mon ikke de fleste helt overordnet er tilhængere af tiltag, der gavner den danske natur?
Vi iagttager i spænding det videre forløb…
Aarhus Kommune har nedsat en følgegruppe, der
skal overvåge processen og bistå med råd og vejledning. Blandt forskere, myndigheder interesseorganisationer og andre relevante parter deltager
KMNKF naturligvis også, repræsenteret ved vores
formand Henriette, der vil holde os alle sammen
løbende opdateret på udviklingen.
Implementeringen af kommunens planer, vil
indtil videre ikke få konsekvenser for kogræsserforeningen.
/SJ

Helhedsplan for Mosen

Det nye stiforløb, set fra vest mod øst

P-pladsen og stiforløbet er blandt de første af en
række publikumstiltag som Aarhus Kommune
udfører, som et led i deres nye helhedsplan for
Kasted Geding Mose. I grove træk handler den
om, at skabe mere natur, og samtidig gøre den
tilgængelig for flere mennesker. Visionen består i,
gennem opkøb og frivillige aftaler, at samle den
brogede mosaik af jordlodder i ét stort,
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Rewilding - tilbage til fremtiden..?
Her er det måske på sin plads lige at belyse
begrebet Rewilding for de af jer, der forudser
fædrelandet geråde udi landskabeligt kaos. Der er
ikke tale om at sætte civilisationen eller de danske
jordbrugstraditioner over styr, men derimod om,
at styrke naturgrundlaget, som forudsætning for
at videreudvikle vores samfund på en bæredygtig
måde. Det handler om, at bevare de sparsomme
pletter af trængt natur og styrke biodiversiteten
og de økologiske processer, gennem reintroduktion af såkaldte nøglearter. Arter, der ved
deres blotte tilstedeværelse påvirker det
økosystem - den natur - de færdes i, og som på
hver deres måde udgør vitale komponenter i
naturens sindrige kredsløb. De er typisk fortrængt
eller ligefrem udryddet, gennem århundreders
menneskelig efterstræbelse eller ødelæggelse af
levesteder. Og de mangler i dag, i vore kostbare
og ofte uovervejede forsøg på at redde resterne
af den danske natur, og i blot beskedent omfang
at gøre den selvopretholdende (dvs. i stand til at
klare sig selv indenfor rammerne af vores
tolerance!). Sandt nok, der er mange fortolkninger
af begrebet og mange diskussioner om, i hvilket
omfang det er muligt at realisere i et dansk
kulturlandskab med dets overflod af næringsstoffer, og der findes dem, der ønsker at gå
væsentligt længere end til udsætningen af
vandbøfler; ja, der argumenteres endog sagligt for
elefanter og næsehorn..! Hvem ved, hvad fremtiden bringer..? /SJ
Vandbøfler i Vietnam. De er født til at færdes under meget
våde forhold (og vil i givet fald i Danmark måske erstatte
uroksens økologiske funktioner..?)

Arbejdsdage – set i bakspejlet
Idet sæsonen så småt går på hæld, er der bare én
arbejdsdag tilbage i Mosen. Væksten er på denne
tid af året i aftagende, og det synes pludselig
overskueligt at holde trit med tagrør, dueurt og
brændenælder langs hegnslinjen. Måske får vi
ligefrem tid til supplerende småopgaver, som
f.eks. at slæbe sten til det kraftigt ekspanderende
vådområde i fold 1..? Det har efterhånden
antaget lighed med et regulært vadested, og
udgør en stadigt større udfordring for såvel folk
som fæ.
Drænet fra marken ovenfor skaber problemer i fold 1.

Som I ved, har arbejdsdagsudvalget i år forsøgt
sig med elektronisk rekruttering blandt foreningens medlemmer, og det må siges at have
været en ubetinget succes. Stort set alle arbejdsdage har været fuldt besat, og forplejningen både
veltillavet og velfortjent. Vi opfordrer dog stadig
de af jer, der ikke fandt lejlighed til deltagelse i
indeværende sæson, til at prøve kræfter med
leen eller lignende til næste år. Det betragtes i
denne sammenhæng ikke som en plausibel
undskyldning at henholde sig til talemåden: ”Den
der le’er sidst..!” Det efterspurgte antal deltagere
pr. gang på ca. 13 mand var oprindeligt fastsat ud
fra antallet af til rådighed stående leer, og der var
tidspunkter midt på sommeren, hvor dette måske
ikke var helt nok. Dette vil indgå i overvejelserne
frem imod næste år. Faktum er imidlertid, at det
endnu en gang ved en fælles, frivillig og fornøjelig
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Sjakket bespises med sandwichs, øl og wienerbrød.

Engskær

indsats lykkedes foreningens medlemmer, at
honorere forpagtningsforpligtelserne overfor
kommunen, og således bidrage til at opretholde
det gode samarbejde med lodsejeren.
Bestyrelsen kvitterer i den forbindelse med et
dybfølt: Tak..:-)!

Selvom vores botaniske flagskib engskær får al
den opmærksomhed og særbehandling en plante
med rimelighed kan forlange, så kvitterede den
ikke for hensynet. Ved omhyggelig optælling i juni
konstateredes mere end 50 planter, men kun 8
blomstrede i august. Måske skyldes det den tørre
sommer..?! /SJ

/SJ
Bestyrelsen på arbejde med tælling af engskær. Nederst en
af de undseelige knopper.

Kryds i kalenderen
I kogræsserforeningens virke gør vi meget for
at dyrene skal trives sommeren over. Men det
ligger jo ligesom i det valgte koncept, at der
kommer en dag, hvor tilvæksten skal
”realiseres” i mørt oksekød (Det undlader vi
typisk at fortælle dyrene). Der er derfor nu
bestilt tid hos slagteren d. 3. november, og

afhentning af andele ved
Aidt Slagtehus

fredag d. 21. november
Kl. 16.00 – 18.00
Nærmere information følger i særskilt mail,
snarest.
/Bestyrelsen
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