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Bruttotruppen, inden udtagning til Kasted "dyrehold"

En ny sæson står for døren, og det indebærer 

traditionen tro visse gentagelser i årets første 

nyhedsbrev. Der skal ønskes Velkommen til nye 

andelshavere! og orienteres om praktiske 

forhold og forestående arrangementer, og der 

skal refereres fra forårets mange hektiske 

forberedelser i bestyrelsen. Men når alt dette er 

sagt og gjort, så forbliver hver dag i Mosen en ny 

og uforudsigelig oplevelse, og derfor ser vi frem 

til at påbegynde og dele endnu en begivenheds-

rig sæson med alle jer andelshavere og KMKNF-

hangarounds i øvrigt. Vel mødt! 

/Bestyrelsen 

Nærmest tro KOpier 
Som allerede annonceret, planlægger vi at udvide 

dyreholdet til 16 kreaturer i år. Denne beslutning 

skal ses i lyset af sidste års arealudvidelse, samt 

ønsket om at komme lidt bedre i bund med 

afgræsningen generelt. Igen i år kunne Claus fra 

Sønderjylland imødekomme vore ønsker, og på 

en ikke helt almindelig indkøbstur til grænsen, 

udvalgte bestyrelsen de heldige individer. Det 

bliver - som sædvanlig - en broget flok af 1½ - 2 år 

gamle Galloway/Angus kvier og stude, der har 

trådt deres kalveklove som naturplejere i Tønder-

marsken, og således medbringer dyrebar erfaring 

fra en af landets ypperste naturlokaliteter. Senest 

har de overvintret udendørs på en mark ved 

Bredebro, og nu kan de altså se frem til at 

tilbringe resten af deres dage i Kasted Mose. Vil 

du være med til at byde dem velkommen i folden, 

så duk op til: 

 

 

 

 

 

 

 

/SJ 

KOanKOmst 
Lørdag d. 25. april kl. 15.00 

Vær med til årets første, store begivenhed, 

hvor vi byder kreaturerne og hinanden 

velkommen til en ny sæson i Mosen. Invitér 

gerne venner og familie. 
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På kreaturindkøb hos Claus i Bredebro 

Ledige andele i 2015! 
I skrivende stund er der stadig ledige andele til 

rådighed, så for de af jer der endnu ikke har 

besluttet sig, samt for de, der kender nogen, der 

kender nogen, så er det på høje tid at slå til! 

/SJ 

Generalforsamling 
Den årlige generalforsamling forløb planmæssigt, 

i fine rammer på Folkestedet. På dagsordenen var 

bl.a. en let revidering af vedtægter (kan ses på 

hjemmesiden), samt valg af et nyt bestyrelses-

medlem, som erstatning for Hélène Hansen, der 

jo har forladt os, i hvert fald for en stund. Det 

blev Tune Sabroe som trådte til, og som fremover 

vil løfte det betroede hverv som foreningens 

kasserer. 

Medlems Portræt 
Tune er 42 år og bor med sin familie i True, 

hvorfra han villigt rykker ud når der er behov for 

akut tilstedeværelse i Mosen. Han er uddannet 

folkeskolelærer og Skov- og Naturtekniker, og har 

bl.a. valgt at kombinere kompetencerne, som 

underviser på Jordbrugets Uddannelsescenter i 

Beder. Tune er efter blot én sæson som 

andelshaver i KMKNF, blevet så bidt af en gal ko, 

at han ønsker at styrke sit engagement i 

foreningen og ikke mindst i disciplinen dyrehold. 

Derfor vil I se meget mere til Tune i forbindelse 

med dels de praktiske aktiviteter i Mosen - hvor 

han kendes på en fænomenal iver og en holdning 

til det meste - og dels som benhård talholder når 

budgettet skal afstemmes, mod slutningen af 

sæsonen. 

/SJ 

Arealbesigtigelse 
Hvert år foretager bestyrelsen sammen med 

lodsejeren, Aarhus Kommune, en besigtigelse af 

arealerne i Mosen, og gennemgår i fællesskab 

behovet for udbedringer og fornyelser. Udover 

vedtagelsen af den obligatoriske hegnsrunde med 

udskiftning af rådne pæle og stenter, blev det 

besluttet, at inkludere et lille stykke af krattet 

vest for fangfolden, i indhegningen. Således vil 

dyrene fremover kunne søge ly og skygge også i 

denne del af folden, og måske være med til at 

åbne buskadset lidt op. Desuden bliver der udlagt 

nogle få, store trædesten i vadestedet i fold 1, 

primært for at lette passagen for de tobenede. 

De firebenede håber vi på oftere, at lokke syd om 

vadestedet, gennem den nye fold, ved at 

installere et led i foldens nordvestligste hjørne, 

således at de - i modsætning til nu - får mulighed 

for gennemgang på arealet. Og endelig afventer 
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vi utålmodigt de sidste formalia, før vores længe 

ventede grejskab bliver opført ved strømgiveren. 

 
På arealbesigtigelse med Kommunen 

/SJ 

Arbejdsdage 
Vedligeholdelsesudvalget, bestående af Bjarne, 

Tune, Axel og Sebastian, har til den kommende 

sæson planlagt en række nye arbejdsdage (á 2-3 

timer), hvor forefaldende, praktiske opgaver 

løftes i flok og i højt humør. Der skal bl.a. slås 

med le langs hegnslinjen, så spændingen på 

tråden ikke svækkes. Foreningen sørger som 

sædvanlig for forplejning og strålende vejr, og 

håber på en 12-15 fremmødte m/k pr. gang. Der 

vil i april blive udsendt en mail med datoer, samt 

en elektronisk HvemKommer? tilmeldings-

formular. Særskilte indkaldelser med nærmere 

detaljer, følger siden for de tilmeldte. 

Blomstertællere søges! 
Som supplement til de klassiske, lavpraktiske 

arbejdsopgaver, har foreningen tradition for en 

vis botanisk overvågning af arealerne, for, over 

årene, at følge effekten af kreaturernes 

afgræsning. Det har i den forbindelse længe 

været en ambition, at etablere et uformelt 

Naturudvalg eller interesse-fællesskab under 

foreningen, der kan udveksle synspunkter og 

ideer ift. naturplejen på vores arealer, og 

derigennem bidrage til specifikke, natur-

forbedrende tiltag, samt til fremme af natur-

tilstanden generelt. Under formand Henriettes 

kyndige ledelse, vil konkrete aktiviteter i den 

kommende forsommer således være registrering 

af henholdsvis engblomme og vores særlige 

”ansvarsart” engskær.  

 
Engblomme-tælling med GPS i forsommeren 2013 

Derfor opfordres de af jer med botaniske 

kundskaber, samt lyst til at forsøge sig med 

biologisk feltarbejde, til at tilkendegive interesse 

via mailen, eller tilmelde sig de respektive 

HvemKommer? som vil blive oprettet til formålet. 

Her findes f. eks en oplagt mulighed for vore 

biologistuderende mfl., til at afprøve teori i 

praksis, og få pudset kompetencerne af. Eller til 

de drevne professionelle, der måske bare savner 

berøring med virkeligheden under åben himmel, 

og muligheden for at nørde lidt, helt uden 

tidspres. For husk: grønt er godt for øjet..! 

De spæde engskærplanter markeres i 2014 - og frahegnes. 

 

/SJ 



Nyhedsbrev nr. 1  Marts 2015 
 

Kasted Mose Kogræsser- og Naturplejeforening 

  

OPSLAGSTAVLEN 
 



Nyhedsbrev nr. 1  Marts 2015 
 

Kasted Mose Kogræsser- og Naturplejeforening 

Spørgeskemaundersøgelsen 
I det forgangne efterår, modtog de fleste af jer en 

spørgeskemaundersøgelse fra en studerende ved 

Aarhus Universitet, vedr. jeres deltagelse i 

kogræsserforeningen. Svarprocenten var be-

undringsværdig høj (mere end 60 respondenter) 

og bestyrelsen fik efterfølgende adgang til 

resultaterne, som faktisk har givet os nogle 

interessante fingerpeg om, hvor man kunne rette 

et fremtidigt fokus. Først og fremmest er vi glade 

for at konstatere, at der ikke er nogen som er 

decideret utilfredse..:-). Dernæst, hæfter vi os 

ved en udbredt begejstring for vore arbejdsdage 

og sociale arrangementer, samt en helt grund-

læggende glæde ved at færdes i Mosen og følge 

naturens gang, alene eller med familien. Og 

endelig er der påfaldende mange, som giver 

udtryk for ønsket om mere viden og læring om 

naturen, naturplejen, dyrehold og dyrevelfærd. 

Det ser bestyrelsen som vældigt positivt og helt i 

tråd med formålserklæringen om, at gøre vort 

fælles virke til meget andet end blot kød-

produktion, og vi vil derfor seriøst overveje, 

hvordan vi bedst kan imødekomme ønsket i 

fremtiden. Der kunne blive tale om foredrag, 

flere temature eller noget helt tredje..?!Og der 

lurer en ambition om, at supplere nærværende 

spalter med flere naturfaglige indlæg eller andre 

relevante beretninger, i takt med pludselige 

indskydelser. Men her og nu opfordrer vi jer til, at 

benytte de tilbud om organiserede arrange-

menter i Mosen, som allerede fremgår af 

Opslagstavlen. 

/SJ 

Hjemmesiden under opdatering! 
Sidder man med spørgsmål af enhver art vedr. 

deltagelse i KMKNF, anbefaler vi, at man nu og da 

orienterer sig på http://www.kastedmose.dk/. 

Skulle man i den forbindelse hæfte sig ved visse 

kosmetiske skønhedsfejl på hjemmesiden, så 

skyldes det, at en ny er under opsætning.  

Ingen ko på isen … 
Det er vel ikke helt forkert, hvis vi antager, at kun 

de færreste af foreningens medlemmer sætter 

deres ben i Mosen, udenfor sæsonen..?! Det er 

imidlertid en skam, idet der findes masser af 

spændende naturoplevelser derude, ikke mindst 

når bølgerne går højt. Således nåede vand-

standen i januar nye højder (eller dybder), og 

satte kommunens nyetablerede publikums-

installationer på en hård prøve. Den slags er 

imidlertid blot med til at understrege stedets 

dynamiske karakter og sætte en fed streg under 

navnet Kasted Mose. 

 

 

 

 

 

 

               Vandgang i januar, ad den nye sti nord om Mosen 

 

http://www.kastedmose.dk/

