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En sommerdag i fold 3, mens livet endnu var sorgløst

Året der gik 
Så er endnu et år i Mosen ved at gå på hæld. Lad 

os derfor lige, traditionen tro, kaste et blik på, 

hvad der kendetegnede den 8. sæson i KMKNF.  

Antallet af kreaturer blev øget til det hidtil 

højeste, nemlig 15 høveder, hvilket placerer os i 

den absolutte Superliga blandt kogræsser- og 

naturplejeforeninger, nationalt. Beslutningen 

bundede dels i ønsket om et højere græsnings-

tryk, i forsøget på at tvinge rørskoven på retræte, 

og dels i hensynet til den arealtilføjelse på godt 1 

ha syd for fold 1, som vi fik i forrige sæson. Begge 

disse mål blev i vid udstrækning indfriet, idet 

rørene faktisk mange steder er trængt tilbage, og 

vegetationen i den nye fold er bidt helt i bund. 

Udvidelsen af dyreholdet betød imidlertid også, 

at det skulle vise sig overraskende vanskeligt at 

afsætte alle andele, hvilket først lykkedes et 

stykke ud på sommeren. Det indebar en del 

ekstra administrativt arbejde for bestyrelsen, og 

betød, at den endelige vagtplan først forelå lige 

inden sommerferien. Det håber vi bliver 

nemmere til næste år, ikke mindst ved 

fastholdelse af flest mulige af vore eksisterende 

andelshavere. 

Kreaturerne lod sig i mellemtiden ikke påvirke af 

trivialiteter som usikre ejerskabsforhold, men 

fandt sig hurtigt tilrette i Mosen, og udviklede sig 

til en af de mest harmoniske og velfungerende 

flokke i mange år. De kom fra en opvækst med 

helårsgræsning og udendørs vinterophold, hvilket
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Ét af de nyetablerede paddehuller nordvest for Mosen

formentligt har øget deres generelle modstands-

dygtighed mod infektioner og andre skavanker, 

og styrket deres selvhjulpne natur. Idet vi ikke 

kender kreaturernes vægt når vi modtager dem, 

er det aldrig muligt at fastslå deres nøjagtige 

tilvækst, men den synes i den forgangne sæson at 

have været absolut tilfredsstillende.   

Efterårets blæsevejr skabte som sædvanlig en 

vis ravage blandt træer og buske på vore arealer. 

Mens det de seneste år primært har været døde 

og døende individer i vores ”ringede” lund af 

bævreasp i fold 2, der én for én lagde sig ned, i et 

stadigt mere omfattende Mikadospil af dødt ved, 

så er det i det forgangne efterår også gået ud 

over flere af de solitære tjørn, der ikke har haft 

meget at stå imod med, i den vandmættede jord. 

Men det er nu engang naturens paradoksale 

måde at ”rydde op” på; at nulstille processen og 

skabe forudsætninger for nyt liv, gennem 

omvæltning og nedbrydning af dødt, organisk 

materiale og tilvejebringelsen af nye levesteder, 

dér, hvor træets rodkage blotter mineraljorden 

og vandpytter opstår. Endnu en gang bekræftes vi 

således i KO-relationen mellem variationen af 

levesteder og mangfoldigheden af liv.  

   De væltede træer får naturligvis lov at blive 

liggende til naturligt henfald.  

 

Et af de stormvæltede træer i fold 2. 

Helhedsplanen for Kasted/Geding Mose 

fortsætter med at kaste nye tiltag af sig, 

heriblandt de nyetablerede vandhuller på 

arealerne længst mod vest, ovre under E45. Der 

er tale om to vandflader á 1000 m², der dels skal 

udgøre drikkevandforsyning for kommunens 

fremtidige helårs naturplejere, og dels – 

forhåbentlig – bidrage til at fremme områdets 

bestand af spidssnudet frø. For de nysgerrige skal 

det lige tilføjes, at søerne er forbløffende 

vanskelige at finde i det flade landskab, men de 

er der...! 

/SJ 
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Her på redaktionen ønsker vi naturligvis ikke at stå tilbage for ethvert andet tidsskrift med sans for 

tidens trends. Derfor forsøger vi os – i vore stædige bestræbelser på at engagere jer alle i foreningen – 

med en vaskeægte 

Nytårsprofeti-quiz 

Der skulle være lidt for enhver smag, og selvom svarene afgives hjemmefra, en mørk vinteraften, så 

burde deltagelse øge incitamentet til flere ture i Mosen, henover sommeren - også selvom resultatet 

vanskeligt kan påvirkes af andet end naturens luner og højere magter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Svar afgives på mail@kastedmose.dk frem til generalforsamlingen  

d. 14. januar 2016 

og gemmes efterfølgende af redaktionen. Den samlede vinder annonceres næste år ved denne tid og 

belønnes med hæder, ære og en præmie efter bestyrelsens valg. Besvarelser kan indsendes af alle 

venner af KMKNF. 

 

Over årene, har der indenfor KMKNF’s folde været observeret et varierende antal maj-gøgeurt, på 

forskellige lokaliteter. Efter flere års tilbagegang, kunne vi imidlertid i 2015 konstatere fremgang med hele 

to blomstrende individer på hver sin lokalitet, hvoraf den ene ikke tidligere var observeret (se KO-MUH-niké 

nr. 2). På den baggrund lyder første spørgsmål: 

Hvor mange blomstrende individer af orkidéen maj-gøgeurt  
finder vi på vore arealer (dvs. indenfor hegnet) i sæsonen 2016? 

Vi bliver ved botanikken, og efterlyser et bud på fremtidsudsigterne for de gule engblommer. Idet vi 

forventer atter at gennemføre en systematisk optælling (se KO-MUH-niké nr. 2), der vil afsløre antallet, 

spørger vi ganske enkelt: 

Vil vi opleve frem- eller tilbagegang i bestandsudviklingen af engblomme 
på vore arealer i 2016? 

Hver eneste sommer i foreningens 8 årige historie - og talløse somre før da - har rørhøgen ynglet i 

rørskoven, midt i Mosen. I forsommeren 2015 kunne man imidlertid foruden det faste, tilbagevendende 

par, observere en yngre han, der indsamlede redemateriale i den mindre rørskov i det allervestligste hjørne 

af vore arealer i fold 3. Skønt der vist også på et tidspunkt blev set en hun involveret i anstrengelserne, 

resulterede det dog ikke i egentlig yngleaktivitet. Derfor synes det ikke helt tosset at spørge: 

Hvor mange succesfulde ynglepar (dvs. med unger i reden) af rørhøg  
vil vi kunne observere i Kasted Geding Mose i 2016? 

Endelig efterlyser vi det bedste bud på kreaturernes gennemsnitlige slagte- eller krogvægt i 
2016, dvs. bruttovægten af det døde dyr, umiddelbart efter slagtning. Til sammenligning kan det oplyses, 

at det tilsvarende tal i år var 206,8 kg. 

 

 

mailto:mail@kastedmose.dk
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Kødudlevering & fællesafhentning 
Kødudleveringen foregik som sædvanligt direkte 

fra de fedtede gulve i Aidt Slagtehus, i en 

illustrativ kulisse af døde kadavere, blodstænkede 

hvide forklæder og skinnende stål. Men når man 

først har vænnet sig til det morbide scenarie og til 

lugten, der udfordrer en på de 5 F’er (Forbrug-

erens Forkælede Forestillinger om Fødevare 

Forarbejdning), så giver det nu god mening, at 

ende sæsonen i Aidt, og bevidne det sidste, uund-

gåelige trin i den i øvrigt meningsfulde proces fra 

jord til bord; Lidt ligesom en slags ultimativ 

manddomsprøve udi disciplinen dyrehold og 

kødproduktion, dog uden selv at føre kniv eller 

boltpistol…! 

 

 

Kødudlevering fra Aidt Slagtehus 

Andelshavere Jonna Mosgaard og Lars Wohlert 

havde beredvilligt stillet sig til rådighed med 

praktisk assistance ved udleveringen, og 

sidstnævnte gjorde det som uvurderlig fører af en 

interimistisk og spontant tilvejebragt trækvogn, 

hvormed godt 2,5 tons kød blev langet over 

rampen! Vi forlod os på at Lars - som læge - selv 

var i stand til at vurdere, hvor langt fysikken 

rakte, og det viste sig at være helt til fyraften. 

Udenfor bød Jonna på kaffe og te, imens hun 

forestod uddeling af indmad, tunger og haler.    

   Bestyrelsen skylder begge en stor tak for 

hjælpen med en overordentlig smidig afvikling af 

årets sidste mærkedag i KMKNF...!  

 

Som det vil være andelshaverne bekendt, havde 

bestyrelsen forud for kødafhentningen, opfordret 

til samkørsel eller fællesafhentning. Dels for at 

minimere trængsel ved slagteriet, og dels for at 

skærpe den bæredygtige profil, der bør kende-

tegne flest mulige sider af et foretagende som 

vores. Det er derfor også med stor tilfredshed at 

vi kan konstatere, at initiativet var en over-

vældende succes. Ud af foreningens 86 andels-

havere, påtog 15 sig frivilligt at afhente for 41, 

hvilket vil sige, at næsten halvdelen af jer slap for 

den lange køretur, og vi undgik trafikkaos og 

unødig CO²- og partikelforurening. Og det bedste 

ved det hele var, at al koordination blev foretaget 

uden at involvere bestyrelsen nævneværdigt, 

hvilket I skal have stor tak og ros for! Vi har sågar 

erfaret, at nogle af jer, der lagde bil til, modtog 

små erkendtligheder af modtagerne, som tak for 

indsatsen, så her er bestemt et eksempel til efter-

levelse næste år...! 

/SJ 

Grundvandslogning i Mosen 
De af jer, der færdedes i fold 2 hen imod 

slutningen af sæsonen, vil måske have studset 

over et tyndt, hvidt plasticrør, der rager op af 

jorden, midt på engskær-arealet. Det er et såkaldt 

piezometerrør, placeret dér af et af vore med-

lemmer, Claus, der i arbejdsmæssig sammen-

hæng ønskede at teste noget udstyr til logning af 

grundvandstand i forskellige naturtyper. I røret 

fandtes bl.a. en vandstandslogger, så ændringer i 

vandspejlet kunne følges på timebasis.  

   Det blev ham foreslået, at gennemføre et af 

forsøgene på netop engskær-arealet, der er 

kortlagt som naturtypen Tidvis våd eng, som er 

karakteriseret ved svingende fugtighed – for 

fugtig til at være overdrev og for tør til at være 

mose eller kær. Engskær-lokaliteten rummer 

nemlig en blanding af plantearter som kodriver 

og knoldet mjødurt, der sædvanligvis trives på 

tørre overdrev, såvel som mere typiske eng-
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planter som mosebunke og alm. mjødurt – samt 

sjældne arter som engskær, pilealant og 

engblomme. Her var måske en mulighed for at 

blive klogere på vandets bevægelser gennem 

jordprofilen, og dets eventuelle indflydelse på 

floraen…? 

 

 

Pietzometerrøret på engskær-arealet; bemærk, hvorledes 
det er stabiliseret med den fede, kompakte ler, der findes 
lige under mulden 

Og allerede ved etableringen af instrumenterne, 

stødte Claus på en overraskende forklaring. 

Under de øverste bare 30 cm muld ramte 

jordboret et næsten uigennemtrængeligt lerlag, 

der tilsyneladende fungerer som en effektiv 

blokering for vandbevægelse i begge retninger. 

Dette, samt de indsamlede logningsdata, 

foranledigede Claus til at konkludere, at 

lokaliteten umuligt kan være grundvandspåvirket, 

og at vandspejlet i tørre, nedbørsfattige perioder 

står langt under terræn, hvilket fremmer 

vækstbetingelserne for den overdrevsprægede 

del af vegetationen. Omvendt, vil der ske en 

temporær opstuvning af regnvand i det øverste 

muldlag i forbindelse med nedbør, fordi leret 

forhindrer nedsivning, og deri ligger forklaringen 

på den varierende fugtighed, som på denne 

lokalitet betinger naturtypen Tidvis våd eng, og 

den dertil knyttede flora. 

Og hvad kan vi som naturforvaltere så bruge 

ovenstående erkendelse til? Well, det er jo som 

udgangspunkt altid rart at blive klogere, men 

derudover kunne man jo se nærmere på 

nedbørsmængderne i de forgangne sæsoner, og 

måske konstatere et sammenfald mellem særligt 

tørre somre og den seneste tilbagegang i 

engskær-bestanden...? Dog tyder det også på, at 

snegleangreb har en ikke ubetydelig rolle at 

spille… 

/HB/SJ 

Generalforsamling 
Som annonceret i indkaldelsen, er der udskiftning 

på hele to poster i bestyrelsen, idet både 

Henriette og Bjarne har valgt at træde ud. Dette 

åbner muligheden for de af andelshaverne, der 

måtte have lyst til at få fingrene dybere ned i 

kokassen, og opnå øget indflydelse på 

foreningens daglige drift og fremtidige udvikling. 

Der kræves ingen særlige forudsætninger eller 

faglige kvalifikationer, men blot en lyst og vilje til 

at bidrage efter evne. Vi mødes privat en 6-8 

gange om året over et hyggeligt måltid og en 

konstruktiv snak om aktuelle forhold, og opgaver-

ne består i lige dele administration og praktisk 

arbejde og fordeles som det nu passer bedst. 

Lyder det som noget, du kunne være interesseret 

i, så mød op på generalforsamlingen og ræk 

fingeren i vejret - så tager vi den derfra. 

Vel mødt – og Godt Nytår! 

/Bestyrelsen 

 

 


