
 

Nyhedsbrev 
19. marts 2012  
 
Koankomst den 21. april kl. 13! 
I år forventer vi et tidligt forår og vi har aftalt at 
vores efterhånden faste studehandler Claus fra 
Bredebro i Sønderjylland kommer allerede lørdag 
den 21. april kl. 13.00! Så sæt kryds i kalenderen 
og kom og vær med til denne festlige start på 
kogræssersæsonen! Alle er velkomne til at møde 
op og hilse på de ”små” ny… 

 
Ungdyrene stod inde i en lade da vi var hos besøg hos 
Claus, her kunne vi få et godt overblik over udvalget. 
 
Vores nye dyr 
Bestyrelsen var allerede i starten af februar på 
indkøbstur for at udvælge de bedste dyr til 
foreningen. I år bliver det 12 stude, hvoraf de 
fleste er galloway, men der er også en enkelt af en 
gl. jysk kvægrace, som det bliver spændende at 
følge. 
 

 
I den sibiriske kulde vi havde i februar skal dyrene 
have hø og vand kørt ud hver dag. 
 
Stude (kastrerede tyrekalve) har ord for at være 
særdeles rolige og gemytlige, og de kan siges at 
være ”til overs” i en kvægbesætning, da kun de 
allerbedste tyre er så heldige at blive til avlstyre… 

Andelshavere i 2012 
I skrivende stund har vi fået tilbagemeldinger fra 
næsten alle tidl. andelshavere og folk på 
ventelisten, og 60 har tegnet sig for andel i den 
kommende sæson. Der er fortsat 1 1/4 dyr, som 
ikke er afsat, så I må gerne reklamere lidt for 
foreningen til kolleger, familie og venner! På 
opfordring har vi lavet en A4-side man kan hænge 
op på arbejdspladsen o.lign. steder. 

 
Bjarne klapper tyren, der var from som et lam. 
 
Pasningsordning 
Lars fra bestyrelsen står for at lave en 
vagtordning, der vil blive sendt ud, når vi har styr 
på årets andelshavere – i god tid inden 
koankomsten. Ligesom sidste år skal man regne 
med ca. 3 pasningsdage pr. andelshaver. 

Når man bare er en lille kalv kan det være svært at 
komme til fadet… 
 
Udvidelse af folden og rydning 
Som omtalt i sidste nyhedsbrev har kommunen 
igen været i gang med naturpleje i mosen. Denne 
gang er der fokuseret på den første fold, som nu er 



blevet udvidet ind i rørskoven til dér hvor den 
gamle hegnslinje gik. Der er også blevet ryddet et 
pilekrat, og lavet flere stenter, så man kan komme 
over hegnet og gå på ydersiden, hvis der er for 
meget mudder inde i folden. 

 
Pilekrattet til højre for den til tider meget mudrede 
passage i fold 1 er fjernet. 
 
Søsterforening i Kasted By 
En gruppe Kastedborgere tog sidste år initiativ til 
at starte et fåregræsserlaug op på et naturareal ved 
kirken inde i Kasted By. I år bliver det et blandet 
fåre- og kogræsserlaug, idet man anskaffer to 
gallowaystude, som ankommer sammen med 
vores dyr fra Claus i Sønderjylland. 

Det er glædeligt at naturplejeidéen breder sig, og 
netop omkring en by med så mange indbyggere 
som Aarhus er der potentiale for mange 
foreninger. Vi har i forvejen søsterforeninger på 
Lysengen i Højbjerg, i Hørret Skov syd for 
Aarhus og i Odder. 

 

Nyt om bestyrelsen 
Bjarne Sørensen, som var med til at starte 
foreningen op i 2008, er nu tilbage i bestyrelsen 
som menigt medlem. Også Helene S. Larsson er 
nyt bestyrelsesmedlem. Hélène Hansen har fået 
æren af at overtage kasserertjansen efter Jesper 
Høy Hansen, som sammen med Geert Nielsen har 
valgt at træde ud af bestyrelsen efter 3 års tro 
tjeneste for foreningen. Bestyrelsen består 
herudover fortsat af Henriette Bjerregaard som 
formand og Lars M. Olesen som menigt medlem. 
 

Arrangementer 
I løbet af sommeren vil vi lave en række 
arrangementer i Kasted Mose, så sæt allerede nu 
kryds i kalenderen! 

Lørdag den 21. april 
kl. 13 Koankomst og naturvandring 
Claus Cornelsen fortæller om dyrene og bagefter 
kan man gå en tur i mosen. 

Onsdag den 23. maj 
kl. 19 Fugletur til Kasted-Geding Mose 
Specialarrangement kun for kogræsser-
foreningens medlemmer! Turleder Søren 
Højager. Mødested: Kasted Vandværk. 

Søndag den 10. juni 
Fælles arbejdsdag 
 kl. 10-13. Slåning under hegnet, bekæmpe 

bjørneklo og bævreasp mm. Efterfølgende 
picnic. Mødested: Ved fangfolden. 

Søndag den 17. juni 
De Vilde Blomsters Dag 
 kl. 10-12 Mulighed for at lære mosens 

forskellige blomsterplanter at kende – hvad 
lever vores dyr egentlig af? Offentlig tur i 
samarb. m. Dansk Botanisk Forening. 
Turleder: Jesper Erenskjold Moeslund. 
Mødested: Ved fangfolden. 

 

 
Fra fugleturen 2010. Engblommer i forgrunden. 
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