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Här är lite aktuell information från  projekt 
Roslagshagar!

Vad som pågåR just nu i koRtHet

Den nya ladugården på Gräsö gård invig-

des den 5 juni. Ladugården är den 7:e 

som byggs med ekonomiskt stöd från 

Upplandsstiftelsen, Naturvårdsverket, 

Länsstyrelsen, Världsnaturfonden WWF 

och Östhammars kommun.

En ny motormanuell slåtterbalk kommer 

att köpas in för gratis utlåning och kom-

mer att placeras på Tvärnö, Östhammar. 

Bokning sker på tel. 0173-711 18.

Planeringen är i full gång för årets arbete 

med hotade arter. Projektet kommer att 

jobba med fortsatta åtgärder för arterna 

mnemosynefjäril, insekter på krissla, 

gotlandssäfferotplattmal och ängsskä-

replattmal. Arbetet finansieras delvis av 

Naturvårdsverkets åtgärdsprogrammedel.

WWF geR pengaR tiLL kuLtuRLandskapet

Samarbetet mellan Världsnaturfonden WWF 

och Upplandsstiftelsen fortsätter. Upplands-

stiftelsen får 3 miljoner kronor från WWF 

under 2009 till och med våren 2010. Peng-

arna ska användas till att stärka den biolo-

giska mångfalden i ängs- och hagmarker i 

Uppsala län, Örebro län, Estland, Lettland och 

Ryssland. WWFs medverkan i kulturlandskaps-

projekten är därefter osäker. I uppdraget ingår 

dock också att ta fram en ansökan till lämplig 

finansiär/EU-fond för ett större projekt med 

flera parter runt Östersjön.

natuRBeteskÖtt FRån RosLagen

Sedan 2008 har Naturbeteskött från Roslagen 

varit igång. Köttet har sålts i några butiker i 

Norrtälje. Efter nedläggningen av slakteriet i 

Uppsala har ett samarbete påbörjats med det 

nya slakteriet i Skebobruk, som från och med 

hösten 2009 kommer sköta slakt och distribu-

tion av köttet till butik. Nya uppfödare kom-

mer successivt knytas till konceptet. Samord-

nare för arbetet är Inger Abrahamsson, Gräsö 

och Anna Jamieson, WWF. 

stÄngseL

Möjlighet att få ersättning för stängselmaterial 

till marker med höga biologiska värden finns 

även i år. En maxsumma på 20 kr/meter för 

el- och 30 kr/meter för fårstängsel har införts. 

Marken ska ha betesgynnade växter/träd, och 

inte vara gammal åker eller produktionsskog. 

Ett avtal skrivs om att markerna ska betas i 

minst 5 år.

tRÄd i BetesmaRkeR

Ingen har väl lyckats undgå diskussionen kring 

de nya direktiven för träd i betesmarker. För 

marker med särskilda värden är det inget större 

problem. Finns det mer än 100 träd per hektar 

söker man inte gårdsstöd utan kompenseras 

istället av motsvarande extra miljöstöd. Inga 

huggningar ska göras här. För marker med 

allmänna värden gäller dock max 60 träd/ha 

och ingen kompensation av miljöstöden. Detta 

resulterar nu tyvärr i att många hugger bort vär-

defulla hagmarksträd. Vi har noterat att många 

söker allmänna värden för sin betesmark, trots 

att många marker i projektområdet har höga 

biologiska värden och skulle platsa i särskilda 

värden. Vi rekommenderar: sök särskilda vär-

den! Samma krav gäller för igenväxning och 

avbetning.

Värdefulla träd: gamla vidkroniga lövträd, 

hamlade träd, äldre grovgreniga tallar, äldre 

sälgar med döda grenar, hål-aspar men även 

yngre/mindre knotiga aspar (läs mer i skriften 

ni fått med detta brev), träd som får bär/frukt. 

Bevara dessa och tänk också på föryngringen.

Vill Du ha hjälp med planering av restaure-

ring i hagmarkerna, räkning av träd eller hjälp 

att bedöma naturvärdena i dina marker? Har 

du fått kontroll och tycker resultatet verkar 

konstigt (felaktiga kontroller bör överklagas!), 

hör då av Dig till oss så kommer vi ut på ett 

fältbesök.

inventeringar

Under kommande säsong planerar vi att ge-

nomföra följande inventeringar längs norra 

Roslagskusten. Inventeringsarbete påbörjas i 
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guidade tuReR ocH aRRangemang 

Den 27 juni är det åter dags för Familje-

dag på Östra Tvärnö. Under dagen kan du 

bland annat besöka djuren på gården, köpa 

lokala produkter, äta grillade hamburgare 

från Upplandsbondens, gå guidad tur eller 

åka häst och vagn. Arrangemanget är ett 

samarbete mellan Upplandsstiftelsen, Mel-

langården och Norrgården. 

Den 28 juni är det guidad tur vid Högmo-

källan utanför Älvkarleby. På turen berättar 

guiden om sommarens orkidéer och rikkär-

rens spännande flora och fauna. Samling 

kl 13 vid Högmokällan. 

Den 15 augusti har du möjlighet att följa 

med på en historisk guidning vid Lingnåre 

på Hållnäs. Guiden berättar om områdets 

historia från vikingatid och framåt. Sam-

ling kl 13 vid Lingnåre parkering.

Den 23 augusti kan du lära dig mer om 

svampar som finns i kalkbarrskog. Samling 

kl 14 vid Vamsta naturreservat.

Den 6 september är det ytterligare ett 

tillfälle att följa med på en svampguidning. 

Samling kl 13 vid Hållnäs kyrka. 

Den 13 september är det guidad tur i 

Asp-bo vid Österbybruk. Följ då med på 

en upptäcktsfärd bland djur och växter i 

naturreservatet. Samling kl 13 vid parke-

ringen närmast Österbybruk.

maj och pågår fram till och med september. 

Syftet med inventeringarna är främst att kart-

lägga förekomsten av olika hotade insektsarter 

som sedan kan fungera som underlag för even-

tuella åtgärder.                                      

Årets inventeringar berör följande:

Mnemosynefjäril (juni)

Insekter på krissla  (juni–september) 

Ängsskäreplattmal (juni–augusti)

Om ni har några frågor rörande våra invente-

ringar är ni välkomna att höra av er till oss.

djuRtRanspoRteR

Projekt Roslagshagar har tidigare köpt in två 

djurtransporter som finns för gratis utlåning för 

att underlätta skötseln av naturbetesmarker I 

Tierp och Östhammars kommuner. De är place-

rade i Skållbo som bokas på tel. 0294-222 08 

eller 0730-52 45 89, och i Björnäs som bokas 

på tel. 070-272 58 19.

BeRgBoRR

Det finns en bergborr att låna gratis för dig 

som håller på att sätta stängsel. Bergbor-

ren är placerad på Tvärnö och bokas på  tel. 

0173-711 18.

nY peRsonaL

Projektledare Maria Hoflin kommer att vara 

föräldrarledig från juli 2009 och Anett Persson 

från augusti 2009. Om ni har frågor rörande 

projektet efter den 1 augusti ber vi er kontakta 

Frida Hermanson på tel. 018-611 69 96 eller     

070-622 62 73.

 

  

kontakt

PROJEKTLEDARE
Roslagshagar
Maria Hoflin, (tom 090630)
018-611 69 96
070-438 18 47

Vik. Projektledare
Frida Hermanson (from 091015)
070-622 62 73
018-611 69 96

INVENTERARE
Mnemosyne, ängsskäreplattmal
Jan-Olov Björklund
070-527 09 66

Krissla
Niklas Bengtsson
070-693 99 28

Tommy Lennartsson
070-586 83 81

NATURBETESKÖTT
Samordnare Roslagen
Inger Abrahamsson
070-337 51 82

Vi önskar alla en    
tReVLig sommaR!

Klöverblåvinge


