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HÄR KOMMER AKTUELL INFORMATION FRÅN PROJEKT ROSLAGSHAGAR!

Det finns djurtransport att låna
både i Östhammars och Tierps
kommun.

VILL DU RESTAURERA EN BETESMARK?

VAD HÄNDER KRING NATURBETESKÖTT?

Du kan få stängselbidrag från Roslagshagar,

Konceptet ”Naturbeteskött från Roslagen”

men krävs större åtgärder rekommenderar vi

planerar nu en nystart efter att det legat på is

att du söker restaureringsstöd hos Länsstyrel-

sedan 2009. Lövsta slakteri i Uppsala har visat

sen. Vi kan bidra med tips och råd, och finns

stort intresse att köpa in naturbeteskött och

mycket höga naturvärden kan vi hjälpa till

sedan svara för styckning, marknadsföring och

med att söka stöd och stå för restaureringen

försäljning till butik. Kontakta oss om du är

av din mark. Vi kan då arrendera marken eller

intresserad av att producera naturbeteskött.

göra ett samarbetsavtal kring detta.
DELTA PÅ BYMÖTEN UNDER VÅREN OCH HÖSTEN
Under hösten 2011 ordnade vi två mycket
givande bymöten på Söderön och Raggarön/
Tvärnö, där kulturlandkspets framtid och
utveckling diskuterades. Under våren planerar
vi att bjuda in till bymöten på Hållnäshalvön.
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Vill du att vi ska komma till din by också så

NYTT LANDSBYGDSPROGRAM PÅ GÅNG
Vi deltar i processen både genom att vi är med
i en partnerskapsgrupp till Länsstyrelsen, har
möjlighet att kommentera/svara på remisser
på en del av Jordbruksverkets förslag, och via
Världsnaturfonden WWFs lobbying i Bryssel.
Om du har åsikter du vill ha framförda kan du
meddela oss.

hör av dig.
INTRESSERAD AV VÅTMARKER?
Är du intresserad av att anlägga en mindre
våtmark på dina marker eller på byns gemensamma mark? Vi har möjlighet att komma ut
Foto: Pär Eriksson

Nu blommar sälgen, som är en
mycket viktig näringskälla för
humlor och bin som vaknar tidigt
på våren.

på rådgivande besök.
STUDIERESA OM VÅTMARKER
Vi planerar en studieresa i slutet av september
för att titta närmare på anläggande av våtmar-

Rådgivningsbesök.

ker. Hör gärna av dig till oss redan nu om du
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är intresserad.
DELTA PÅ RESTAURERINGSLÄGER I ESTLAND
Under vecka 33 ordnar Estonian Fund for
Vi kommer gärna ut på rådgivning
kring skötsel och restaurering av
betes- och våtmarker.

Nature restaureringsläger på ön Hiiumaa i
Estland. Denna typ av sammankomster är här
vanligt förekommande där man under några
dagar tillsammans restaurerar en äng- eller
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Möjlighet att få ersättning för stängselmaterial till betesmarker med höga biologiska
värden finns fortfarande under 2012. Tänk
på att även höra av er till oss om ni planerar
åtgärder i marker som redan omfattas av
våra stängselavtal.

hagmark. Vi har nu möjlighet att finansiera

DJURTRANSPORTER

några personers deltagande i detta. Lägret

Projekt Roslagshagar har tidigare köpt in två

omfattar fyra dagar (tre nätter) i Estland.

djurtransporter som finns för gratis utlåning

Hör av dig till oss med en anmälan om du är

för att underlätta skötseln av naturbetes-

intresserad av att delta!

marker i Tierp och Östhammars kommuner.

FJÄRILSINVENTERING
Under sommaren 2012 fortsätter vi den
inventering av fjärilar som påbörjades 2011.
Gör något annorlunda i sommar.
Anmäl dig till restaureringslägret
i Estland i augusti!

STÄNGSEL

De är placerade 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.

Syftet med inventeringen är att ta fram

BERGBORR

underlag för hur olika skötselmetoder i

Det finns en bergborr att låna gratis för dig

kulturlandskapet påverkar fjärilsfaunan. In-

som håller på att sätta stängsel. Bergborren

venteringen kommer att utföras av entomolog

är placerad på Tvärnö och bokas på

Jan-Olov Björklund.

tel. 0173-711 18.

TIPS OM EXTRA ERSÄTTNING

ÖVRIGT PÅ GÅNG I KORTHET

Du vet väl att det finns pengar att söka till

Under sommaren kommer en vandrande

dina betes/slåttermarker från Landsbygdspro-

utställning med information om skötsel av

grammets ”utvald miljö”? Här är några exem-

landskapet att ställas ut på ett antal plat-

pel på ersättningar som går att söka: återupp-

ser längs Upplandskusten.

byggnad av trägärdesgård (270 kr/m), extra
ersättning för betesmark/slåtteräng på öar

Den 18 april kommer vi att ordna en

1000 kr/ha, renovering av ängslada/linbastu/

kursdag kring skötsel av särskilt värdefulla

smedja 14300 kr/byggnad, särskild höhante-

betesmarker i kustområdet. Inbjudan går i

ring på slåtteräng för hässjning eller vändning

första hand ut till djurhållare i Upplands-

1700 kr/ha, rovdjursstängsel 50 kr/m. Mer

stiftelsens områden, men det finns plats

information finner ni på Länsstyrelsens hem-

för fler intresserade. Hör av dig om du är

sida www.lansstyrelsen.se/uppsala

intresserad, först till kvarn!

FÅ INFORMATIONSBREVET TILL DIN E-POST

Under juni kommer vi genomföra vår år-

Visste du att du kan få detta informations-

liga inventering av mnemosynefjäril på

brev elektronsikt till din e-post istället för via

berörda lokaler.

posten? På vår hemsida www.upplandsstiftelsen.se kan du anmäla din e-postadress eller

Vi genomför nu restaurering av betesmar-

så skickar du ett mail direkt till

ker på flera olika områden längs kusten,

anett.persson@upplandsstiftelsen.se

bland annat på Söderboda, Glupudden
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och Flottskär.
Vi planerar att genomföra några historiska
byvandringar på Söderön och Raggarön
under sommar och höst. Datum är ännu
inte spikat.
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Den 30 juni är det åter dags för familjedag på Tvärnö. Årets tema är fiske.

Ovan: Mnemosynefjärilen kan du se flyga under första halvan av juni i
några vackra hagar på Söderön och Tvärnö.
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Nedan: Betad hagmark på Östra Tvärnö

Detta dokument, som har producerats
inom ramen för EU-projektet
Snowbal, är Upplandsstiftelsens egna
åsikter. Beslutande myndighet
(Managing Authority) kan inte hållas
ansvarig för denna information.

