Vedlegg A
PROGRAM, Slåttekurset på Ryghsetra
Torsdag
16.00 - 18.00 Kursframmøte m/innkvartering. Kanskje vil noen begynne å slipe ljåen!
18.00- 19.00 Kveldsmat med påfølgende presentasjon av deltakere og medhjelpere, samt
praktisk informasjon.
19.00 - 21.30 Vandring i enga. Arbeid med stauring og påheng av den første hesjen!
22.00 Samling i peisestua eller på gårdsplassen med sosialt samvær.

Fredag
08.00 - 09.00 Frokost
09.00 - 11.30 Felles innføring om ljåen som redskap, praktisk demonstrasjon og deretter
sliping og slått. - Brødbakst forberedes under dagen i bakstehuset!
09.00 Parallelt: Arne Fjellberg tar med barna på biologisk oppdagelsestur.
11.30 - 12.00 Kaffe og kaker i enga
12.00 - 14.00 Gruppe A (ordinære kursdeltakere): Instruksjon i ljåpleie og slåtteteknikk.
Gruppe B (gjester/utlendinger): Markvandring m/biologisk mangfold i enga. På
engelsk.
14.00 - 15.15 Middag.
15.15 - 17.15 Gruppe A: Markvandring m/biologisk mangfold i enga.
Gruppe B: Ljåpleie og slåtteteknikk
17.30 - 18.30 Siste innspurt m/dagens hesjer!
19.00 - 20.00 Kveldsmat
21.00 Sosialt samvær.

Lørdag
06.00 - 07.30 Morrakaffe med påfølgende morraslått i enga. Bad før frokost??
07.30 - 08.30 Frokost Det blir gitt beskjed om det skal smøres matpakke til lunsjen.
08.30 – 10.15 Videre slått og demonstrasjon i bruk av 2-hjuls slåmaskin i skjøtselen.
10.30 - 12.00 Lauvingstrær og lauving. Innledning om biologiske temaer, skjøtsel og
nyetablering.
12.00 – 13.00 Enkel lunsj
13.00 - 16.00 Alle + gjester: Åpent SLÅTTEGILDE (vertskap NiB og grunneiere) i enga på
Ryghsetra med slått, hesjing, fagvandringer, kultur (?) og mat/drikke. Brødbakst.
16.00 – 18.00 Siste innspurt med arbeidet i enga.
19.00 Slåttefest med middag for deltakere og medhjelpere. Sosialt samvær og
kulturelle innslag. Hvis været tillater tar vi de seine timer i enga.

Søndag
08.00 - 09.00
09.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00

Frokost.
Fortsatt hesjing, pussing og stell av engareal og kantsoner.
Middag.
Utvasking av rom og fellesareal, utsjekking.
Avslutning m/enkel evaluering.

