
Lystrup Kogræsser- og 

Naturplejeforening 
Efter en veloverstået stiftende 

generalforsamling, er Lystrup 

Kogræsser- og Naturpleje-

forening endelig en realitet. 

Nu afventer vi bare dyrenes 

ankomst til Hovmarken. 

  

Af Sebastian Jonshøj, formand i DN Aarhus 

D. 7. april 2016 kulminerede måneders arbejde 

og forberedelser endelig med den formelle 

etablering af en kogræsserforening i Hov-

marksparken i Lystrup. Ved den stiftende 

generalforsamling valgtes fem bestyrelses-

medlemmer, der alle bor i området, og har 

siddet i arbejdsgruppen, og derfor har 

fingeren på pulsen ift. projektet. De har 

efterfølgende konstitueret sig som følger: 

 Thomas Yde Bjergbæk (formand) 

 Marianne Nielsen (kasserer) 

 Thomas Bo Madsen (webmaster) 

 Heidi Svensson 

 Lars Christian Aage 

Det er denne flok, som i fremtiden – sammen 

med kreaturerne -  tegner foreningen udadtil, 

og som i løbet af den kommende tid vil 

overtage ansvaret fra DN Aarhus. 

Udbinding 
Søndag d. 15. maj kl. 10.00 er der Udbinding på 

arealet. Da ankommer de fire små Dexter-

kreaturer, som foreningen allerede har 

indkøbt, og som efterfølgende skal gå i parken 

hele sommeren. Det forventes at blive en 

festlig begivenhed med taler og en lille tår til 

tørsten, og alle er hjerteligt velkomne. 

Stadig ledige andele 
De fire dyr udbydes i 32 andele formedelst en 

acontopris på 1500 kr. der efter sæsonen 

udlignes til en ensartet kg. pris. I skrivende 

stund er der fortsat enkelte ledige andele, men 

man skal være hurtig...! Interesserede kan 

skrive til foreningen på info@lystrup-ko.dk, 

og opgive deres kontaktoplysninger, hvor-

efter de hører nærmere. Er man ikke til mørt 

oksekød, men blot nysgerrig og lidt til bløde 

muler, kan man nøjes med at tegne et støtte-

medlemsskab til kr. 50,-, der giver ret til en 

position på venteliste, samt løbende 

orientering om foreningens aktiviteter. 

Yderligere information om Lystrup 

Kogræsser- og Naturplejeforening finder du –

efterhånden - på foreningens hjemmeside 

www.lystrup-ko.dk. 

 

 

Dexter er en godmodig naturpleje-race (Foto: Richard 
Sylvestersen / Randers Amtsavis) 
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