
Velkomen til fagdag i indre Sogn om verdfulle slåtteenger på Øvre Haukås og 

på De Heibergske Samlinger -Sogn Folkemuseum, Sogndal torsdag 30. juni 

2016 kl. 10.00. Frammøte på museet 

Visste du at Sogn Folkemuseum har «laga» nye verdfulle enger av frø frå Haukåsen der høyet 

berre vart lagt direkte på den oppharva jordoverflata? 

 

Målgruppe: Både eigarar og brukarar av 

område med verdfull slåttemark, 

kommunetilsette innan landbruk/miljø, 

rettleiingstenesta og andre interesserte. 

 

Opplegg: Frammøte på museet der me får ei 

orientering om arbeidet med slåtteenger der.  

Med eigne bilar køyrer me så til Øvre Haukås 

der me møter eigar og skjøttar Bjørn Bjørkum. 

Me går og ser på kva planter me finn og på 

utviklinga av artsmangfaldet. Deretter reiser 

me attende til museet. Der kan dei som ønskjer 

det kjøpa seg middag.   

 

Middag: Der vert høve til å kjøpa seg middag, servert på museet ca. kl. 12.30. Me må ha tinging av 

middag på førehand, v. påmeldinga. 

 
Fagprogram for dagen:               Korleis arbeider museet for å sikra dei verdfulle 

slåtteengene for framtida og få ut opplysningar til «folket» 

om desse verdiane? v. Marie Pettersson, Naturhistorisk 

formidlar ved Musea i Sogn og Fjordane  

 
Kor finn me dei verdifulle engene og kva kjenneteiknar 

desse? v. Johannes Anonby, Fylkesmannen  

 

Forsøks- og etableringsforsøket med høy/frø frå Haukåsenga 

til museet, v. Leif Hauge, Høgskulen i S. og Fj. 

 

Kva bør gjerast for å ta vare på dei verdfulle slåtteengene? 

v. Astrid Sandvik, NLR Vest  

 
Korleis gjera potensielle slåtte-karar/kvinner oppmerksame på og interesserte i å skjøtta desse  slåtteengene? Kva 

virke-middel/tilskot har ein? v. Jens Øyrehagen, Sogndal kommune og Magnhild Aspevik, Lærdal, Aurland og 

Årdal kommune 

 

 
Kostnad: Sjølve arrangementet er gratis, og de må sjølve betala middag (ca. kr 200,-) og eigne 

reiseutgifter Ta med niste viss du vil (kaffi vert servert) til eit måltid undervegs. 

 

Påmelding: Grunna middag, må me ha påmelding innan mandag 24. juni til astrid.sandvik@nlr.no 

eller til mob. 90 134 097.  

 

Bruk denne sjansen til å bli betre kjend i Indre Sogn! 
 

 

Arr: Skjøtselgruppa, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogndal kommune og NLR Vest 
 

Bileta: Øvst ser me Haukåsenga og nedst ser me bilete av enga på musseet som er «laga» av høy derifrå. 
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