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Projekt Roslagshagar har snart avslutat sitt
sjätte verksamhetsår. Mycket har åstadkommits
under de gångna åren men det finns fortfarande mycket att göra. Projektet fortgår därför
utan ett definitivt slutår.

Hållnäshagar
Under året har Sara Overud Wissman och
Peter Andersson besökt många djurhållare
med intressanta betesmarker och tecknat flera
avtal om stängselbidrag där markerna har
höga biologiska värden som är beroende av
beteshävd. Jan-Olov Björklund har inventerat
flera lokaler med avseende på intressanta
fjärilsarter och funnit en imponerande mängd
ovanliga och hotade arter på Hållnäshalvön.
Som exempel kan nämnas att det på Rossholms skjutfält hittats sex rödlistade fjärilsarter och två rödlistade skalbaggsarter.
Projekt Hållnäshagar har dessutom varit med
i arbetet med en förstudie om Hållnäskustens
utveckling. Vi var med och arrangerade två
stormöten på Äng & Hav i Edvalla som resulterade i 66 konkreta projektidéer som ska bidrar
till att utveckla Hållnäs som bygd med goda
förutsättningar för boende att verka och leva
i. Förstudien finansierades av Leader+ Nedre
Dalälven och Upplandsstiftelsen.

Landsbygdsutveckling i fokus
I alla länets delar pågår det nu ett intensivt
arbete för att bilda så kallade LEADER områden. Kanske har ni hört talas om detta, men
aldrig riktigt förstått vad det innebär? LEADER
är ett landsbygdsprogram för perioden 2007–
2013 skapat av EU, där det lokala perspektivet är fokus. Programmet ska göra det möjligt
för invånare och företag på landsbygden att
arbeta med lokal landsbygdsutveckling tillsammans med den offentliga sektorn i samhället. Syftet är att med stöd av lokal kunskap
och lokalt engagemang uppnå målsättningarna för utveckling av landsbygden. Under det
senaste halvåret har det ordnats ett stort antal
lokala möten i länet där boende och lokala
entreprenörer och föreningar har fått möjlighet
vara med och påverka hur LEADER områdena
ska utformas. Detta har resulterat i att länet
delas upp i fyra olika LEADER områden, vilka
kommer ha något olika fokus beroende på
vad man önskar utveckla i sitt område. Norra
Roslagen kommer troligtvis att delas i två
områden, ”Med Hjärtat i Uppland” och

”Roslagskusten”. Upplandsstiftelsen har deltagit i arbetet med att arbeta fram underlaget för
”Hjärtat i Uppland”. När LEADER områdena
är fastslagna, någon gång i början av nästa år,
kommer det finnas möjlighet att söka pengar
härifrån till lokala projekt. Om du vill veta mer
kontakta landsbygderådet Birgitta Elfving, tel
070-299 42 22.

Uppskattad kurs om får
Som en del i projekt Roslagshagars arbete
anordnades det i oktober en tvådagarskurs för
naturvårdsintresserade fårägare. Syftet med kursen var att öka kunskapen inom naturvård och
naturvårdsanpassad djurhållning. Stina Stabo
från Hushållningssällskapet berättade under
första dagen bland annat om olika uppfödningsmodeller, får på naturbete och olika byggnadslösningar. Under förmiddagen dag två fick de 25
deltagarna besöka Erik och Ingela Uhlås utanför
Örbyhus som har en gård med cirka 200 tackor.
Eftermiddagen ägnades åt diskussioner i fält
kring restaurering och skötsel av naturbetesmarker för att gynna den biologiska mångfalden.
Kursen var mycket uppskattad av deltagarna
som önskade att fler kurser av detta slag kunde
anordnas i framtiden.

Naturbeteskött från Roslagen
Det har länge varit på gång med naturbeteskött
från Roslagen men hittills har det inte kommit så långt som till butik. Nu är det dock på
gång! Lansering kommer ske i februari 2008.
Arbetet har också fått en ny samordnare, Inger
Abrahamsson från Gräsö. Sven-Olov Borgegård
har till uppdrag att tillsammans med Inger driva
arbetet framåt genom att bland annat länka fler
producenter till konceptet. Än så länge är det
bara nötkött som omfattas av naturbeteskött
från Roslagen men arbete pågår med att även få
med lammkött, vilket förhoppningsvis kommer
lanseras inom en snar framtid.
Arbetet med naturbeteskött ingår i ett nationellt koncept som drivs av Världsnaturfonden
(WWF) tillsammans med ICA. Vi bifogar med
detta nyhetsbrev en artikel från WWFs tidning
som berättar om de olika lokala naturbetesköttprojekt som pågår i landet och som ingår i det
nationella konceptet.

Nytt samarbete med WWF
Upplandsstiftelsen har tecknat ett nytt avtal
med WWF angående pengar till stängsel under
2008. Därmed kommer det att finnas möjlighet

På gång 2008
Projekt Roslagshagar och Hållnäshagar fortsätter med nya tag till nästa år. Här är ett axplock
av det som planeras:
Ny ansökan om EU projekt inom Interreg
kommer lämnas in, där vi söker medel för
att utveckla arbetet med att gynna lokala
entreprenörer inom landskapsvården, restaureringsinsatser och inventeringar.
Ny ansökan om stöd till nya ladugårdar kommer lämnas in till Naturvårdsverket. Vi hop-

Lär dig mer om utter
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Då projekt Roslagshagar har begränsade
möjligheter att ge ekonomisk hjälpa till
restaureringar, rekommenderar vi er som
önskar restaurera betesmarker eller slåtterängar att kontakta Länsstyrelsen. Där finns
det goda möjligheter att få ekonomisk hjälp
för att restaurera biologisk värdefulla miljöer
genom att söka miljöstöd. Du som har ett
jordbruksföretag, är medlem i en förening eller
intresseorganisation, eller av någon annan
anledning vill restaurera en slåtteräng eller en
betesmark kan söka ersättning. Det finns två
ersättningsformer för restaurering av betesmarker och slåtterängar. Båda ligger inom utvald
miljö: för det första en regional markklass
som ligger inom miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar och för det andra en
miljöinvestering. I den regionala markklassen
går du in i ett 5-årigt åtagande och åtar dig
att genomföra restaureringen under den här
perioden. Ersättningen ligger här på max 3600
kr per hektar och år. Det andra alternativet,
miljöinvesteringen kan vara lämpligt om din
restaurering innehåller särskilt höga kostnader,
då du här kan få ersättning upp till 90 procent
av den stödberättigade kostnaden. Tänk på
att du inte ska börja restaurera marken innan
Länsstyrelsen har meddelat att du kan påbörja
din restaurering.

Den 24 februari har du möjlighet att följa
med på en spännande guidad tur där du får
lära dig mer om utterns liv. Guidningen leds
av Johanna Arrendal som 2006 genomförde
en inventering av utter längs Upplandskusten. Guidningen börjar kl 13.00 i Folkets hus
i Karlholms bruk med visning av bilder och
kartor, varefter den guidade turen fortsätter
utomhus. Guidningen arrangeras av Upplandsstiftelsen och Länsstyrelsen. Ingen föranmälan
krävs. Välkomna!

KONTAKT

Projektledare Roslagshagar
Maria Hoflin 018-611 69 96
Projektledare Hållnäshagar
Sara Overud Wissman 018-611 62 73
Naturbeteskött
Inger Abrahamsson 0173-351 82
Sven-Olov Borgegård 070-533 59 79
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Restaurera en betesmark eller
slåtteräng

pas att detta ska resultera i beviljade medeltill minst två nya objekt de närmaste åren.
Fortsatt arbete med åtgärder för hotade arter
som mnemosynefjäril, krisslebaggar och
ängsskäreplattmal tillsammans med Länsstyrelsen.
Lansering av naturbeteskött från Roslagen
Informationsinsatser genom guidningar, 		
ny skrift och rapport ”projekt Roslagshagar
2001–2006”.
Restaureringsrådgivning
Ev. kurs i landskapsvård
Upprättande av restaureringsplaner

Vi vill tacka alla för ett gott samarbete under
det gångna året.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

önskar
Roslagshagar/Hållnäshagar/Upplandsstiftelsen
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att få bidrag till stängselmaterial även under
nästa år. Eftersom det är allt fler som visar
intresse för att ställa i ordning betesmarker
med höga biologiska värden och därmed kontaktar oss om bidrag till stängsel har projekt
Roslagshagar beslutat att ersättning i fortsättningen kommer betalas ut med 20 kr/meter.
Vi tror på så sätt att fler ska få möjlighet att få
ekonomisk hjälp till stängsel. Så tveka inte att
kontakta oss!

