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Netop som nyhedsbrevet forleden var på vej i 

trykken, indtraf den hidtil mest ulykkelige 

begivenhed i kogræsserforeningens seksårige 

historie. Et af vore 14 kreaturer – sortbæltet kvie 

nr. 476 - blev uden forudgående varsel fundet syg 

og afkræftet, og døde indenfor få timer, uden at 

nogen kunne stille noget op. Samtidig kunne det 

konstateres, at yderligere fire dyr tissede blodig 

urin. I skrivende stund er hverken grunden til 

dette eller dødsårsagen endeligt afklaret, men 

dyrlægen har taget blodprøver af flere af dyrene 

og har foretaget en overfladisk obduktion af 476, 

og vi afventer nu bare resultatet. Der har været 

nævnt muligheden for magnesiummangel, eller 

en flåtbåren parasit, men det forbliver gisninger 

indtil vi kender resultatet af analyserne. I 

mellemtiden holdes de tilbageværende 13 

kreaturer under skarpt opsyn, og det menes 

allerede at kunne konstateres, at flere af dem der 

tidligere havde blodig urin, atter tisser normalt. I 

øvrigt udviser dyrene ingen tegn på mistrivsel, og 

fik skudsmålet ”sunde at se på”, af dyrlægen. 

 
Sidste billede af kvie nr. 476 i live. Få timer senere trak 
Falck det døde dyr ud af folden. Nedenfor tager dyrlægen 
blodprøve fra nr. 482, mens formanden ser bekymret til. 

         

B R E A K I N G  N E W S! 
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Tilbage står nu en række overvejelser om, 

hvordan foreningen håndterer tabet af et dyr i 

forhold til fordeling af andele osv.; skal vi f.eks. 

anskaffe en ny kvie, eller skal nogle medlems-

andele ”nedtegnes” fra ¼ til 1/8..?! Alle disse 

spørgsmål vil bestyrelsen i nærmeste fremtid 

forsøge at afklare, og foreningens medlemmer vil 

løbende blive orienteret.  

I mellemtiden er det trods alt værd at hæfte sig 

ved, og glæde sig over, at vores tilsynsordning 

fungerede efter hensigten, og at der blev slået 

alarm øjeblikkeligt, da det bemærkedes at noget 

var galt. Det viser, at det i en forening som vores 

er afgørende, at alle tager ansvar og medejerskab 

til dyrenes trivsel, og reagerer prompte, når 

uregelmæssigheder konstateres. Alle de, der 

bidrog med en aktiv indsats, skal have rigtig 

mange tak! 

Skal vi i fællesskab uddrage en lære af de 

forgangne døgns begivenheder, må det vel være, 

at med driften af en kogræsserforening følger 

også de benhårde realiteter ved husdyrhold. Men 

mon ikke vi alle kan blive enige om, at det stadig 

er det hele værd..? 

 

 

 

 

 

/Bestyrelsen

 
Fjorten fjollede fæ flytter ind ... 

Koankomst – eller udbinding 
Som bynær kogræsserforening, der søger street 

credit blandt folk med forstand på slige sager, 

skader det ikke at anvende rigtige kogræsser-

udtryk. Derfor introduceres hermed begrebet 

Udbinding, der fremover efter forgodtbefindende 

kan bruges om en af foreningens allermest 

centrale, årlige mærkedage: Den dag køerne 

ankommer til Mosen. Ifølge ordbogen betyder 

det: ”sætte paa græs om foraaret; binde ud. Især 

som vbs. Udbinding.  lade Kreaturerne straks om 

Foraaret efter Udbindingen, i Løsdrift gaa over 

Græsmarkerne.”  

Fra Helene følger hermed beretningen om årets 

udbinding i Kasted Mose.  

/SJ 

”Dagen startede allerede kl 11 i forrygende vejr 

med sæsonens første arbejdsdag - og hvilket flot 

fremmøde! Over middag begyndte det at 

strømme til med nysgerrige og spændte KMNKF 

medlemmer - og i år specielt mange nye 

medlemmer - dejligt - i en sådan grad, at en 

"combardo-kaptajn" måtte udkommanderes for 

at friholde plads på tilkørselsvejen, til lastbilen 

med vores kreaturer. 

 

476 - Hun var en go’ ko; en af de tapre 

hverdagens helte, der uden tanke for egen 

sikkerhed eller trivsel kæmpede en ulige, 

men stædig kamp mod ukrudtet. 

Æret være hendes minde..! 
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I år kom dyrene kl 12.45 - hverken for sent eller 

for tidligt, men lige tilpas - og aflæsningen forløb 

gnidningsløst. Dog blev der slået op med 

bagbenene og galoperet derudaf, da fangfolden 

først blev åbnet - skønt at se på! I alt 55 voksne 

og omkring 10 børn overværede dette.  

Efter indtagelse af en forfriskning afholdt 

bestyrelsen derefter i tre grupper INTRO for nye 

medlemmer og genopfriskning for gamle 

medlemmer. Nemlig - gennemgang af: 

 1) Kokasse, strøm, tilsyn og logbog 

 2) Hvordan man omgås dyrene. 

 3) Arbejdsdage - struktur og indhold. 

Det gode vejr fortsatte hele eftermiddagen, og 

der blev hygget og snakket og gået tur i 

indhegningen. Vores nye kreaturer synes at være 

meget tillidsfulde, rolige og tamme - hvilket jeg 

også kunne konstatere et par dage efter ved et 

tilsyn i Mosen 29/4. Ja, faktisk usædvanlig tamme 

- i forhold til tidligere år i starten af sæsonen.  

Vandskræk har de heller ikke - idet de allerede er 

gået i gang med tagrørene, og blev observeret 

godt langt ude i rørene, også den 29/4. 

På bestyrelsens vegne vil jeg sige tak for en dejlig 

dag i Mosen til alle jer nye, som gamle 

medlemmer, der sørgede for god og positiv 

stemning, samt et flot fremmøde.” 

/HL 

FloraNyt 
Før koankomstdagen var der blevet spottet nogle 

engskærplanter på vej op, og for at undgå en 

gentagelse af de senere års nedbidning, blev det 

besluttet at frahegne sjældenhederne fra dag ét. 

Én af arbejdsopgaverne på arbejdsdagen blev 

derfor at finde alle engskærplanter og sætte hegn 

op. Men det er ikke helt let at finde vegetative 

engskærplanter, og trods ihærdig søgen fandt 

holdet kun 3 ud af 5 planter. Heldigvis var de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas i Mosen 
En arbejdsdag i Mosen har traditionelt været en 

våd affære. Noget med sved på panden, fugtige 

armhuler, mosevand i waders – og 

afslutningsvis kolde øl. Forleden var således 

ingen undtagelse, da sæsonens 2. arbejdsdag 

løb af stablen. Blot blev væskebalancen 

forstyrret af umådeholdne mængder fra oven, 

idet afviklingen sammenfaldt med det mest 

regulære regnvejr i ugevis. Men det var varmt, 

regnen svalede og humøret hævede sig højt 

over skydækket. Efter en eksplosiv forsommer 

var opvæksten langs hegnslinjen fremskreden, 

og opgaven derfor klar. Spændingen skulle øges 

ved at slå vegetationen under tråden og 

forhindre - eller i hvert fald reducere - berøring. 

Med godt 2,5 km ydre hegn om hele vores areal 

og et le-blad på 50 cm er der kun én vej, og det 

er fremad, i slalom mellem kokasser og 

hegnspæle og frøer der springer for livet. På en 

dag som forleden kan det være vanskeligt at 

vurdere, hvad der er mose og hvad der er eng, 

men vi, der kæmpede os gennem rørskoven i 

waders og vand til livet, var ikke i tvivl. Det 

sorte mosevand og stanken af skidne æg, der 

blandede sig med den intense gulerodsduft af 

kuldslået sideskærm, akkompagneret af et 

flerstemmigt fuglekor af rørsanger, nattergal og 

andet godt fra himlen – ja, der var vel nærmest 

tale om en højere enhed. Og dagens forplejere 

beviste, at en parasol kan andet end at skygge 

for solen. På opstillet campingbord ved 

fangfolden blev sjakket trakteret med 

sandwich, kage, kaffe og øl – i vilkårlig 

rækkefølge – under en tiltagende opklaring. Og 

jo, der er måske tale om en temmelig romantisk 

fremstilling, der imidlertid har en slående lighed 

med virkeligheden, som den former sig på en 

arbejdsdag i Mosen. Tak for indsatsen, og vel 

mødt på fremtidige! 

/SJ 



Nyhedsbrev  Maj 2014 
 

Kasted Mose Kogræsser- og Naturplejeforening 

yderste med, så hegnet kunne sættes så 

nogenlunde rigtigt. Senere er alle engskær 

identificeret, og hegnet er justeret ind. Området 

fungerer samtidig som en slags ”nul-parcel”, hvor 

man f.eks. kan se forskellen i mængden af 

blomstrende planter med og uden græsning. 

/HB 

 
Problemet med frahegning er selvfølgelig, at det gør de 
forbudte ting endnu mere interessante; græsset er som 
bekendt grønnere på den anden side af hegnet. Her ses, 
hvor sultent dyrene kigger på engskæren … 

Udvidelse af folden 
Aarhus Kommune har sørget for, at vi har fået 

udvidet vores indhegning med endnu en fold på 

1,25 ha, der ligger ovenfor (syd for) fold 1. 

Drænene blev i april afbrudt indenfor selve 

folden, men da de afvander marker højere oppe, 

skal der være fri gennemstrømning til åen 

længere nede, og det har været nødvendigt at 

etablere nogle bassiner, hvor drænene ud-

munder.  

KMNKF's arealer i Kasted Mose, inkl. den nye tilføjelse 

 

 
Arbejdet i april med afbrydning af dræn i vores nye fold var 
ret omfattende og krævede en rigtig gravKO. 

 

Håbet er, at der også fjernes næringsstoffer inden 

drænvandet løber ind i mosen. Dette sker dog 

nok kun i begrænset omfang ved større 

nedbørshændelser. Området har i mange år 

været dyrket som økologisk mark, dette er dog 

ikke ensbetydende med, at man hurtigt får god 

natur ud af arealet, da det er blevet gødsket med 

husdyrgødning, så det vil formentlig i mange år 

frem være domineret af næringskrævende urter. 

Vi kan bruge det som et ”aflastningsareal”, f.eks. 

hvis græsningstrykket er for hårdt, eller når det 
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bliver for vådt og optrådt på naturarealerne. 

Bestyrelsen overvejer også, om vi på sigt kan lave 

vores eget hø til brug som lokkefoder i efteråret, 

så ligger du inde med en lille traktor og høvender, 

hører vi gerne nærmere ;-) 

/HB 

(f)Ugletur 
v. Søren Højager. Afviklet tirsdag d 20. maj. 16 

deltagere. Vindstille, solskin med få skyer - smukt 

vejr.  

Vi mødes ved bommen ned til Mosen og Søren 

lægger ud med at fortælle om den nye p plads, 

som kommunen har planer om at bygge netop på 

dette sted. Også en natursti rundt i området er 

der planlagt - men en lodsejer har gjort indsigelse 

mod begge dele - så gennemførelsen af planerne 

bliver nu formentlig sinket nogle år. Søren 

fortæller også om en lille spontant opstået 

"urskov" henne i nærheden af Kasted Kirke, hvor 

en rågekoloni har etableret sig - og her starter vi. 

Vi går ad en smal sti gennem urskoven 

/rågekolonien hen mod Kasted Kirke. Vi ser og 

hører: Sanglærke, gøg, tyrkerdue, ringdue, 

gransanger (tjif-tjaf), råger, en stor vinbjerg 

snegl, bogfinke, solsort, munk og fasan. Vi 

fortsætter tilbage i markskellet ned mod Geding 

Mose og kigger nu ind over Mosen. 

Vi ser og hører: blishøne, skeand, grågås, gråand, 

landsvale, hvid vipstjert, hættemåge, vibe, 

rørspurv - og da vi nærmer os Kasted Mose og 

vandværket - rørhøg og nattergal. 

Mens vi står og lytter, får vi øje på en stor, brun 

fugl, der stryger lavt hen over vådområderne, 

frem og tilbage. Det viser sig at være en natugle! 

Den trakterer os med en flot flyveopvisning i flere 

minutter, jagende lavt henover engene nord for 

Mosen. Ind imellem slår den ned efter bytte, men 

er hurtigt oppe igen; Måske et lidt sjældent syn i 

fuldt solskin omkring kl 20, en aften i maj? 

Vi går ind i mosen - og igennem - og møder et par 

fuglekigger-kolleger, der hævder netop at have 

hørt en græshoppesanger. Forgæves forsøger vi 

at lokke en sang ud af græshoppesangeren ved at 

afspille en optagelse af dens sang; Der bliver ikke 

svaret... 

Vi kommer gennem Mosen, og inde i den smalle 

ende af fold 1 hører og ser vi: Løvsanger, 

bomlærke og rørspurv. Længe står vi sammen 

med køerne i fold 3 og nyder den stille, lyse 

majaften, fuglestemmerne, duftene og det gode 

selskab - og her får vi endelig hilst på 

græshoppesangeren - inden vi langsomt begiver 

os tilbage gennem indhegningen mod fangfolden.

Der lyttes efter græshoppesanger ved fold 3 ... 
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En maj-gøgeurt i fuldt flot lyser op på marken i 

fold 1 - noget af en overraskelse, da jorden netop 

her har været dyrket og gødet for kun få år siden. 

En fiskehejre passerer henover os og tusmørket 

sænker sig… Ved bommen siger vi farvel og tak 

for i aften - beruset og beriget af aftenvandring i 

maj i Kasted Mose. 

/HL 

Maj-gøgeurten led få dage senere en alt for tidlig død 
under vægten af en ubetænksom ko. Det er en delikat 
balance at praktisere naturpleje ... (red.) 

 

Løst & Fast 
Afslutningsvis minder vi lige om de forestående 

medlemsarrangementer i Mosen.  

Arbejdsdagene er på nuværende tidspunkt besat, 

men der er altid plads til ekstra folk med 

virketrang eller blot nysgerrighed. Send i så fald 

en mail til tovholder (se arbejdskalender el. 

nyhedsbrev marts), så vi ved, hvor mange der 

kommer. 

Håber vi ses i Mosen over sommeren! 

/Bestyrelsen 

 

 

 

 

 

 

De Vilde Blomsters Dag 
Her er chancen for at blive klogere på floraen i 

Mosen, og på det botaniske udbytte af den 

naturpleje, der jo driver værket i KMKNF..! 

Søndag d. 15. juni  

kl. 10.00-12.00 
v/ Jesper E. Moeslund. Mødested ved 

fangfolden. Husk Gummistøvler! 

Bål & Bøffer 
Vi møder hinanden i Mosen og griller medbragt 

mad over bål, mens vi får en snak over et glas øl, 

vand eller vin, og under en åben (stjerne)himmel. 

Medbring gerne sovepose! Inden da er der 

arbejdsdag jf. arbejdsplan. 

Lørdag d. 21. juni kl. 17 - ? 
For at vi kan danne os et overblik over 

tilslutningen, beder vi jer tilmelde jer på 

fremsendte link HvemKommer.dk 

OBS! 

Nye medlemmer har efterlyst en præcisering af 

Kasted Moses beliggenhed og ikke mindst en 

vejledning til, hvordan man finder ned til folden. 

Idet vi jo i bestyrelsen gerne ser, at medlemmerne 

deltager aktivt i foreningen med deres fysiske 

tilstedeværelse, synes det som et rimeligt 

forlangende, og derfor kan I nu finde en sådan 

vejledning på vores hjemmeside: 

http://www.kastedmose.dk/ 

Husk at parkere bilen i Kasted, inden den 

røde bom over vejen ned til mosen! 

http://www.kastedmose.dk/

