Gotländska ängskommittén bjuder in till
slåtter-kurs i Sigsarve änge i Näs tisdag 14 juli
kl 10.00-13.00

Välkommen till slåtter-kurs i Sigsarve änge i Näs! Här får du goda råd kring hur du hanterar lien av
Bengt Wahlby, Gullgårde i Rone. Hjalmar Croneborg, Gotländska Ängskommittén, berättar om den
tidigare så viktiga ängshävden och varför ängena är viktiga för den biologiska mångfalden. Har du
egen lie så ta med den. Det kommer även att finnas låne-liar att tillgå för den som vill prova på att
slå med lie och inte har egen. Ta med egen fika-korg och en filt att sitta på!
Vid denna aktivitet följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer;
- Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk eller om du hör till en risk-grupp.
- Håll minst 2m avstånd till övriga deltagare.
- Tvätta händerna ofta – i detta fallet finns hand-sprit finns att tillgå.
Kort om änget
Änget ägs av Lars-Erik och Aina Wiss som skött änget i flera decennier, men som de senaste åren
överlämnat skötseln till Henrik Larsson och Astrid Dale vid Hummelbos i Burs. Med hjälp av
Ängskommitténs ordförande Hjalmar Croneborg har Henrik och Astrid inlett ett restaureringsarbete
där man börjar skönja ängets forna kvaliteter, men mycket restaureringsarbete återstår. Änget
omfattar ca 2 hektar och är indelat i flera bredrum avgränsade av stensträngar med ekar,
hasselbuskar, vildapel mm.

Hitta hit
Sigsarve änge gränsar mot Grötlingbo. Kommer du på väg 142 mellan Havdhem och Burgsvik så
svänger du västerut vid Grötlingbo kyrka (vägskylt; Burge 4)och kör ca 1km och tar vänster riktning
sydväst vid skylt Näs 5km vilket också är den första avtagsväg du möter. Kör ca 1km tills du ser en
snitsel på vänster sida av vägen, där svänger du ned och parkerar bakom de bilar som redan står där.
5 Näs

Här ligger änget innanför
en åker. Sväng ned vid
snitsel-markering!

Anmälan
Anmäl gärna till Henrik Larsson om du tänker komma;
e-post; henrik.larsson@conservation.gu.se
telefon; 070-529 99 41

Välkomna!

Burge 4

