
 
 

 

Nyhedsbrev 
08.september 2011 
 

Arbejdsdag og efterfølgende plantetur den 

19.juni 
Lige over en halv snes medlemmer dukkede op denne 

søndag formiddag, til årets første mishandling af 

genstridig natur ved folden. 

Opgaven havde især 3 vigtige formål: slåning under 

hegnet, samt fortsat kamp mod bævreasp og kæmpe-

bjørneklo. 

De fremmødte blev delt i tre hold som med hjælp fra 

rutinerede bestyrelsesmedlemmer gik i gang med de 

ansvarsfulde opgaver. 

¾ af folden fik en tur med leen i første omgang og kun 

de fugtigste partier blev undladt.  

Små skud fra bævreasp, som køerne ikke når at bide ned, 

blev klippet eller hevet op med rødder. 

 
Lars Olesen, dagens bævreasp-ekspert, viser hvordan 

bævreaspen er i stand til at formere sig med 

underjordisk udløber. 

Og endelig blev kæmpe-bjørneklo, som lige havde nået 

at blomstre, gravet op og hugget i stumper. 

De hårdtarbejdende andelshavere var selv veltilfredse 

med resultaterne. 

Heldigvis er kampen mod bævreasp og kæmpe-

bjørneklo vundet for i år, men ikke endeligt, så 

medlemmerne kan glæde sig til endnu en omgang pleje 

mod disse arter den 24. september.  

 
Flot men farlig og invasiv kæmpe-bjørneklo som lige er 

sprunget ud med store og pæne skærme af små hvide 

blomster 

Efter en velfortjent frokost kom folk fra vores egen 

forening, Odder kogræsserlaug mm. Og den store flok 

på ca. 20 gik frejdigt i gang med udforskning af Kasted 

moses flora. 

Pga. den sene sommer var der mange blomster at se på: 

enkelte blomstrende engblomme, den nyfundne 

ægbladet fliglæbe, en masse græsser og halvgræsser. 

Guiden fik spillet Marseillaisen på knop-siv.  

 
Ægbladet fliglæbe med blomst ligner små grønne mars-

mænd som hænger på en stilk  

Under turen fandt nogle dygtige deltagere en ny rødlistet 

art i mosen, den ikke så pæne, men moderat truede, 

Stivtoppet rørhvene (græs). Gæsterne blev meget 

imponeret over køerne og hvor flot Kasted Mose ser ud. 



 
 

 

Så køerne har i hvert fald gjort sig fortjent til et klap på 

mørbraden. 

Sommeren over har forskellige dygtige botanikere været 

på tur i mosen, og listen af plante har nu fået tilføjet 3 

orkidéer, en truet græs og andre mere eller mindre 

hyppige arter. Det hele betyder at vi nu har ikke mindre 
end 187 karplanter. 

Arrangement afholdte af andre foreninger 
I løbet af sommeren, har vi annonceret for bl.a. et oplæg 

om brug af forskellige husdyr til naturpleje, afholdt ved 

Randers Naturpleje- og kogræsserforening. Rita Merete 

Buttenschøn fra Skov og Landskab ved Københavns 

Universitet kom og fortalte om får, geder, heste og køer i 

naturplejen, baseret på forsøg kørt på Mols. 

Hovedpunkter var dyrenes yndlingsmad, 

vinterafgræsning, pleje og pasning af dyrene. Meget 

spændende foredrag og det ser ud til at Galloway ikke er 

så tosset en ide endda, især hvis de fik lov til at gå med 
nogle gæs og geder. 

Sidste weekend gik turen til Læsø, hvor Galloway 

Foreningen ville vise køernes arbejde på øen. Der blev 

kørt rundt i bus, set på et utal af Galloway i forskellig 

køn og aldre på noget af Danmarks smukkeste (efter 

Kasted Mose selvfølgelig) og mest barske natur. 

 
Køerne her på Striben i den sydvestlige ende af Læsø, 

græsser på vindblæste arealer dominerede af buske, 

mest porse, velsmagende snapseurt, græs er vel afbidt 

mellem buskene.  

På øen ejer staten omkring 150 køer som holder 

naturarealer nær kysten og i klitplantagen fri for træer. 

Køerne bliver ikke slagtet om vinteren, men bliver 

passet og fodret på andre arealer i de kolde måneder.  

Der blev også sat tid af til det obligatoriske besøg hos 

saltsyderierne og Uldstuen som må være øens største 

tøjbutik.  

Generelt om køerne, vagterne 
Det ser ud til at vagter er foregået optimalt i år, eller at 

køerne vist er blevet passet lidt for godt. Allerede nu, 

hvor æblesæsonen knap er startet, er køerne meget 

tamme, lader sig klappe og følger med.  

 
Jeg har krøller, parce que je le vaux bien ! 

Og med hensyn til æbler så kommer den obligatorisk 

reminder om at æbler skal helst deles i halve eller 

mindre så køerne ikke kvæles i store/hele æbler. 

 

 

Kalender 
Lørdag den 24. september 

Årets sidste arbejdsdag 

Fra kl. 13.30 

 

 

 
Mors mælkebar(m)... 

 
...er bare det bedste!  

 



 
 

 

/Bestyrelsen 

(Henriette, Geert, Lars, Hélène og Jesper) 


