
Slåttekurs  

i Vormadalen under Vegalangs 

 

Lær å slå med ljå!  

I samarbeid med Naturvernforbundet og Monark ønsker 

Kulturminnebøndene velkommen til slåttekurs. Biolog Kåre Homble er 

dreven instruktør. Kursdagen starter ved Husmannsstuene på Veset der 

kursdeltakerne slår enga og hesjer. Slåttegrøt serveres ved lunsjtider.  

 Dagen avsluttes med tur ned til Fleskebakken, slåttenga i Vesetravina, 

som etter fire år med slått har fått status som spesiell verdifull slåtteng 

(A-verdi). Arrangørene har slåtteutstyr som kursdeltakerne får låne og 

bruke, men ta gjerne med egen rive, bryne og ljå om du har. 

Under kurset skal deltakerne lære den gamle kunsten å bruke ljå til 

skjøtsel av blomsterenger og slåttemark. Interessen for ljåslått har økt de 

siste årene. Bare i Nes kommune fins det i dag slåttenger ved 

Hvamshaugen (Gamle Hvam), Nestangen og Veset. Også stadig flere 

plener blir omgjort til blomsterenger. 

Kurset foregår under Vegalangs. Ei sykkelløype i kommunale regi til 

utvalgte kulturminner i Vormadalen åpner offisielt 26.juli. Ett av 

stoppene på sykkelruta (KulTour) er husmannsstuene på Veset. Det betyr 

at de som sykler KulTour får se slåtten som pågår. I forbindelse med 

Vegalangs er det også fotoutstilling av Sverre Solbergs ravinebilder i den 

ene husmannsstua. 

 

Vegbeskrivelse: Vesetalléen 20, langs riksveg 177 (Fenstad øst). Følg E6 fra 

Kløfta, ta av i Vormsund (Shell) i retning Eidsvoll. Sving til venstre etter ca 4 

km. 

Invitasjon til slåttekurs 

 

Søndag 26.juli 2020 

Start: kl. 09.00 

Slutt:  kl.16.00 

Kursleder: Kåre Homble 

Arrangør: Kulturminnebøndene 

i samarbeid med 

Naturvernforbundet i Nes og 

Monark – miljøvern og bevaring 

av naturmangfold. 

Sted: Veset gård, Vesetalleen 20, 

2160 Vormsund 

Påmelding innen 22. juli 

Meld til 

kulturminnebondene@gmail.com 

og betal inn 150 kroner til 

konto: 1271.26.44484 

(dekker slåttegrøt, kaffe og 

biteti) 

Begrenset antall. 12 

kursdeltakere 

Slåttekurset er støttet av 

Fylkesmannen i Oslo og Viken 

____________________________________ 

Kulturminnebøndene er et 

samarbeidsprosjekt mellom 

gardene Huser og Veset i Fenstad 

der vi tilbyr seminarer, kurs og 

opplevelser. 

https://www.facebook.com/kultu

rminnebondene/ 
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