
KULTURLANDSKAPET PÅ GRÄSÖ

Vid två tillfällen under vintern har vi provat 

bjuda in till ett möte på Gräsö för att diskutera 

framtidens skötsel av ängs- och hagmarker. 

Tyvärr var det väldigt få intresserade. Vill någon 

mark- eller djurägare istället ha enskild rådgiv-

ning kring skötsel och restaurering av ängar 

och hagar är ni välkomna att höra av er. Vi kan 

även ge råd kring miljöstöd, förmedla betes-

djur/marker, ge stängselbidrag, samt i speciella 

fall även stå för skötsel och restaurering av era 

marker om så önskas.

LYCKAD STUDIERESA TILL DJURSTALLAR

Den 5:e mars samlades 15 entusiastiska del-

tagare för att titta på nybyggda ladugårdar 

och få tips av djurägarna. Deltagarna fick se 

Mellangårdens ladugård med skrapgång samt 

Björnäs ladugårdar med djupströbädd. Vi vet 

att just djurstallar är ett av de största hindren 

för att fortsätta och utveckla djurhållningen på 

den egna gården, särskilt vid kusten. Vi hoppas 

att deltagarna blev inspirerade till att gå vidare 

med sina planer på att bygga nya djurstall! 

Tyvärr finns i nuläget inte någon möjlighet för 

Upplandsstiftelsen att medfinansiera djur-

byggnader. Däremot kan vi komma ut på råd-

givning kring detta utifrån egna gårdens för-

utsättningar, och ge tips om hur man kan söka 

investeringsstöd hos Länsstyrelsen med mera. 

Sven-Olov Borgegård är vår rådgivare för detta.

Deltagarna vid besöket på Mellangården, Tvärnö lyssnar intresserat. Studieresan med tema djurstallar var mycket uppskattad.
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FJÄRILSINVENTERING FORTSÄTTER

Fjärilsinventeringen av ett antal lokaler i Öst-

hammars kommun kommer att fortsätta under 

våren och sommaren 2013. Det var näst intill 

omöjligt att inventera fjärilar under 2012 då 

sommaren var så blöt. Soliga sommardagar 

krävs för att fjärilarna ska kläckas och flyga. 

Vi hoppas på en bättre sommar i år! Syftet 

med inventeringen är att ta fram underlag för 

hur olika skötselmetoder i kulturlandskapet 

påverkar fjärilsfaunan. De som berörs har fått 

utskick om inventeringen sommaren 2011.

NUNNEÖRTSINVENTERING

Under maj månad kommer en inventering av 

nunneört att utföras i området kring Långal-

mafjärden. Anledningen är att mnemosyne-

fjärilen har ökat och spridit sig i området 

kring Brudskäret-Olasskär-Vargskär. Vi vill 

nu undersöka om det finns fler områden som 

denna ovanliga och vackra fjäril kan sprida sig 

till. Då mnemosynefjärilens larver lever uteslu-

tande på växten nunneört så måste det bland 

annat finnas tillräckligt med nunneört för att 

fjärilen ska kunna sprida sig. Om vi hittar nya 

intressanta områden för fjärilen kommer vi 

att kontakta markägare för att se om det finns 

något intresse att göra åtgärder som gynnar 

fjärilen. Till exempel röjning av igenväxning 

och införande av skötsel (sent bete/slåtter). 

Åtgärderna kan vi i så fall hjälpa till med.

HÄR KOMMER AKTUELL INFORMATION FRÅN PROJEKT ROSLAGSHAGAR!

Nunneörten blommar i april-maj. Den tjänar 
som värdväxt åt Mnemosynefjärilens larver.

Mnemosynefjärilen är idag en starkt hotad 
art. Roslagshagar utför åtgärder som gynnar 
fjärilen
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Roslagshagars utomhusskyltar om ängen och 
hagen.

Den 25 april är det våtmarksträff. Kom och 
lär dig mer om våtmarker.
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PÅ GÅNG:

Den 25 april kl 13–16 är ni välkomna till 

Norrögården i Sund där ni har chansen 

att lära er mer om våtmarker. Vi ordnar 

en träff där experter inom området in-

formerar om nyttan med våtmarker, hur 

man anlägger och sköter dem samt vilka 

möjligheter det finns för ekonomiskt stöd.

Anmäl görs till: 

Anders.Eriksson@upplandsstiftelsen.se 

eller 070-4427445 senast 22 april.

En studieresa till Estland kommer att 

ordnas 4–6 september. Vi kommer 

bland annat besöka några djurgårdar 

samt naturområden vid kusten. Sista 

anmälningsdag är 12 maj. Antal platser 

är begränsat. Anmälan görs till Frida 

Hermanson. Mer information och program 

kommer att finnas på Upplandsstiftelsens 

hemsida.

Guidningar i Östra Tvärnö naturreservat 

kommer att hållas 1 och 29 juli, kl 14. 

Samling vid reservatets parkering.

Samverkan med Mellangårdens familje- 

och temadagar i juli. Se vidare info på 

www.oregrund.nu/tvarno

Även under denna sommaren kommer 

projektets utomhusskyltar om ängen och 

hagen placeras på några platser vid Öst-

hammarskusten och på Hållnäshalvön.

En blomstervandring bland gravarna på 

Grönlundsbacken i Sikhjälma hålls den 

11 augusti, kl 14. Samling vid parke-

ringen.

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.

KONTAKT

PROJEKTLEDARE
Roslagshagar
Maria Hoflin, 
Tel. 018-611 69 96, 
070-438 18 47
E-post: 
maria.hoflin@upplandsstiftelsen.se

Frida Hermanson
(projektledare SNOWBAL)
Tel. 018-611 69 96, 
070-622 62 73
E-post: 
frida.hermanson@upplandsstiftelsen.se

Sven-Olov Borgegård
Tel. 070-533 59 79,
E-post:
ekologiplan@tele2.se

Anders Eriksson (vikarie för Anett 
Persson fr.o.m 20121029)
E-post: 
anders.eriksson@upplandsstiftelsen.se

Tommy Lennartsson
Tel. 070-586 83 81
E-post: 
tommy.lennartsson@slu.se

FÅ DETTA BREV TILL DIN E-POST 
Du kan få detta nyhetsbrev till din 
e-post istället för på posten, genom att 
gå in på www.upplandsstiftelsen.se /Ros-
lagshagar och anmäla din e-postadress. 

VILL DU INTE HA FLER NYHETSBREV? 
Om du inte vill få detta nyhetsbrev fler 
gånger så meddela oss detta genom att 
skicka e-post till info@upplandsstiftel-
sen.se eller ring 018-611 62 71.

NYHET! STOLPNERSLAGARE LÅNAS UT

Vid stängselsättning har vi märkt att många 

efterfrågar en stolpnerslagare för att kunna 

sätta grövre hörn- och grindstolpar. Därför 

har en stolpnerslagare köpts in till projekt 

Roslagshagar. Den finns för gratis utlåning 

på Mellangården på Tvärnö.

För bokning ring tel. 0173-711 18. 

SLÅTTERBALK

Vill du sköta ängsmark genom slåtter? Vi har 

en motormanuell slåtterbalk för gratis utlå-

ning. Den är placerad på Tvärnö, Östham-

mar. För bokning ring 0173-711 18.

DJURTRANSPORTER

Projekt Roslagshagar har tidigare köpt in två 

djurtransporter som finns för gratis utlåning 

för att underlätta skötseln av naturbetes-

marker  i Tierp och Östhammars kommuner. 

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.

BERGBORR

Det finns en bergborr att låna gratis för dig

som håller på att sätta stängsel. Bergborren

är placerad på Tvärnö och bokas på 

tel. 0173-711 18.

RÅDGIVNING OCH STÄNGSELMATERIAL

Har ni funderingar kring restaurering och 

skötsel av hagar, ängar eller våtmarker? Vi 

kan komma på ett rådgivningsbesök för att 

titta på området i fråga. Även under 2013 

finns möjlighet att få bidrag till stängselma-

terial för hagmarker med höga naturvärden. 
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NYHET! FAKTABLAD

Vi håller på att ta fram ett antal faktablad. 

Just nu finns faktabladen: 

•	 Enkla djurbyggnader

•	 Förbättra ytor utomhus med geotextil

•	 Restaurering av trädbärande hagmarker 

•	 Våtmarker. 

Fler kommer under våren. Ni hittar dem på 

Upplandsstiftelsens hemsida under Roslags-

hagar.


