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NATURBETESKÖTT FRÅN ROSLAGEN
Under våren avslutas och sammanställs vår
förstudie av marknaden för naturbeteskött
från Roslagen. Avsättningsmöjligheter för
naturbeteskött och logistik har kartlagts lik-
som intresset bland djurhållare i Upplands
kustområde.

Studien visar hittills bland annat att in-
tresset från dagligvaruhandeln är mycket
stort och att man är redo att ta in natur-
beteskött till försäljning omgående.  Intres-
set bland djurhållare är dock relativt svalt,
och det finns i dagsläget inte tillräckligt med
djur för leverans.

Det finns mycket att berätta om förstudi-
ens resultat och annat som händer i pro-
jekt Roslagshagar. Därför bjuder vi in till
ett informationsmöte den 13 juni kl. 19.00,
Söderögården i Långalma. Varmt välkomna!

Arbetet med naturbeteskött från Ros-
lagen och projekt Roslagshagar i sin helhet
är ett samarbetsprojekt mellan Upplands-
stiftelsen och Världsnaturfonden (WWF).
Världsnaturfonden har länge arbetat med
konceptet naturbeteskött, vilket har varit
framgångsrikt. Om du vill veta mer om arbe-
tet med naturbeten och naturbeteskött be-
sök deras hemsida www.wwf.se/naturbete.

ÅRETS INVENTERINGSARBETE
Projekt Roslagshagar kommer att fortsätta
arbetet med inventering av höga naturvär-
den i Östhammarsområdet under 2006.
Under året kommer extra fokus att läggas
på området kring Ånö-Valö där vi tidigare
inte gjort särskilt omfattande inventerings-
insatser. Kontakta oss gärna om du känner
till biologiskt rika marker i ditt närområde,
eller om du funderar på att restaurera be-
tesmarker.

STÄNGSELBIDRAG MELLAN ÅREN 2002–2004
Alla som har fått stängselbidrag via projekt
Roslagshagar under åren 2002-2004 kom-
mer vi att kontakta och besöka under året.
Detta för att följa upp hur det har gått och
om det är något mer vi kan hjälpa till med.
Vid detta tillfälle kommer vi även att dela ut
stängselskyltar som vi gärna vill få uppsatta
på det stängsel som ni fått ersättning för.

LÄR DIG MER OM MNEMOSYNEFJÄRILEN
Som vi har berättat i tidigare nyhetsbrev går
det fortfarande att finna den sällsynta
mnemosyne-fjärilen, en av våra största dag-
fjärilar, i relativt stora populationer på
Söderön. Stor population i det här samman-
hanget handlar om 50–100 individer, vil-
ket ändå är försvinnande få för att säkra en
framtid för arten. Ett av de största hoten
mot mnemosyne-fjärilens överlevnad är
igenväxning av landskapet. Med relativt små
insatser kan du som markägare förbättra för-
utsättningarna för att fjärilen ska hitta till
och trivas på dina marker.

Vill du lära dig mer om mnemosyne-fjä-
rilen som art och vad du kan göra för att
gynna dess överlevnad? Då är du välkom-
men att delta på vår fältvandring den 19
juni. Vi samlas vid vägskälet i Boda kl.
12.00. Anmäl gärna att du kommer till Anett
Persson.

KATTFOT OCH KOMULE PÅ TVÄRNÖ
Helgen den 20–21 maj finns Upplands-
museets vandringsutställning Kattfot och
Komule i Tvärnö skola, Tvärnö. Utställ-
ningen berättar om kulturlandskapet och
dess förändringar i Uppland med särskilt
fokus på ängar och hagar samt vägrenar.
Under helgen arrangeras även natur- och
kulturvandringar med start kl 13.00 på
Mellangården, Östra Tvärnö. För mer infor-
mation kontakta Eva Medin, Mellangården
0173-711 18.

MOTORMANUELL SLÅTTERBALK OCH
BERGBORR FÖR UTLÅNING
Projekt Roslagshagar har köpt in en
motormanuell slåtterbalk samt bergborr
som kommer att finnas för gratis utlåning.
Slåtterbalken och bergborren finns
placerad på Mellangården, Tvärnö och
bokas på tel 0173-711 18.
Även på Gräsö finns det slåtterbalk att
låna via Gräsöfonden.
Bokning görs på tel. 0173-332 56

FÄRJETRANSPORTER
Vi har från flera håll fått uppgifter om att
kostnaden för transporten av djur till öar är



ett problem som gör att många väljer att
inte längre köra ut sina djur på öbete under
sommarhalvåret. Projekt Roslags-hagar kan
nu sponsra transporter till öar. Är du intres-
serad av att få ut djur på öarna i Gräsö skär-
gård, hör av dig till Maria Hoflin, med
kostnadsunderlag och transportsträckor.

PROJEKT ROSLAGSHAGAR UTVIDGAR SITT AR-
BETSOMRÅDE
Upplandsstiftelsen har, tillsammans med
Tierps kommun, sökt och beviljats pengar
till ett lokalt naturvårdsprojekt på Hållnäs-
halvön. Vi kommer att arbeta med invente-
ring av värdefulla naturbetesmarker, slåtter-
ängar och skogsbeten liksom ge råd om sköt-
sel, förmedla betesmarker och betesdjur, ge
ekonomiskt  bidrag till stängselmaterial mm.
Kontakta Sara Overud om du har marker
som du vill att vi kommer och tittar på.

TULLADE TRÄD EFTERLYSES
Tullade eller hamlade träd berättar om
gamla tiders behov av foder till boskapen.
De är värdefulla för många småkryp, mossor,
lavar och vedsvampar. I ett försök att kart-
lägga förekomsten av äldre hamlade träd är
vi tacksamma för uppgifter om detta. Kan-
ske kommer ni även att träffa på Cecilia
Rätz från SLU under våren och försomma-
ren då hon kommer att undersöka förekom-
sten av lavar på hamlade träd i sitt exa-
mensarbete.

MER INFORMATION OCH VÅRA PROJEKT PÅ
HEMSIDAN
På Upplandsstiftelsens hemsida finner du
massor av information som berör vårt
arbete med naturvård och friluftsliv i
Uppsala län. Här kan du läsa om alla våra
pågående projekt, få utflyktstips eller
ladda hem någon av våra publikationer.
Du finner även ett kalendarium över
händelser under året, där flera aktiviteter
berör Upplandskusten.
www.upplandsstiftelsen.se

FÄLTVANDRINGAR SOMMAREN 2006
Liksom de två föregående åren kommer pro-
jekt Roslagshagar arrangera ett antal natur-

vandringar för allmänheten under somma-
ren 2006. Nytt är att flera av vandringa-
rna är ett samarrangemang med Natur-
skyddsföreningen (SNF) i Uppsala län
som i år fyller 50 år.

Några av Vandringar 2006:
28 juni och 2 juli – Raggaröns
kulturlandskap förr och nu
12 augusti – Med häst och vagn i
Roslagen
13 augusti –  Fjärilsvandring i
Långalma
9 september – nattfjärilsvandring i
Långalma

Mer detaljerad information om vandring-
arna kommer att finnas på Upplands-
stiftelsens hemsida (kalendarium) samt i
Östhammars annonsblad.

FÅRKURS PÅ ÅLAND
Den 23–24 maj genomförs en fårkurs
på Åland där ni är välkomna att  delta.
Kursen tar upp ämnen som betesplane-
ring, optimal lammtillväxt, sambete,
parasitbekämpning m m. Projekt
Roslagshagar står för resa och logi.
Anmälan görs till Maria Hoflin senast
den 17 maj.

KONTAKTUPPGIFTER
Maria Hoflin, projl. 018-611 69 96,

070-438 18 47
Anett Persson 018-611 96 94,

070-151 03 58
Tommy Lennartsson 018-611 62 73,

070-586 83 81
Jan-Olov Björklund 070-527 09 66
Sara Overud 073-801 16 22
Sven-Olov Borgegård 021-35 01 88,

070-533 59 79


