
 

Nyhedsbrev 
19. maj 2012  
 
Koankomst den 21. april kl. 13? 

Endnu i år ankom studene i solskinsvejr hvor godt 
og vel 50 ko-interesserede voksne og børn var der 
for at tage imod. Meeen... ankomsten blev lige 
halvanden time forsinket, da lastbilen fik et havari 
ved Vejle og den første forsinkelse resulterede i at 
chaufføren så derefter blev tvunget til at holde en 
hviletidspause ved Ejer Bavnehøj. 

Så var der ikke andet at gøre end at tage en runde i 
mosen, hvor de første blomstrende hulkravet 
kodrivere var fremme sammen med de sidste 
anemoner. 

 

Kodriver med de første blomster og butsnudet frø  

På det tidspunkt af året vrimler det med frøer som 
er kommet frem fra deres vintersted og flere 
Butsnudet frø blev fanget og undersøgt for 
fodvorter. (normalt kaldt bruskknude, hvis 
størrelse er afgørende, hvis man vil kunne 
genkende butsnudet frø fra spidssnudet frø). 

Klokken 14:54 ankom dyrene endeligt ledsaget af 
Hans Christian Riggelsen, som stod for 
præsentation af dyrene. 

De 12 unge stude kom som sædvanlig stille og 
roligt ud, og mon ikke de bliver mindst lige så 
håndtamme i år med lidt æbler og gulerødder. Og 
ud over at være lidt teenager-agtig i størrelsen og 
ret beskidte efter den lange køretur, så de ret 
veltilpasse ud og gik straks i gang med at luge i 
fangfolden.  

Efter en lille time blev de sluppet ud i den første 
del af folden. Dyrene synes at være en fin samlet 
flok, som vist er blevet gode venner under 
transporten. 
 

 
 
 

 
Efter mindre end ti minutter er der næsten ingen mad 

tilbage i fangfolden. 

Der er mulighed for at dele mose i tre folde. Det 
benyttede vi os af i starten af sæsonen. April har 
været ret våd, og da tretten stude vejer en del, blev 
de to første folde hurtig mudret. Derfor blev 
dyrene lukket ind i den fjerneste fold i en kort 
periode for at tillade vegetation at få fat. Nu råder 
de over hele arealet igen, men vi tager bestik af 
situationen og vil evt. lukke dem ind i fold 3 hvis 
det igen bliver meget vådt. 

 

 

Sådan ser den brogede flok ud i år. 

 

10 ting man skal/kan se efter/gøre når man 
er ude at passe køer. 

1 - Er der strøm i hegnet. Her kan du se hvordan: 
www.kastedmose.dk/for_medlemmer.html  



2- Er der stadig 12 dyr og er de stadig indenfor 
hegnet. 

3- Har nogle af dyrene mærkværdig 
koniveau. 

4 - Der er en spand i kassen den kan man bruge til 
godbidder, det kan være smart at lære studene at 
man ikke skal løbe efter folk som bare kommer 
forbi. 

5 - Skriv gerne en lille note i logbogen.

6 - Husk ikke at have hunde med i indhegning
køerne ser hunden som en naturlig fjende og kan 
derfor finde på at angribe. 

7 - Hvis I kommer flere i indhegning
at komme fra alle sider omkring køerne. De skal 
kunne mærke at de ikke er fanget. 

8 - Du/I må gerne sende mail eller ringe til 
bestyrelsen hvis der er akut behov for kopleje, 
strømmen er gået, eller andet. 

9 - Lad køerne vide at du kommer, snak til

de forstår sikkert mere end vi tror 

10 - Husk at nyde turen. 

/Bestyrelsen 

 

Har du talt med din ko i dag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er der stadig 12 dyr og er de stadig indenfor 

 adfærd på 

Der er en spand i kassen den kan man bruge til 
kan være smart at lære studene at 

ke skal løbe efter folk som bare kommer 

Skriv gerne en lille note i logbogen. 

Husk ikke at have hunde med i indhegningen, 
køerne ser hunden som en naturlig fjende og kan 

kommer flere i indhegningen, prøv ikke 
at komme fra alle sider omkring køerne. De skal 

Du/I må gerne sende mail eller ringe til 
bestyrelsen hvis der er akut behov for kopleje, 

Lad køerne vide at du kommer, snak til dem, 

 

Arrangementer forsommer/sommer 2012

 

Onsdag den 23. maj

kl. 19 Fugletur til Kasted

Specialarrangement kun for 
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 
lever vores dyr egentlig af? Offentlig tur i 
samarb. m. Dansk Botanisk Forening. 
Turleder: Jesper Erenskjold Moeslund. 
Mødested: Ved fangfolden.

 

 

Har du talt med din ko i dag?

Lige nu er dyrene ikke så interesserede i godter som 

gulerødder, æbler og andet, da græsset er så grønt og 

saftigt og lækkert. Men bare rolig, det skal nok komme 

og de skal nok blive tamme –

snakke med dem! 

Arrangementer forsommer/sommer 2012 

Onsdag den 23. maj 

Fugletur til Kasted-Geding Mose 

Specialarrangement kun for kogræsser-
foreningens medlemmer! Turleder Søren 
Højager. Mødested: Kasted Vandværk. 

Søndag den 10. juni 

. Slåning under hegnet, bekæmpe 
bjørneklo og bævreasp mm. Efterfølgende 
picnic. Mødested: Ved fangfolden. 

juni 

De Vilde Blomsters Dag 

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. 

Har du talt med din ko i dag? 

 

Lige nu er dyrene ikke så interesserede i godter som 

gulerødder, æbler og andet, da græsset er så grønt og 

saftigt og lækkert. Men bare rolig, det skal nok komme 

– især hvis vi er gode til at 


