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Året der gik 
Med årets sidste nyhedsbrev, er det nok værd 

lige at se tilbage og opsummere de væsentligste 

begivenheder i en på mange måder bemærkel-

sesværdig sæson.  

Sygdomsudbruddet blandt vore kreaturer var 

naturligvis den altoverskyggende begivenhed, der 

medførte det første dødsfald i foreningens 

historie. Sortbæltet kvie nr. 476 bukkede en dag i 

slutningen af maj under for Babesiose, og 

afstedkom derved en masse bekymringer og 

overvejelser om såvel den forestående sæson, 

som foreningens fremtidige eksistens. Skulle vi 

købe en ny kvie eller justere andele, og kunne vi 

se frem til en varig trussel mod fremtidige 

kreaturer i mosen, fra babesiose-inficerede 

flåter? Vi løste udfordringen med de færre 

andele, og slog efterhånden koldt vand i blodet 

med hensyn til sygdommens tilstedeværelse i 

mosen, idet erfaringer fra andre steder i landet 

tyder på, at dødsfald er yderst sjældne. Set i 

bagklogskabens lys, var begivenheden vel også 

med til at udbygge vores erfaringsgrundlag som 

dyreholdere og realitetsteste eventuelle storby-

romantiske forestillinger om, hvad det vil sige, at 

komme naturen nærmere i praksis. Det 

indebærer hårdt arbejde, uregerlige faktorer, 

magtesløshed og død, nøjagtigt som det belønner 

os med fuglesang, frihed, mening og en mang-

foldighed af liv. 

Arbejdsdagene fandt i den forgangne sæson 

maksimal tilslutning pga. vores elektroniske 

tilmeldingsprocedure. Det var en stor tilfreds-

stillelse for vedligeholdelsesudvalget, og vi 

opfordrer til lignende deltagelse næste år..! Efter 

en eksplosiv første halvdel, lagde den tørre 

sommer imidlertid en dæmper på plantevæksten 

i anden halvdel af sæsonen, således at vi faktisk 

endte med at aflyse årets sidste arbejdsdag. På 

den baggrund vil vi overveje næste år, at 

tilrettelægge arbejdsdagene mere smidigt og 

dynamisk, således at vi mobiliserer efter det 

reelle behov.   

Engskærtællingen afslørede en markant 

tilbagegang i blomstrende individer, trods 

indhegning fra sæsonens begyndelse; Det 

vurderes dog, at den tørre sommer har spillet en 

afgørende rolle. Til gengæld dukkede der et 

ensomt individ af maj-gøgeurt op på en helt ny 

lokalitet i øvre ende af fold 1, ikke langt fra 

fangfolden. Skønt vi derimod ikke genfandt 

blomsten på dens hidtidige lokaliteter i det lave 

område af fold 2 og fold 3, kan vi altså stadig 
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hævde at lægge arealer til denne måske mest 

almindeligt kendte succesparameter for en 

vellykket naturplejeindsats. 

I øvrigt er vi fortsat i konstruktiv dialog med 

kommunen om forbedringer af en række 

praktiske forhold, herunder en løsning af 

”vadestedet” i fold 1, samt opførelsen af et 

redskabsskur (et ”Red-skab”?!) til opbevaring af 

vores arbejdsredskaber, nede ved strømgiveren. 

Vi forventer en afklaring i løbet af vinteren, og 

håber at have styr på sagerne ved sæsonstart 

næste år. 

/SJ 

 
Formanden tager afsked med flokken 

Koafhentning 
På en mørk og regnvåd mandag morgen i 

begyndelse af november, sluttede græsnings-

sæsonen 2014 i Kasted Mose. I det tiltagende 

daggry lykkedes det formanden og undertegnede, 

at få lokket de intetanende kreaturer ind i fang-

folden, og kort efter ombord på en lastbil. Tørret 

hø gør i den sammenhæng underværker, og de 

fortjente det sgu, de arme kræ, på vej ud på de 

evige græsgange…  
Ud på den sidste køretur ... 

 

Da dyrene var sendt afsted, foretog vi en 

overfladisk besigtigelse af arealerne, for om 

muligt, at vurdere effekten af dyrenes indsats. 

Det er vigtigt - midt i den øjeblikkelige kødrus - at 

huske på, at foreningens egentlige raison d’etre 

forbliver pleje af beskyttede, lysåbne natur-

arealer, og at der kan gøres mange overvejelser 

om, hvordan man med de givne midler opnår det 

bedste resultat. Pga. det milde efterår, et 

reduceret græsningstryk, som følge af den døde 

kvie, og et ønske om maksimal næringsstof-

fjernelse, fik dyrene i år lov at gå to uger længere 

end i fjor, og det syntes at have betalt sig. Dels 

var de set i tagrørs-bevoksningen og dels kunne vi 

konstatere, at de flittigt var gået på tuerne af 

lysesiv og mosebunke, der ellers ikke hører til 

kreaturers foretrukne fødevalg. Og endelig forlød 

det samme eftermiddag fra slagteren, at dyrenes 

gennemsnitsvægt i år var over 200 kg., mod 

sidste års 167 kg!  /SJ 
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Kødudlevering gik (lidt) i fisk 
Årets kødudlevering sluttede lidt kaotisk, da det 

først til allersidst gik op for os, at slagteren havde 

parteret et helt dyr i kvarter, i stedet for 

ottendedele. Otte andelshavere blev derfor sendt 

hjem to og to med de allersidste (og mindste!) 

kvarter, som de selv skulle dele op i ottendedele. 

Vi har siden fået en mindre økonomisk ulempe-

kompensation fra slagteren, men det skaffer jo 

ikke mere kød i fryseren til de implicerede. Vi 

beklager meget de ulemper det måtte have 

medført for de uheldige, der kom sidst, og håber I 

stadig vil være med til næste år?! Én ting er i 

hvert fald sikker: Næste år skal ALT tælles op 

inden vi starter udleveringen! 

/HB 

Galloway-udflugt til Molslabora-

toriet 
KMKNF er som forening medlem af Galloway-

foreningen , hvor vi har mulighed for at 

”netværke” og udveksle erfaringer med andre 

dyreholdere – heraf mange i naturplejebranchen. 

To fra bestyrelsen deltog den 4. oktober i 

Gallowayforeningens 20-års jubilæumsudflugt til 

Molslaboratoriet, som huser én af de ældste 

stammer af galloway i Danmark. Her har man 

gennem mere end 20 år selekteret de dyr, der 

kan klare sig året rundt på de meget magre 

hedearealer, og resultatet er en besætning af 

ekstremt hårdføre, små, seje - men langsomt-

voksende - dyr, der er optimeret til naturpleje. 

Tag endelig forbi og nyd synet, hvis du skal på tur 

til Mols Bjerge! 

/HB 

Helhedsplanen 
Aarhus Kommune fortsætter den rekreative 

oprustning i Kasted og Geding Mose. Stien, som 

krydser engene nord om mosen i forlængelse af 

grusvejen, er nu forsynet med bro og spange, 

således at man kan færdes tørskoet fra Kasted by 

til Geding (og tilbage igen …).  

 

Ved den nye P-plads i Kasted, er der opsat en 

aflåst bom, der forhindrer uvedkommende kørsel 

ned til mosen. Bestyrelsen er i besiddelse af 

koden til låsen og vil sørge for adgang ifm. særlige 

behov. Dagligt opsyn med dyrene anses ikke for 

at afstedkomme et sådant behov..:-) 

/SJ 

 

KOkketips - Römertopf 
Mange af jer, er for ikke længe siden kommet 

hjem fra slagteriet i Aidt med en kasse 

ubestemmelige udskæringer af noget, der 

angiveligt engang var en ko. En del af jer også for 

første gang. I har pludselig høstet fortjenesten 

som andelshavere og må samtidig erkende at, 

med privilegiet følger en udfordring, som det 

moderne gennemsnitskøkken ikke er vant til at 

håndtere. Der er formentlig ikke meget, der 

minder om indholdet i jeres foretrukne køledisk, 

og hvad stiller man op med bov, lårtunge, 

tværreb, tykkam, suppeben osv.? Fortvivl 

imidlertid ej! For ikke længe siden stod 

redaktøren i samme situation og foretog på 

baggrund af lige dele desperation og spontan 

beslutsomhed en af de mindeværdige invest-
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eringer, der skulle vise sig at gøre hverdagen som 

bevidst forbruger - og madglad dyreholder - så 

uendeligt meget nemmere. Jeg købte en 

Römertopf og øgede dermed min gastronomiske 

rækkevidde ganske KOlossalt.  

  Heri kan det meste ligge og snurre i timevis uden 

andet selskab end garniture efter kokkens valg og 

en gudsbenådet salighed af aromatiske safter, 

blandet med øl, vin eller vand, der afslutningsvis 

udgør den perfekte base for ”Sauce/Sovs of the 

Year”. Og endelig har det en vis rustik charme at 

servere vintermiddagen for gæster eller familien i 

et velduftende lerfad, lige fra ovnen. PS: Den er 

også mægtig til kylling..! På Internettet kan I ved 

søgning på Römertopf/Stegeso, langtidsstegning 

boltre jer i tips og opskrifter, der får mundvandet 

til at flyde uhæmmet. Bon appetit! 

/SJ 

Farvel til kassererinden 
Efter årelang og trofast tjeneste på pengekassen, 

har Hélène Hansen valgt at forfølge karrieren på 

Fyn, og træder derfor ud af bestyrelsen. Den 

eneste trøst er, at vi véd, at Hélène kommer til at 

savne os lige så meget, som vi vil savne hende! 

Skulle der blandt vore medlemmer sidde en, der 

aspirerer til titlen som den nye kasserer/-inde, så 

bør du kraftigt overveje at stille op til valg på 

generalforsamlingen. Du behøver ikke at være 

revisor for at løfte opgaven, men blot en 

”talstærk” ildsjæl, der brænder for at deltage i 

godt selskab i foreningens maskinrum.  

/SJ 

Dyre-udvalg – hvad er nu det? 
I erkendelse af, at vi efterhånden er så mange 

medlemmer, at alle ikke længere kender alle, vil 

vi i bestyrelsen gerne have et overblik over, om 

der i vores flok er folk med særlig viden 

om/erfaring med eller interesse for at lære mere 

om pasning af kvæg. Derfor vil vi på general-

forsamlingen forsøge at få oprettet et såkaldt 

”dyre-udvalg” for alle, der kan give en ekstra 

hånd med eller fungere som ”kokyndige”, når det 

brænder på – f.eks. når dyrene skal 

”lokketrænes” før indfangning, ved foldskifte, 

sygdom, udbrud o. lign. 

/HB 

OPSLAGSTAVLEN 

Generalforsamling 
Næste vigtige begivenhed i foreningens virke er 

som bekendt den årlige generalforsamling. Alle 

burde have modtaget en invitation og datoen er 

fastsat tili 

onsdag d. 4. februar 2015 kl. 17.30 

Her vil der være mulighed for at træffe - og 

stemme til - bestyrelsen, samt møde andre 

medlemmer, blive klogere på foreningens 

aktiviteter og selv søge indflydelse på fremtidens 

naturpleje i Kasted Mose. I år har vi en revision af 

vedtægterne på dagsordenen, vel at mærke ikke 

for at gennemføre de store ændringer, men mere 

for at vedtægterne kommer på højde med det vi 

rent faktisk gør! Desuden plejer den formelle del 

af arrangementet at blive afrundet over lidt godt 

at spise og drikke, på sammenskudsmanér. 

Bestyrelsen opfordrer varmt alle medlemmer til 

at møde op, samt interesserede til at stille op til 

hvervet som foreningens kasserer. Vel mødt! 

 
Glædelig Jul – og på gensyn i det nye år! 

/Bestyrelsen
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Efterår i Mosen 2014 

Godt Nytår! 


