
Dyviks Lövängar 2021
DU ÄR MYCKET VÄLKOMMEN att delta i årets verksamhet – antingen Du vill lära Dig mer 
om kulturlandskapets traditionella vård och ekologi eller om Du bara vill få meningsfull och 
trevlig motion genom en aktiv miljövårdsinsats. Det blir i höst 37 år sedan arbetsgruppen 
började återställa det mycket artrika och vackra lövängsområdet som i dag är naturreservat. 
Samling vid redskapsboden väster om Dyviksmaren. Redskap finns på plats.
Tag med arbetshandskar och oömma kläder. Arbetet på lövängarna sker på egen risk för 
deltagare över 18 års ålder. För yngre deltagare sker arbetet under målsmans/lärares ansvar.

Även i år gör coronakrisen, att föreningen inte bjuder på slåtterlunch. Tag därför med 
 för täring – inklusive mycket vätska om det är varmt. Speciella avståndsregler gäller under 
 arbetet, lunchpausen och för att gå in i redskapsboden.

Övriga upplysningar kan fås av: Harald Berg haraldbergdyvik@gmail.com,  
Jonas Hedlund 070-47116 58  eller Ulf Johansson 070-876 57 81. 

Lördag 24 april  
Kl. 10: Fagning
Nedfallna kvistar och grenar räfsas ihop tillsammans 
med löv och annan förna till högar som bränns eller 
komposteras. Syftet är att underlätta slåttern, minska 
mossbildningen och att påverka näringsbalansen så att 
ängsfloran gynnas. 

Lördag 3 juli  
Kl. 10: Förslåtter
Högvuxen vegetation (vass och högvuxna gräs) slås 
med lie och räfsas undan. Syftet är att gynna  spädare 
och mer lågvuxna och konkurrenssvaga arter. En 
 presentation av lövängarna för intresserade sker 
klockan 10. Efter lunchen blir det en blomstervandring 
i området.

Lördag 24 juli  
Kl. 9:30 Liekurs. Kl. 10: Slåtter
Klockan 9:30 ges en allmän nybörjar-introduktion om 
liehantering. Från klockan 10: Ängarna slås med lie och 
höet räfsas ihop och forslas bort. 

Lördag 31 juli  
Kl. 9:30 Liekurs. Kl. 10: Slåtter
Instruktion klockan 9:30 för den som önskar veta hur 
man hanterar en lie. Från klockan 10: De ängspartier 
slås, som vi inte hann med den 24 juli. Spelmansmusik  
i gammal god tradition! 

Lördag 4 september  
Kl. 10: Lövtäkt, årsmöte, höstslåtter
Efterslåtter med lie och räfsa av vissa högvuxna partier. 
Traditionell hamling och lövtäkt av några askar och 
andra lövträd för att få en bättre balans mellan ljus och 
skugga på ängarna.  
Årsmöte hålls i anslutning till lunchpausen. 

Lördag 2 oktober  
Kl. 10: Höstarbete
Gallring och röjning av träd, buskar och sly för att få en 
bättre balans mellan ljus och skugga på ängarna. I sam-
band med lunchen blir det en diskussion om orsakerna 
till florans förändringar i området sedan 1984, baserad 
på Ulf Johanssons årliga växtinventeringar.
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  Syftet är att verka för att löv-
ängskaraktären vid Dyviks 
lövängar i görligaste mån åter-
ställs till vad den bedöms ha varit 
under 1700- och 1800-talen, 
 genom lieslåtter, lövtäkt, gallring, 
fagning och om möjligt efter-
bete, så att artrikedom gynnas.

  Delta så länge du önskar 
i trivsamt arbete och lär dig 
samtidigt hantera traditio-
nella redskap och inse fler 
 kulturmiljöaspekter. 

  Föreningen har inga medlems-
avgifter, utan lever främst på 
EU-bidrag och donationer från 
privatpersoner.


