
Ängsskötsel sommaren 2016

INBJUDAN TILL KURS

Välkommen till en tvådagars slåtterkurs! Kursen  
vänder sig till dig som vill arbeta med ängsskötsel i 
form av lieslåtter. 
 
Ängsmarken är en av de naturtyper som minskat allra mest de 
senaste hundra åren. Genom att sköta ängarna på ett tradi-
tionellt sätt kan många ängsväxter överleva, men det är svårt 
att hitta slåtterkunniga personer som vill vara med och sköta 
dessa marker. 

Därför bjuder vi in dig som vill arbeta med lieslåtter men som 
inte har den praktiska erfarenheten, eller dig som vill bättra på 
din teknik.

Kursledare är Kjell Gustafsson
Kjell Gustafsson, från Ängagärdets Natur och Kultur i Växjö, 
titulerar sig själv ”lieman”. Hans mål med kursen är att ingen 
åker hem utan att ha blivit expert. Kjell har under många år 
varit flitigt anlitad av både länsstyrelser och olika naturorgani-
sationer i hela landet. 

Tid
7-8 juli 2016 
kl. 9-16

Plats
Vi återkommer om plats

Anmälan
Anmäl dig till  
annika.carlsson@lans-
styrelsen.se 
senast den 4 juli 2016

Inga förkunskaper 
krävs.

Dagen är gratis!

www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

Läs mer om kursen  
på nästa sida >>
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Vad innehåller kursen?
Kursen omfattar dessa teoretiska och praktiska moment:

•  Slåttermarkens historia

•  Lien och orvets historiska utveckling. 

•  Rätt längd på lieblad och orv, anpassat till din kroppslängd

•  Montering av lie, jordläggning

•  Slipa och bryna

•  Slåtterteknik 

•  Räfsningsteknik

Du får prova ett antal orv i olika längder för att hitta den mo-
dell som passar din kropp bäst, likaså liebladen. Orv och blad 
kommer att finnas till försäljning. Du kommer även lära dig 
hur man gör en hässja med ståltråd.

www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

Kontaktpersoner

Annika Carlsson
E-post: annika.carlsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 0611-34 90 92, 073-275 16 31

Per Sander
E-post: per.d.sander@lansstyrelsen.se
Telefon: 0611-34 92 19, 070-214 56 49

Fakta om ängsmarker
Ängsmarkerna och 
många av dess arter är 
på väg att försvinna, 
men med hjälp av slåt-
ter kan markerna hållas 
öppna och arterna 
bevaras. 

I välskötta ängar är det 
inte ovanligt med ett 
40-tal olika blommor 
och gräs inom en enda 
kvadratmeter. Här kan 
man finna välkända väx-
ter som liten blåklocka, 
prästkrage och kattfot, 
men också arter som är 
sällsynta eller hotade. 

På ängen finner man 
även ängssvampar, 
samt fjärilar och andra 
insekter. 
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