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Information från  projekt Roslagshagar!

FELBEDÖMDA STRANDÄNGAR 

Har strandäng ritats bort från dina betesmar-

ker efter jordbruksverkets blockinventering 

2009? Jordbruksverkets bedömning 2009 var 

att strandängar har dåligt fodervärde. Jord-

bruksverket har efter påtryckning ändrat sin 

bedömning av fodervärde på strandängar, och 

gör därmed inte en lika hård bedömning av 

dessa marker. Men det som togs bort 2009 

kommer inte automatiskt tillbaka utan ni 

måste själva meddela Länsstyrelsen så att de 

vet om detta och kan göra en ny bedömning. 

Vi förmedlar gärna denna information till 

Länsstyrelsen om ni hellre vill kontakta oss i 

denna fråga.

ÅTGÄRDER FÖR HOTADE ARTER

Inom projekt Roslagshagar har vi under flera 

år fått medel från Länsstyrelsen för att utföra 

inventeringar, restaureringar med mera för att 

gynna hotade arter. Under 2010 har reger-

ingen dragit ner så pass mycket på anslagen 

att vi inte fått några nya medel till detta i år. 

Vissa uppföljningar och restaureringar som 

inte blev klara 2009 har dock utförts i som-

mar. Däribland inventering av ängsskäreplatt-

mal i Hållnäs samt röjning för krisslebaggar i 

Östhammars kommun.

UPPLANDSSTIFTELSEN ARRENDERAR MARK

Upplandsstiftelsen har under det senaste året 

gått in som arrendator på några markområden 

i norra Roslagen. Främsta anledningen till 

detta är att det på dessa marker finns hotade 

arter som många gånger kräver specifika sköt-

selinsatser. Markägarna tycker därför att det 

underlättar om stiftelsen kan ta huvudansvaret 

för dessa markers skötsel vilket har lett till att 

arrendeavtal har upprättats.

UPPLANDSSTIFTELSEN RESTAURERAR MARK

Upplandsstiftelsen planerar och genomför nu 

restaureringar på flera områden i Roslagen, 

bland annat på Oxsten och Tvärnö. Insat-

serna sker främst på marker som vi arrenderar/

förvaltar och som hyser hotade arter. För att 

finansiera dessa insatser har vi sökt restaure-

ringsstöd från Länsstyrelsen. Ibland går även 

markägaren in och finansierar delar av åtgär-

derna. Restaureringsstöd har alla med värde-

fulla ingenväxande marker möjlighet att söka. 

NYTT PROJEKT PÅ GRÄSÖ

Gräsöfonden har tillsammans med Östhammars 

kommun och Upplandsstiftelsen sökt och blivit 

beviljade statliga bidrag till lokala och kommu-

nala naturvårdsprojekt (LONA) som förmedlas 

via Länsstyrelsen. Projektet som heter ”Bevara 

och utveckla natur och friluftsliv på Gräsön”  

har som syfte att tillsammans med lokala ak-

törer och föreningar skapa förutsättningar för 

hållbart friluftsliv och naturturism på Gräsön.

WWF BESÖKTE NORRA ROSLAGEN

Upplandsstiftelsen bjöd den 18 maj Världsna-

turfonden WWF på en utflykt till Öregrund och 

Gräsö. Syftet var att visa upp Norra Roslagens  

natur- och kulturlandskap. Deltagarna fick titta 

på igenväxande och restaurerade marker och 

hotade arter som stiftelsen arbetar med, samt 

igenväxande, grunda vikar och igensatta vand-

ringsvägar för fisk. På utflykten deltog även 

engagerade entreprenörer och djurägare som 

delade med sig av sina erfarenheter. Världsna-

turfonden WWF har resurser som är avsedda 

att satsas på ett antal landskap i Sverige. Upp-

landsstiftelsen verkar för att ett av dessa land-

skap ska utgöras av Norra Roslagens kust.

LYCKAD FAMILJEDAG PÅ TVÄRNÖ

För fjärde året i rad genomförde Mellangården 

och Upplandsstiftelsen det välbesökta arrang-

emanget ”Familjedag på Tvärnö” i början av 

juli. Arrangemanget lockade ett par hundra be-

sökare som tog del av de många aktiviteterna 

som erbjöds. Årets tema var får och besökare 

kunde därmed bland annat lära sig att tova ull, 

se fårklippning och vallning samt avnjuta en 

lammkorv. Planering påbörjas nu för nästa års 

Familjedag.
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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.

KOMMANDE HÄNDELSER

4 september kl.13. Guidad tur i Lingnåre 

kulturreservat. Guiderna Frida Herman-

son och Jan-Helmer Gustafsson berättar 

om platsens historia från vikingatid och 

framåt.

5 september kl. 13. Svampens dag. Ta med 

dig svampkorgen och lär dig mer om både 

vanliga, ovanliga, ätliga och giftiga svam-

par. Samling vid Västlands kyrka, Tierp. 

Guidar gör Lars-Thure Nordin och Anders 

Dahlberg.

 

STÄNGSEL

Möjlighet att få ersättning för stängselmaterial 

till marker med höga biologiska värden finns 

även under 2010. Marken ska vara naturbe-

tesmark med höga naturvärden samt inte ha 

gödslats eller plöjts på länge och inte vara 

gammal åker eller produktionsskog. Ett avtal 

skrivs om att markerna ska betas i minst 5 år.

MOTORMANUELL SLÅTTERBALK

Det finns en motormanuell minislåtterbalk att 

låna gratis för dig som vill slå slåtterängar. 

Slåtterbalken är placerad på Tvärnö och bokas 

på tel. 0173-711 18.

DJURTRANSPORTER

Djurtransportkärror finns för gratis utlåning för 

att transportera djur till och från naturbetes-

marker i Tierp och Östhammars kommuner. 

I Tierps kommun är djurkärran placerad i 

Skållbo och bokas på tel. 0730-52 45 89. I 

Östhammars kommun är djurkärran placerad i 

Björnäs och bokas på tel. 070-272 58 19.

 

  

KONTAKT

PROJEKTLEDARE
Roslagshagar och Hållnäshagar
Vik. projektledare
Frida Hermanson 
070-622 62 73
018-611 69 96

Maria Hoflin, (fr o m 1 oktober)
018-611 69 96
070-438 18 47

Anett Persson
070-151 03 58
018-611 62 56

Tommy Lennartsson
070-586 83 81

Nyröjd hage och nysatt trägärdesgård på Oxsten, en del av den pågående restaureringen i området.


