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Den udsigt, der møder én på bakken, når man ankommer til Mosen ad vejen fra Tilst, er næsten turen værd i sig selv. Som en lille
plet af vildskab, en oase i agerlandet, ligger den dér i en lavning, bag de bølgende bygmarker – Velkommen til Kasted Mose.

Det var så - næsten - dén sommer
Som dyreholder og naturforvalter bliver man
stadig mere opmærksom på, at det i virkeligheden oftest er absurd at tale om almindelige
omstændigheder eller normale forhold. Vilkårene
forandrer sig hele tiden og kan sjældent
forudsiges med tilstrækkelig præcision til, at man
undgår overraskelser. Alt sammen, fordi naturen
er en dynamisk størrelse og summen af så mange
komplekse sammenhænge, at det store overblik
er fuldstændig illusorisk, eller i det mindste
forbeholdt Vorherre og andre højt placerede i
den 7. himmel. Biologerne vil muligvis hævde, at
det er noget værre vrøvl, og at alt kan forklares,
mens andre vil forfægte troen på en højere
mening med det hele. Sandheden ligger måske et
eller andet sted belejligt midt i mellem, som en

anerkendelse af menneskehedens naturvidenskabelige landvindinger, men samtidig som et
udtryk for, at der bare forbliver forhold vi aldrig
kommer til at forstå og kontrollere fuldstændig.
Og hvilken befrielse, det er.
/SJ

X i Kalenderen
Den 2. november bliver vore kreaturer kørt på
slagteri, og allerede nu er det tid til at notere sig
dagen for kødafhentning ved Aidt Slagtehus

Torsdag d. 26. november fra
kl. 16.00 - 18.00
Nærmere orientering følger!
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RedSkabet

Arbejdsdage – et tilbageblik

Efter et årelangt tilløb med strandede initiativer
og praktiske nedprioriteringer, står det der nu
endelig, vores nye redskabsopbevaringsfacilitet.
Vi har i bestyrelse døbt det RedSkabet, ud fra et
oprindeligt hensyn til, at der ikke måtte være tale
om et skur i teknisk forstand, idet et sådant ville
forudsætte en egentlig tilladelse og dispensation
fra naturbeskyttelseslovgivningen. Et skab
derimod, ville ikke være et problem. Nu er
dispensationen imidlertid givet, og skabet/skuret
- der måler ca. 3 m² i grundplan - opført i krattet
ved strømgiveren. Her er det meningen, at vi bl.a.
vil opbevare vores leer og vaders, og således i
fremtiden undgå det logistiske bøvl med
transport og opbevaring i forhåndenværende
carporte og udhuse, hos skiftende bestyrelsesmedlemmer. I den forbindelse, forestår stadig en
praktisk indretning af RedSkabet, så grejet kan
ophænges og aflægges hensigtsmæssigt. Det
kunne meget vel blive en opgave på årets sidste
arbejdsdag d. 12/9, så hvis du kunne tænke dig at
hjælpe, så kontakt endelig bestyrelsen.

Vi har i år forsøgt at justere tidspunktet for vores
fælles arbejdsdage, således at de bedre
matchede vækstsæsonens fluktuationer. Det har
sådan set fungeret efter hensigten, med kortere
intervaller fra medio juni til primo august, og vi
har i grove træk været på forkant med
opvæksten, så hegnsspændingen på intet
tidspunkt har været alarmerende lav. Blot ærgrer
det vedligeholdelsesudvalget en smule, at det har
været overraskende vanskeligt at mobilisere den
fornødne arbejdskraft, trods meget bevidst og
ivrig anvendelse af nudging og retoriske
gulerødder, fremfor pisk og sure miner.

RedSkabet er diskret placeret i buskadset ved strømgiveren

En stor tak skal lyde til Sten Jonshøj, som ganske
vederlagsfrit forvandlede Bjarnes løse skitse til de
udførlige tekniske tegninger, hvormed kommunens håndværkere uden videre kunne
realisere en mangeårig drøm. Og endelig en tak
til lodsejer og samarbejdspartner Aarhus
Kommune, for finansiering af projektet.
/SJ

Det er ikke rapsmarken, Axel er ved at høste, men derimod
opvækst under hegnslinjen i fold 3 (øverst). Velfortjent
forplejning nydes efter endt arbejdsdag i august.

Måske har vi bare ikke været gode nok til at
fortælle den gode historie om hyggeligt samvær,
sved på panden og kolde øl – eller om forplejningen, der senest bestod i hjemmelavede
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pulledpork-sandwiches..! Nuvel, d. 12/9 er årets
sidste mulighed for at afprøve rigtigheden i
udsagnet: ”Den der le’er sidst, le’er bedst”, og til
næste år prøver vi igen, og håber på fornyet
opbakning.
/SJ

Vild med vilde blomster
Det er næppe tilfældigt, at De Vilde Blomsters
dag hvert år er lagt på en søndag midt i juni. Dels
er søndag en ualmindelig god dag for en udflugt i
almindelighed, og dels er juni på vore breddegrader det tidspunkt på året, hvor naturen viser
sig fra sin mest energiske, varierede og mangfoldige side. Vækstsæsonen er godt i gang, men
endnu ikke tilstrækkeligt fremskreden til, at de
næringsstofyndende
konkurrence-arter
har
undertrykt de mere nøjsomme urter, i et frodigt,
meterhøjt inferno af mørkegrønt. Med andre ord,
her er nok at se på for botanisk interesserede
nørder & novicer, der ønsker at blive bare en
smule klogere på de helt små, kulørte detaljer i
det danske landskab.

De yngste benyttede lejligheden til at plukke en lille buket

Og er der i øvrigt én af mosens karakterplanter,
der netop nu i sensommeren står allerflottest, så
må det være vandmynten med sin fine,
blåviolette blomsterstand. Den forekommer i
våde passager, især omkring Romervejen i fold 2.
Prøv engang at gnide et blad mellem fingrene, og
lugt ..!
/SJ
Blomstrende vandmynte i Mosen

Nikolaj demonstrerer dynd-padderoks karakteristika ...

I år foregik arrangementet i Mosen under kyndig
vejledning af andelshaver og botaniker Nikolaj
Sass Ebsen, der med smittende entusiasme og
beundringsværdig tålmodighed guidede de
fremmødte gennem folden, ad taksonomiens
snørklede veje og afveje.
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Bål & Bøffer
På en ualmindelig dejlig, solbeskinnet lørdag, i en
ellers ualmindelig våd og kold juni måned,
afviklede vi årets sociale højdepunkt, foreningens
fælles bålhyggeaften. Skønt køerne muligvis vil
have berettigede indvendinger mod de foretrukne udskæringer på grillen, så er der altså bare
en helt igennem indlysende rigtighed ved
afholdelsen af dette årligt tilbagevendende
arrangement, midt på vores naturskønne arealer.
Naturligvis fordi åben ild og grillet kød har spillet
en fundamental rolle i hele menneskets
udviklingshistorie, men måske mere oplagt fordi,
det er én af de alt for sjældne anledninger, hvor
vi i KMKNF kan mødes omkring vort fælles
forehavende
under
helt
uforpligtende
omstændigheder. Det plejer at befordre en god
stemning og en munter aften, og i år var bestemt
ingen undtagelse.

naturværdierne og afprøve farbare veje til en
fremtidig bæredygtig naturforvaltning. I korte
træk handler det om indhegning af et stort,
sammenhængende græsningsareal, med en
mosaik af forskellige naturtyper. Her skal en
broget flok af hårdføre og nøjsomme kreaturer,
heste og vandbøfler rumstere, og derigennem
bidrage til at holde området lysåbent, varieret og
artsmangfoldigt. Det virkeligt spændende
element er dog – foruden artsammensætningen
af græssere – at de skal færdes på arealerne året
rundt! Derved tilstræbes et mere naturligt
græsningstryk i bedre harmoni med planternes
vækstcyklus, samt en mere afbalanceret
belastning af terrænet. Og endelig skal det hele
være tilgængeligt for offentligheden, gennem
etablering af klaplåger, stenter og stiforløb.

/SJ
Bålhygge i fornemme omgivelser ...

Det nye opholdsskur for fremtidens naturplejere i Mosen

Helhedsplanen – nye tiltag
Ovenpå en sommer i Mosen med hektisk,
kommunal aktivitet, er det nok værd lige at gøre
status over fremskridtet for den stort anlagte
Helhedsplan for Kasted og Geding Mose. Vi har i
en tidligere udgave af KO-MUH-niké (nr. 3, 2014)
præsenteret projektet i detaljer, idet vi finder det
relevant for vores eksistens og virke i KMKNF,
fordi det i vidt omfang vil påvirke vore nære
omgivelser. Og så selvfølgelig, fordi det er et
spændende og visionært forsøg på at fremme

Man har netop lagt sidste hånd på hegningen af
de godt 60 ha, der udgør den første fold, hvor
dyrene efter planen udsættes i foråret 2017.
Indenfor denne, er der på marken nord for Ppladsen ned mod Egåen, opført et stort
opholdsskur med lovpligtig plads til samtlige
høveder. Det syner på lang afstand, men er
bygget i fornemme materialer og med tydelig
omtanke for detaljerne. Man har anvendt
rustikke douglasbrædder til væggene og undladt
brugen af trykimprægneret træ i de bærende
planker, for i stedet at fundere hele konstruktionen på metalsokler, der forhindrer råd ved
jordkontakt. Når dertil lægges det let skrånende
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tørvetag, vil vejr, vind og tidens tand formentlig
ganske hurtigt bibringe bygningen en klædelig
patina, der får den til at falde i ét med
omgivelserne. Der er desuden, rundt i området,
rejst plancher og piktogramstandere med talrige
kulørte signaturer og symboler, og opstillet borde
og bænke til publikum.

Der er efterhånden mange måder at komme frem på, og
veje at færdes ad, i Kasted Mose

Og endelig, er der netop bevilget fondsmidler til
finansiering af en basisundersøgelse af områdets
biologiske mangfoldighed.

Effektovervågning
For at følge en udvikling, må man nødvendigvis
kende udgangspunktet, og derfor vil der
indledningsvis være behov for såkaldte baselinedata, eller ”År 0 data". På den måde, vil man få et
fyldigt billede af naturtilstanden forud for
afgræsningen, og en anvendelig referencetilstand
for udviklingen i naturkvalitet. Lokaliteten er
allerede i dag velundersøgt, og kendskabet til

især fugle og planter stort, ja måske endda
komplet (?), og registreringer findes til overflod i
forskellige regi, bl.a. i KMNKF’s (næsten) årlige
engblomme- og engskærtællinger. Men der vil
være brug for langt flere stedfaste registreringer,
hvis man minutiøst skal vurdere frem- eller
tilbagegang for givne arter over tid. Det gælder
også alle de andre mere eller mindre oversete,
men fuldt ligeværdige eksistenser i Mosen, som
mosser, svampe, insekter etc. Der skal med andre
ord anvendes en grundig videnskabelig systematik og metode, der i princippet gør det muligt for
hvem som helst, når som helst, at reproducere
data efter nøjagtig samme tekniske anvisninger.
Kun derigennem, kan man tillade sig at slutte, at
eventuelle ændringer i overvågningsdata må bero
på ændringer i forhold som f.eks. græsningstryk,
klima- og vandstandsændringer, plejemetode
eller noget helt femte. Sådanne overvågningsmetoder eksisterer naturligvis allerede i vidt
omfang, men de vil skulle målrettes lokaliteten og
projektet, og de vil efterfølgende skulle udføres,
og data bearbejdes af nogen. Det er dette
arbejde, som fondsbevillingen nu muliggør. Siden,
bør den opfølgende overvågning naturligvis være
en integreret del af de plejetiltag der iværksættes
indenfor projektområdet, således at de naturmæssige konsekvenser – positive som negative –
vil kunne dokumenteres og indgå i en løbende
evaluering af projektet. Finansieringen af denne
opfølgning er imidlertid endnu ikke på plads, og
kommunen lægger ikke skjul på, at ressourcerne
er beskedne. De appellerer derfor til alle interessenter om at byde ind med faglig ekspertise,
såvel som frivillig arbejdskraft, og til at tænke i
alternative løsningsscenarier. Hvorvidt vi i
kogræsserforeningen vil kunne bidrage yderligere
til denne overvågningsindsats, må fremtiden vise,
men vi følger spændt udviklingen.
/SJ
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