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För fler, och olika, smådjur och växter! 

SLÅTTERDAG på Wij Trädgårdar 8 juli 2021 
Du får tips och råd på hur gräsmattor och andra grönytor kan göras om till en blomsteräng och 

trevlig kunskap om varför naturen och världen behöver fler ängar.  

Vi törs nästan lova att ängen blir en rikedom även för dig. 

 

Dagen erbjuder konkreta råd och prova på, hur man kan skapa en äng, antingen med lie och räfsa, 

eller andra verktyg. Samtal om liar, orv, räfsor och slipteknik. Erfarna liemän deltar, visar och 

berättar. 

Att skapa en äng är ett sätt att konkret vara med och motverka att arter försvinner i den rasande takt 

som sker. FN:s expertpanel för biologisk mångfald, bekräftar att vi befinner oss i en ny massutrotning 

av arter.  Så välkommen med och inspireras till hur du kan skapa möjligheter för ängens arter, där du 

vill, en bit av gräsmattan blir bra. 

Slåtter är bland annat spännande, fascinerande och utmanande. Och förvånande enkelt och roligt. 

 

Vi bjuder på fika - om Du svarar på frågor om dagen! 
 

Välkommen!  
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Mygglasvinge på prästkrage Åkerhumla och kopparbrunt jordfly 

samsas på ängsvädd 

Häng med – det är roligt!  

det finns det folk att prata med, 

verktyg att prova 

FIKA till dig som svarar på frågor om dagen! 

 

Lär dig något gammalt  

- slå högt gräs med lie 

- prova slipa lie med slipsten 
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Är en del av en större slåtter-vecka på Wij Trädgårdar 2021 

7 juli Wij trädgårdar bjuder in till traditionsenlig höhässjning. Personal och elever från 

trädgårdsutbildningen på Bollnäs folkhögskola räfsar hö och bygger höhässjor. På plats finns Conny 

Blom med ardennerhästen Parroll! Välkomna!  

8 juli slåtterdag på eko-torget, för allmänheten att prova på och lära sig mer om allt som hör 

traditionell slåtter till. Stort fokus på att många arter gynnas av mer ängsmark i vårt land. 

9 juli liekurs med LieMats. ”Det är många små detaljer som är viktiga för att det ska bli riktigt njutbart 

att slå med lie. Där en bra lie och bra teknik ersätter kraft. Där ett lugn i själen och ett leende ersätter 

smärtande muskler.” Anmälan behövs. Mer info: http://www.liemats.se/kurser 

 

Programinnehåll 

Mer detaljerad info kommer digitalt, det går bra att delta när det passar en själv under dagen. 

Tid:  ca kl. 10-16      

Plats: eko-torget, Herrgårdsvägen 20, vid Wij Trädgårdar, Ockelbo 

 

Det blir prova på och information om: 
Lie – slipning, utformning, material 

Orv och Räfsor – utformning, historia, geografiska skillnader  

Hässjning – Hässjor och olika sätt att traditionellt torka hö, och varför. Demonstration och 

prova på 

Slåtter – demonstration och prova på slåtterteknik med olika liar och orv 

Berättelser och samtal – Hur gör jag för att skapa en äng? Få hjälp med vilka arter det är 

Ev. För barnen – Vi bygger insektshotell och går på insektsspaning med håv 

 

LUNCH - Finns t.ex. på Wij Restaurangen, enklare på Eko-fiket och Herrgården 

FIKA - Deltagare som fyller i enkät bjuds på fika, begränsat antal, till anmälda i första hand 

Mer info:   https://eko-torget.nu/evenemang-2021.html 

Facebook:   sök på Eko-torget, evenemang: ”Slåtterdag i Ockelbo, 8 juli 2021” 

Frågor, gärna anmälan: nizanfahlander@gmail.com, 070-646 10 42 

 

Medverkande bl.a.: Allan Edblom, Ragnar Svensson, Yngve Gunnarsson, Denise Fahlander 


