
 
 
Kom i gang med at slå med le 
 
Drømmer du om at kunne svinge en le? Så er der mulighed for at komme på kursus og snuse til leen og 
dens fortræffeligheder her i Gribskov Kommune. Søndag d. 19. september kl. 10-13 inviteres du til 
et guidancekursus i leslåning. Kurset afholdes af Niels Johansson fra Bakkebjerg Naturpleje. Niels har 
mange års erfaring udi leslåning og er en dygtig formidler. På kurset fortæller han om letyper, slibning 
af leer og andre relevante emner vedrørende leen som naturplejeredskab. 
 
Kurset afholdes i en privat have i Gilleleje. Adressen er Vesterbrogade 51. Du skal medbringe praktisk 
fodtøj. Er du den glade ejer af en le, må du gerne tage den med, men ellers medbringer Niels leer. 
 
Det koster 75 kr. at deltage. Beløbet betales via MobilePay til Tine Wandall på telefon 4020 8084. Skriv 
venligst dit navn og telefonnummer ved indbetaling. Der er plads til 20 deltagere. 
 
Og hvorfor så overhovedet være interesseret i at slå med le, tænker du måske? Når områder med højt 
græs slås med le i stedet for med maskiner, slås de høje græsser og urter ned, mens den lavere vækst 
skånes. Dette skaber lys og luft til, at flere sårbare planter kan trives. Leslåning anvendes i naturplejen, 
men kan også med fordel anvendes hjemme i haven/sommerhushaven. 
 
At naturpleje med le kan være en god idé, har vi et godt eksempel på lokalt i Gribskov: En vild bestand 
af den sjældne orkide priklæbet gøgeurt vokser på en eng ved Valby Gadekær. Efter at lokale er 
begyndt at slå engen med le, er bestanden vokset markant. 
 
Høslet, som leslåning også kaldes, er en effektiv og skånsom metode til at holde overdrev, heder og 
enge lysåbne. I haven og på åbne arealer i bebyggelser kan leen bruges til at omdanne en græsplæne 
eller græsmark til en smukt blomstrende græseng. 
 
Kurset er arrangeret af Tine Wandall, som administrerer facebookgruppen ”Vilde haver i Gribskov 
Kommune”. 
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