GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR
ÖNSKAR PROJEKT

SAMARBETE ÄVEN KOMMANDE ÅR.

UNDER ÅRET! VI SER FRAM MOT ETT FINT

DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN OCH BYGDEN

ALLA FANTASTISKA INSATSER NI HAR GJORT FÖR

NATURFONDEN VILL PASSA PÅ ATT TACKA FÖR

VI PÅ UPPLANDSSTIFTELSEN OCH VÄRLDS-

På många håll i landet är problematiken
likartad – de aktiva jordbruken kan på grund av
gamla djurstallar och igenväxta naturbeten inte
utöka djurhållningen utan större investeringar.
Eftersom investeringsutrymmet många gånger
är begränsat har bönderna i allmänhet inte
möjligheter med denna utökning varför
nedläggning är ett dystert alternativ. Sedan
projekt Roslagshagar startade har vi varit med
och projekterat för 6 djurbyggnader i Östhammars kommun. En sjunde ladugård
planeras att byggas kommande år vid Gräsö
Gård. Som regel svarar ägaren tillsammans
med Naturvårdsverket och WWF för finansieringen. Det finns dock begränsningar för att
få ekonomisk stöd till ett nytt djurstall då det
är ett krav att djuren som hålls i stallet ska
beta någon form av skyddad mark (naturreservat, Natura2000). Projekt Roslagshagar
undersöker möjligheterna att även kunna
stödja om/tillbyggnad av befintliga ladugårdar
vars djur betar värdefulla marker utanför
skyddade områden.
Har du frågor om djurstallar kontakta SvenOlov Borgegård.

LADUGÅRDAR

Projekt Roslagshagar kan hjälpa till med förmedling av mark respektive djur. Vi kan även
hjälpa till att upprätta betes- och arrendeavtal. Så, vet du om marker som riskerar att växa
igen, eller är du djurägare som önskar få tillgång till mer mark? Kontakta oss så kanske vi
kan hjälpa till!

Du finner även mer information på vår
hemsida www.upplandsstiftelsen.se

Maria Hoflin, Projektledare 018-611 69 96
Anett Persson, stängselinfo 018-611 62 56
Sara Overud, Projektsamordnare Hållnäs
073-801 16 22
Sven-Olov Borgegård, Ladugårdar
070-533 59 79
Eva Medin Johansson, Nätverk
0173-711 18

KONTAKT
Om du har några frågor eller funderingar
rörande projektet eller naturvård, tveka inte
att höra av dig till oss!
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Roslagshagar omfattar följande:
Kartläggning av biologiskt värdefulla ängsoch hagmarker som är dåligt hävdade eller
helt övergivna.
Inventering av mindre kända artgrupper i
området, speciellt fjärilar.

Projekt Roslagshagar är ett samarbetsprojekt
mellan Upplandsstiftelsen och Världsnaturfonden (WWF). Projektet startades 2001 och
beräknas pågå till ca 2010. Projektets främsta
syfte är att bevara den mångfald av arter som
är beroende av ett jordbrukslandskap med
betade marker, slåtterängar och skogsbeten.
Ett av de absolut största hoten mot den
höga biologiska mångfalden i norra Roslagen
är nedläggningen av jordbruk som leder till
igenväxning av övergivna betesmarker. Genom
att arbeta för en levande landsbygd med ökad
sysselsättning inom landskapsvården och göra
landskapet mer tillgängligt för friluftsliv och
naturturism, försöker vi motverka den trenden.
Vi har valt att satsa på åtgärder som bidrar
till fortsatt betesdrift, såsom stöd till djurbyggnader, stängsel och restaurering av
igenväxande marker. Naturvårdsåtgärder i
jordbrukslandskapet handlar nästan alltid om
skötsel och brukande av jordbruks- och
betesmarker.
Om vi kan kombinera en lönsam produktion av livsmedel med produktion av biologisk
mångfald, rekreations- och kulturhistoriska
värden, så kan det öppna landskapet bevaras
för kommande generationer Därför arbetar vi
även för ett naturbeteskött-koncept inom
Roslagshagar, där produktion och naturvård
går hand i hand.

VAD ARBETAR PROJEKT ROSLAGSHAGAR MED?

över något, får ni gärna höra av er till oss!

Snart kan vi lägga ytterligare ett år till
historien, projekt Roslagshagars sjätte
verksamhetsår är snart till ända. Mycket har
hänt under det senaste året, än mer sedan
projektets start år 2001. Under den här tiden
har projektets omfattning avsevärt ökat. För
att ge alla en chans att bli uppdaterade om
projektets verksamhet har vi den här gången
valt att göra nyhetsbrevet lite mer
omfattande. Det ger oss möjligheten att
kunna berätta mer ingående om projektets
verksamhet, ekonomi och planer. Trots det
kan vi omöjligt få med allt. Så om ni undrar

Projekt Roslagshagar finansieras av Upplandsstiftelsen och WWF. En stor del av vårt arbete
finansieras dessutom av EU-fonden Interreg
3A Skärgården till och med 2006. Särskilda
åtgärder finansieras av Naturvårdsverket och
Länsstyrelsen (t ex stöd till ladugårdar,
restaureringsinsatser), Jordbruksverket
(utveckling av naturbeteskött-koncept) m fl.
EU-fonden LIFE Nature har finansierat
omfattande restaureringar inom 5 Natura
2000 områden. Naturvårdsverket finansierar
även genom ett lokalt naturvårdsprojekt
(LONA) restaureringsåtgärder i prioriterade
områden. Projekt Roslagshagars finansiering
består till 80 % av externa medel och omsatte
ca 13 miljoner under 2001–2005. Största
delen har gått till restaurering av biologiskt
värdefulla marker, bidrag till ladugårdar,
ersättning för stängselmaterial samt inventeringar av arter knutna till kulturlandskapet.
Under 2007 har vi fortsatta medel från
WWF för ersättning av stängselmaterial, samt
från Naturvårdsverket för att fortsätta hjälpa
till med restaureringar inom mnemosynefjärilsområden och andra särskilt intressanta
områden. Vi kommer dessutom att, tillsammans med Länsstyrelsen, söka medel till

PROJEKTETS FINANSIERING

Rådgivning om restaurering och skötsel av
igenväxande ängs- och hagmarker.
Restaurerings-/skötselplan upprättas vid
behov.
Ersättning för stängselmaterial till de som
restaurerar eller förbättrar biologiskt värdefulla betesmarker. I vissa fall kan vi hjälpa
till med restaureringsinsatser.
Förmedling av betesmarker och betesdjur.
Hjälpa till med arrende- och betesavtal.
Rådgivning om naturvård kombinerad med
produktion, samt utveckling av gårdens
djurhållning
Påtryckning på politiker och tjänstemän för
att förbättra miljöstödsregler så att biologiska mångfalden gynnas på bästa sätt, och
att djurhållning förenklas och blir mer
lönsam.
Stimulera till maskin- och produktionssamarbete samt utveckla konceptet ”Naturbeteskött från Roslagen”.
Information och utbildning av olika slag, t ex
skrifter, nyhetsbrev, fältvandringar, naturstigar, skyltar, kurser, bymöten, m m.

2/06NYHETSBREV

Under hösten 2005 – våren 2006 gjordes en
förstudie i Roslagen, där förutsättningarna för
ett lokalt naturbeteskött-koncept undersöktes.
I juni presenterade resultaten på ett möte i Långalma. Rapporten finns att läsa på vår hemsida.

”NATURBETESKÖTT FRÅN ROSLAGEN” – VAD
ÄR PÅ GÅNG?

Som vi berättade om i förra nyhetsbrevet har
projekt Roslagshagar utökat sitt arbetsområde
med Hållnäs i Tierps kommun. Upplandsstiftelsen, Tierps kommun och Världsnaturfonden (WWF) driver här ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA) för att återskapa och bevara de
värden som är knutna till kulturlandskapet.
Denna del av projektet startade under våren
2006 och hittills har vi koncentrerat arbetet
på att kartlägga biologiskt värdefulla ängs- och
hagmarker.
Vi är intresserade av att komma i kontakt
med markägare och djurhållare i området som
vill ha hjälp med att förmedla betesmark eller
som är i behov av mer bete till sina djur. Vi
kan också hjälpa till ekonomiskt med kostnader för stängselmaterial eller dylikt. Ring Sara
Overud (se telefonnummer nedan) om du vill
ha mer information eller ett besök.

BETESMARKSPROJEKT PÅ HÅLLNÄSHALVÖN

Vi håller nu på att ta fram en halvtidsrapport
för projekt Roslagshagar, i vilken vi kommer
att redogöra för projektets verksamhet, resultat
och kostnader mellan åren 2001–2005. Vi
hoppas att rapporten ska vara klar under
vintern, då vi kommer att skicka ut ett ex till er.
Som ett steg i att försöka förbättra och
utveckla projektets verksamhet, har en mindre
utvärdering genomförts under försommaren
2006. Ett antal brukare med koppling till
projektet har intervjuats. Detta har gett oss en
fingervisning om hur vi bör arbeta i fortsättningen. Hela utvärderingsrapporten finner ni
på vår hemsida www.upplandsstiftelsen.se.
Alla intervjuade är anonyma.

HALVTIDSRAPPORT OCH UTVÄRDERING

medfinansiering av fler djurbyggnader.
En ny programperiod med Interreg kommer att
starta någon gång nästa år, och vi hoppas
kunna få ta del av dessa medel, för att
finansiera rådgivning, inventeringar, information mm Inom nya landsbygdsprogrammet
hoppas vi även kunna söka pengar för att
utveckla naturbeteskött-konceptet vidare.

Under året har 4 by/informationsmöten
genomförts inom projektet, i syfte att diskutera
konkreta förutsättningar och åtgärder för en
långsiktig skötsel av kulturlandskapet, både ur
ekonomisk och naturvårdande synvinkel. Till
mötena har intresserade mark- och djurägare
mellan Hökhuvud och Hållnäs hälsats väl-

BYMÖTEN UNDER ÅRET

Det har kommit in önskemål om att försöka få
till stånd ett nätverk mellan mark- och
djurägare i Roslagsområdet. Projekt
Roslagshagar ställer sig mycket positiv till
detta förslag och är gärna med och stöttar
uppbyggnaden av ett sådant. Syftet med ett
nätverk skulle vara att skapa en kontaktstruktur mellan mark- och djurägare i Roslagen som har lokal förvaltning av kulturlandskapet som gemensamt intresse. Vi på Upplandsstiftelsen tror att ett lokalt förankrat nätverk
kan bli en betydelsefull drivkraft i det framtida
arbetet med landskapsvård, naturturism och
bygdeutveckling. Det kan öppna upp möjligheterna för samarbete mellan olika aktörer lokalt
och regionalt och på så sätt skapa en vidare
förståelse för lokala förutsättningar. Eva Medin
Johansson, Tvärnö, kan inledningsvis fungera
som spindeln i nätet, och är den person ni ska
kontakta om ni är intresserade att vara med i
nätverksarbetet, (se telefonnummer nedan)

ÖNSKEMÅL OM NÄTVERK

Under hösten och våren går vi nu vidare
med att försöka starta upp konceptet enligt de
möjligheter som öppnade sig genom
förstudien. Flera ICA butiker är intresserade
och vill ha leveranser så snart som möjligt. Till
att börja med kommer några intresserade
nötuppfödare, med rätt förutsättningar, att
vara med och ett samarbete med Roslagskött
(gris) inleds för styckning och distribution.
Uppfödare Jan Händel, Norrtälje, fungerar som
samordnare för detta arbetet under hösten.
Sedan planerar vi att söka medel för att
utveckla konceptet med fler uppfödare, att
försöka få med lammkött, fortsätta utredning
av slakt- och försäljningsmöjligheter mm.
Kontakta Sven-Olov Borgegård om du har
frågor kring detta.
Naturbeteskött är ett koncept som WWF tagit
fram i samarbete med ICA. På WWFs hemsida
www.wwf.se/naturbete finns mer information
de olika lokala projekten i landet och om
kriterier för uppfödning m m.

Genom arbetet med åtgärdsprogrammen för
hotade arter har en del inventeringar genomförts
i Roslagsområdet för att kartlägga förekomsten
av mnemosynefjäril, krissla, gotlandsäfferotplattmal och ängsskäreplattmal. Projektet har
även gjort inventeringsinsatser för att försöka
kartlägga biologisk värdefulla ängs- och hagmarker som riskerar att växa igen i området
kring Rörmar samt på Hållnäshalvön. Kommande år planerar vi att fortsätta inventeringsarbetet, då främst på Hållnäshalvön samt de
områden som berörs av något åtgärdsprogram.
Inför kommande fältsäsong kommer vi att
kontakta och informera berörda markägare. Har
ni frågor eller synpunkter rörande vårt
inventeringsarbete kontakta Maria Hoflin.
Sedan projektets start år 2001 och fram till
idag har Upplandsstiftelsen och WWF varit
med och givit ekonomiskt stöd till restaurering
av ca 1 800 ha naturbetesmark i Roslagen. Av
detta har ca 520 ha och 45 000 meter
stängsel täckts in av stängselavtal. Flera avtal
är redan tecknade eller på gång inför nästa år
vilka hittills omfattar ytterligare ca 80 ha
betesmark. Att så mycket mark åter har
kommit i hävd genom dessa avtal ser vi som
ett mycket positivt tecken på att ni är många
som är intresserade av att fortsätta att vårda
kulturlandskapets naturvärden. Även nästa år
kommer det att finnas möjlighet att kunna få

Sedan några år tillbaka storsatsar naturvårdsverket och länsstyrelserna på att försöka
bevara ca 500 starkt hotade arter i Sverige
genom att upprätta så kallade Åtgärdsprogram
för hotade arter (Ågp). Den sällsynta
mnemosynefjärilen som finns kvar i några

ÅTGÄRDER FÖR MNEMOSYNEFJÄRILEN

stängselersättning från projektet.

ÅRETS INVENTERINGAR

STÄNGSELAVTAL

Trots att betydande arealer betesmark hävdas
och åter kommit i hävd med hjälp av projekt
Roslagshagar, finns det stora arealer betesmark som
i denna stund inte brukas. Vi har även fått signaler
om att många gårdar riskerar att läggas ner.

OBETADE AREALER

SOMMARENS FÄLTVANDRINGAR
Under våren och sommaren har Upplandsstiftelsen i samarbete med bland annat
Upplandsmuseet och Naturskyddsföreningen
genomfört nio olika fältvandringar för allmänheten i norra Roslagen. Aktiviteterna har varit
mycket populära där de flesta vandringarna har
lockat mellan 15–20 personer. Huvudsyftet med
att erbjuda dessa aktiviteter är att utöka
intresset och förståelsen för värden i det lokala
kulturlandskapet. Vi planerar att erbjuda denna
form av aktiviteter även nästa år, då ni alla är
välkomna att delta.

mindre områden i Roslagen, är en av de arter
som ingår i Ågp. Sedan två år tillbaka arbetar
Upplandsstiftelsen i samarbete med lokala
mark- och djurägare för att förbättra förutsättningarna för fjärilens fortlevnad i området.
Hittills har cirka 60 ha mark restaurerats och
åter tagits i hävd. Vi kan konstatera att
populationerna har ökat markant på de områden
där restaureringar har genomfört och ett sent
betespåsläpp har tillämpats.
Vi kommer det närmaste året även arbeta
med flera andra Ågp-arter, till exempel krissla,
som är värdväxt till två sköldbaggar som ingår i
åtgärdsprogrammet för hotade arter. Läs mer om
Ågp på www. naturvardsverket.se.

I början av sommaren köpte projektet in en
transportkärra av modell S700, som finns att
låna för den som behöver transportera djur
mellan betesfållor. Vagnen får lånas max 2
dagar åt gången av en och samma person och
ska vara hel och rentvättad vid återlämnandet.
Projektet har även investerat i en bergborr
(Kobra) som även den finns att låna. Kanske
är ni några som under sommaren även lånade
projektets slåtterbalk? Som ni märkte var den
inte i bästa skick, vilket kommer att åtgärdas
till nästa säsong då projektet kommer att
investera i en ny slåtterbalk.
Vagnen, bergborren och slåtterbalken är
placerad på Mellangården, Tvärnö och bokas
hos Anders Johansson tel 0173-711 18

TRANSPORTKÄRRA, SLÅTTERBALK OCH
BERGBORR TILL LÅNS

komna att delta. Intresset för mötena har varit
relativt stort, och de har fyllt en viktig funktion
som forum för att kunna diskutera lokala
problem och möjligheter. Det har även gett oss
som arbetar med projektet värdefull information om vad vi bör fokusera mer på och vad
som förväntas av projektet. Kurser, studiebesök och fältvandringar av olika slag har
efterfrågats, vilket projektet särskilt kommer
arbeta vidare med under kommande år.

Mnemosyneguidning i Boda

Betande djur i Långalma

Krissla

