
En vacker slåtteräng –
att slå med lie och att hässja på Roslagsvis

Lördagen den 1 juli 2017 kl. 10-17

Kursinnehåll
Vi börjar med en teoretisk genomgång där vi pratar om liens historiska användning men också
om hur vi kan använda lien idag. Vi kommer att prata om hur lien ser ut och hur man får bladet
vasst beroende på om man har en slipelie eller en knackelie.

Vi kommer även att ta upp ängens ekologi; vad en är äng, och hur kopplas den ihop med biolo-
gisk mångfald. Därefter kommer deltagarna att få pröva tekniken och börja slå den äng som är
dagens uppgift.

Vi tar upp teori och teknik kring hässjor, praktisk tillämpning och lokala traditioner.

Målsättnin
Att förstå grunderna med lieslåtter och att kunna hantera lien på ett bra och säkert sätt. Målsätt-
ningen kan också vara att kunna slå sin gräsmatta hemma, en slåtteräng eller dikesren.

Kursledare
Jonas Hedlund, biogeovetare i grunden och arbetar på naturskolan i Tyresö kommun. Arbetar
även extra som guide i Tyresta Nationalpark. Han älskar friluftsliv och tar gärna långa skridsko-
turer i skärgården eller spänner på sig skidorna för att spåra lodjur i de stora Tyrestaskogarna.
Han är en mångsysslare och är händig med det mesta. Jonas har lång erfarenhet av lieslåtter och
har haft flera kurser och anordnar varje år en familjedag med lieslåtter vid Ahlstorps ängar i
Alby friluftsområde (Tyresö)

Catharina  Österman,  undersköterska  i  grunden  och  jobbar
fortfarande extra på helger. Hon är utbildad landskapsvårdare
på Göteborgs universitet och har jobbat på skärgårdsstiftelsen
som tillsynsman på Gålö och Björnö. Catharina började med
lieslåtter på utbildningen till landskapsvårdare för fyra år sedan
och  har  sedan  dess  blivit  bättre  och  bättre.  Hon  arbetar
tillsammans  med Jonas på olika slåtteruppdrag och har även
jobbat med lieslåtter åt länsstyrelsen i Örebro.

Plats: Kursen äger rum vid en vacker äng belägen på udden
intill Sladdstycket, vid Kapellskärs hamn.

Kursavgift: 600 kronor inklusive fika

Antal deltagare: 10

Anmälan  görs  genom  att  du  skickar  en  e-post  till
info@bbviroslagen.se. Uppge namn, adress och telefon. När du
har anmält dig kommer du att få bekräftelse på detta.

Sista anmälningsdag: 20 juni 2017

Båt&Byggnadsvård i Roslagen tel 072-585 18 43
Gamla Väsbyvägen 5 mail info@bbviroslagen.se
761 97 Norrtälje hemsida www.bbviroslagen.se

Tack vare stöd från Ros-
lagens Sparbanks Stiftelser
har vi kunnat sänka kursav-

giften på denna kurs.


