
Slåtterkurs på 
Vasikkavuoma 

med Liemannen Kjell Gustavsson från Ängagärdets 
Natur och Kultur 

Välkommen till Vasikkavuoma och en två dagars workshop där Kjell Gustavsson delar med 
sig av sin mångåriga och gedigna kunskap inom lieslåtter. Dagarna innehåller teorier och 
berättelser kring slåtterns betydelse för vår natur och kultur genom tiderna. Spännande 
mer praktiska delar som att slipa lieblad, se och känna på olika orvar och prova på att slå på 
gammalt traditionellt sätt erbjuds också.  

Fredagen den 30 juli samt lördagen den 31 juli 
klockan 09.30-15.30, på Vasikkavuoma, Pajala 
Mer information om kursen kan du få av Kjell, 070-586 11 65 

Workshopen är två dagar men det finns möjlighet att delta bara en av dagarna om du har 
förhinder. Medtag det material du har gärna en lie om så finns. Kläder efter väder vi vistas 
mestadels utomhus. 

Det bjuds på fika, medtag egen lunch. Deltagande är kostnadsfritt. 

På lördagen deltar även Pajala dragspelsgille! 

Fredag den 30 juli kl 18.30 till ca 20.00 erbjuder Kjell en kvällsföreläsning med diskussion 
kring slåtterns betydelse för natur och kultur i Sverige. 

Hjärtligt Välkommen till fullspäckade dagar med en blandning av nutid och dåtid! 

Anmälan görs till: Linda Tapper, 076-816 38 21 senast den 23 juli, begränsat antal platser 

 Utbildningen genomförs som en del av projektet ”Ökad skötsel av 
betesmarker och slåtterängar i Norrbotten” som finansieras av 
Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Slåtterkursen genomförs 
tillsammans med Vasikkavuoma Utveckling 

Kontaktperson vid Länsstyrelsen: Sara Borgström, 010-225 52 50, 
sara.borgstrom@lansstyrelsen.se 
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