
UPPFÖLJNING AV STÄNGSEL
Under vintern/våren 2013/2014 har vi genom-
fört en uppföljning av stängsel som finansierats 
med medel från Världsnaturfonden WWF och 
Upplandsstiftelsen åren 2001–2013.
Resultaten visar att av de 1405 hektar ängar 
och betesmarker som restaurerats, är 92% 
fortfarande i drift och i bra skick. Vid stängse-
lersättning görs avtal upp om att markerna ska 
betas i minst 5 år efter stängsling. Här ser vi 
nu att de flesta marker betas mycket längre än 
så, vilket var vårt mål och en bra investering 
med naturvårdspengarna. Vi har även tittat 
på hur stor andel av arealen som nu ingår i 
gårdsstöd och miljöstöd, och det är ca 81% 
av arealen, varav det mesta ingår i miljöstödet 
för särskilda värden eller skogsbete. Genom att 
söka miljöstöden kan man få betalt för kostna-
den att sköta markerna. 

BETESMARKER SÖKES
I Östhammarsområdet har vi en efterfrågan 
från djurägare på mer betesmark och även i 
en del fall mer åkermark till vallfoder. Har ni 
betesmarker eller åkermark som kan arrenderas 
ut? Helst större sammanhängande områden. 
Även igenväxta marker är av intresse. Hör av er 
till oss!

RÅDGIVNING OCH STÄNGSELMATERIAL
Har ni funderingar kring restaurering och skötsel 
av hagar, ängar eller våtmarker? Vi kan komma 
på ett rådgivningsbesök och titta på det aktuella 
området. Även under 2014 kommer det finns 
möjlighet att få bidrag till stängselmaterial för 
hagmarker med höga naturvärden. Vi kan även 
i viss mån hjälpa till att planera och mäta in 
våtmarksområden.

1/2014 NYHETSBREV

VARFÖR BEVARA ÖPPNA LANDSKAP?
En levande landsbygd med betande djur ger
inte bara ett vackert kulturlandskap. Det
skapar även en variation av olika naturtyper
som i sin tur ger förutsättningar för biologisk 
mångfald och livskraftiga jordbruksföretag. 
Ingen tycker om att se sin gård eller hembygd 
växa igen, att se blommor, fjärilar och ett ljust 
varierat landskap försvinna.

Med det här nyhetsbrevet skickar vi med 
några av de faktablad som vi har tagit fram 
som kort beskriver olika aspekter kring att 
restaurera betesmarker och våtmarker. Ni fin-
ner fler faktablad och annan information som 
berör kultulandskapet på vår hemsida www.

upplandsstiftelsen.se/Roslagshagar.

PÅGÅENDE RESTAURERINGAR 
Vi på Upplandsstiftelsen försöker med de
medel och kunskap vi har bidra till att bevara
ett öppet och artrikt kulturlandskap.Just
nu arbetar vi intensivt med restaurering av
hagmarker vid kusten. Detta möjliggörs
genom beviljade restaureringsstöd samt
finansiering från Världsnaturfonden WWF. I
19 områden, omfattande 222 hektar, pågår 
det nu åtgärder för att åter kunna beta områ-
dena. Det är områden i Upplandsstiftelsens 
naturreservat, privata marker som vi arrende-
rar, samt områden där vi har samarbetsavtal 
med markägare.

ÅTERSKAPANDE AV VÅTMARKER
Arbetet med våtmarker har tagit fart och inves-
teringsstöd har beviljats från Länsstyrelsen till 
fyra områden, där åtgärder pågår under året. 
I två områden anläggs våtmarker med syfte 
att gynna fiskreproduktionen. Två områden 
restaureras för att gynna den hotade gölgrodan. 
Även här delfinansierar Världsnaturfonden WWF 
arbetet, och åtgärderna sker i nära samarbete 
med markägare.

AKTUELL INFORMATION FRÅN UPPLANDSSTIFTELSENS PROJEKT ROSLAGSHAGAR!

Stolpnedslagning på Glupudden. 
Foto: Maria Hoflin

Svartbent sköldbagga (Cassida murraea) är 
ovanlig men kan nu i juni ses på värdväxten 
krissla. Foto: Maria Hoflin

 

Hamlade träd och trägärdesgård.
Foto: Frida Hermanson



HAR NI TRÄD SOM BEHÖVER HAMLAS?
I år pågår ett projekt med målet att återhamla 
ca 300 träd i länet. Hamlingen/tullningen görs 
av en arborist utan kostnad för markägaren. 
Landsbygdsprogrammet bekostar hamlingen 
via Länsstyrelsen. Om ni har hamlade träd som 
behöver hamlas, gärna många i ett område, 
så anmäl i så fall intresse till oss så vidareför-
medlar vi önskemålen om hamling.

KOMMANDE INVENTERINGAR
Under sommaren planerar vi att följa upp 
utvecklingen av ängsskära och den hotade 
ängsskäreplattmalen i några tidigare invente-
rade områden. På förfrågan från Östhammars 
kommun gör vi en inventering runt Karön för 
att se om det är möjligt att få till några större 
betesområden. Vi gör även uppföljning av 
tidigare utlagda växttransekter i några restau-
rerade områden. Hör av er om ni har funde-
ringar kring detta.

TRÄGÅRDESGÅRDAR
Upplandsstiftelsen samarbetar sedan förra 
året med Trafikverket kring trägärdesgårdar 
vid utpekade kulturvägar längs Upplandskus-
ten. Större vägar på Hållnäshalvön, samt på 
Norrön-Söderön-Tvärnö-Raggarö är klassade 
som kulturvägar. Här kan Trafikverket finan-
siera återuppbyggnad av trägärdesgårdar. Hör 
av er om ni är intresserade. Det bör vara vid 
betade områden och traditionell sk långgärdes-
gård med kluvna slanor.

PÅ GÅNG:
FAMILJEDAGAR PÅ TVÄRNÖ
På vardagar under juli månad är besökare 
välkomna till Mellangården utanför Öst-
hammar. Här har du bland annat möjlighet 
att mata lammen, hälsa på hönorna, krama 
kaniner och åka traktor. På tisdagar är det 
temadag, då det erbjuds lite extra aktivite-
ter. Försäljning av fika. Detaljerat program 

finner du på www.oregrund.nu/tvarno/

När: 1–25 juli kl. 13–16 

Var: Mellangården, Östra Tvärnö

Entréangift: Avgift tas ut av alla, stora som 
små, 50kr/pers, temadagar 70kr/pers.
Vänligen respektera de aktuella öppet-

tiderna.

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

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

Anett Wass
Tel. 070-151 03 58,
E-post: 
anett.wass@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

BESÖK VÅR HEMSIDA
www.upplandsstiftelsen.se

STOLPNERSLAGARE
En traktorburen stolpnerslagare för grövre 
hörn och grindstolpar finns för gratis 
utlåning på Tvärnö, Östhammar. Bokas 

på tel. 0173-711 18. 

SLÅTTERBALK
En motormanuell slåtterbalk för att slå 
ängar finns för gratis utlåning på Tvärnö, 

Östhammar. Bokas på tel 0173-711 18.

DJURTRANSPORTER
Två djurtransportkärror som finns för 
gratis utlåning i Tierp och Östhammars 
kommuner. En är placerad i Skållbo, 
Hållnäs. Bokas på tel. 0294-222 08 
eller 0730-52 45 89. Den andra är pla-
cerad på Björnäs, Östhammar. Bokas på 

tel. 070-272 58 19.

BERGBORR
En bergborr för finns för gratis utlåning 
för dig som håller på att sätta stängsel. 
Den är placerad på Tvärnö, Östhammar. 

Bokas på tel. 0173-711 18.

RÄVSTENSDAGEN
Besök Rävsten för en dag! Upptäck Räv-
stens vackra natur- och kulturmiljö. Bada 
från en klippa eller dingla med benen från 
bryggkanten. Motorsågskonstnären Hans 
Gustafsson visar prov på sina färdigheter 
och sågar inför publik. Prova på att paddla 

hos Gräsö Kanotcentral, eller gå en fjä-
rilsguidning med fjärilsexperten Jan-Olov 

Björklund. Försäljning av lunch och fika. 

Kiosken är öppen hela dagen.

När:  24 juli kl. 8–17

Var: Rävsten
Från Äspskär, längst söder ut på Gräsö, går 
gratis båt till Rävsten om du kommer mel-
lan kl 8–10. Gratis båt tillbaka till Äspskär 

mellan kl 15–17.

FJÄRILSLYSNING FLOTTSKÄR
Kom med till Flottskär på Hållnäs och 
upptäck den rika fjärilsfaunan! Med hjälp 
av vit duk och speciallampor kan vi se när-
mare på de fjärilar som flyger när mörkret 

har lagt sig.

När:  15 augusti kl. 18 

Var: Samling vid Flottskärs gård, Hållnäs



VARFÖR RESTAURERA En HAGMARK?
Du kan få en hög miljöersättning för hag-
marksbete och på så sätt få en bättre eko-
nomi i djurhållningen. Du bidrar även till 
att öka den biologiska mångfalden, bevara 
vårt kulturarv och hålla landskapet öppet 
och attraktivt.

HUR SKA JAG UTFÖRA RESTAURERInGEn?
Här följer några allmänna rekommendatio-
ner, men tänk på att varje hagmark är unik 
och kan behöva speciella åtgärder:

Friställ gamla lövträd med vid trädkrona från 
yngre träd och buskar.

Gruppera träd och buskar och skapa störe 
solbelysta ytor. Gallra inte som i skogsbru-
ket!

Lämna träd och buskar som har blommor 
och som bär frukt och bär, t.ex. rönn, vilda-
pel och rosenbuskar. Om du arbetar under 
vintern, se till att skilja mellan sly och 
värdefulla buskar.

Granar bör tas bort. Enstaka större träd kan 
dock lämnas kvar.

Gamla tallar och tallar med vida trädkronor 
ska lämnas. Lämna också små ”krokiga” 
tallar.

Lämna äldre aspar, gärna i mindre grupper.

Lämna döda träd, stående eller liggande, 
med undantag för döda granar som kan tas 
bort. Några små högar med ved, kan läm-
nas i hagen.

Kulturlämningar husgrunder, lador, gamla 
stenmurar mm, bör röjas fria från buskar 
och träd. Men lämna gamla träd och en del 
träd och buskar som har blommor, frukt 
eller bär.

Städa det restaurerade området från kvistar. 
Högar av kvistar kan brännas eller om det 
är stora mängder skickas till flisning.

Ta inte bort (döda) grenar på de träd som finns 
kvar.

Underröj inte som man gör inom skogsbruket. 
Ung gran, ung tall och sly kan tas bort, men 
spara det mesta av buskarna.

Om du använder tunga maskiner använd endast 
dessa på vintern när marken är frusen eller på 
sommaren när marken är torr.

Låt restaureringen ta tid!

ATT TänKA på
• Om entreprenörer anlitas, se till att du är 

tydlig med att huggningen görs i natur-
vårds syfte och målet är att återskapa en 
hage/äng. Kvistar ska tas bort, inga spår 
från maskiner får förekomma, buskar ska 
lämnas.

• Om du hanterar ängs/hagmarker i natur-
reservat, är det den förvaltande organisa-
tionen som ansvarar för restaureringen. 
Du måste rådfråga dem inför restaure-
ringen.

• Projekt Roslagshagar kan hjälpa dig pla-
nera inför en restaurering och markera 
upp träd som skall sparas.

RESTAURERInG AV TRädbäRAndE HAGMARKER

Sälg blommar tidigt på våren och är 
viktig för tidiga. Se till att du sparar 
gamla sälgar och även några sälg- 
och videbuskar.

Hamlade träd och träd med vid krona har vuxit upp i en 
öppen miljö. Dessa träd blir oftast mycket gamla och hyser 
en stor biologiska mångfalden. Friställ träden genom att ta 
bort sly.

När träd och buskar är grupperade, skapas stora soliga ytor där blommor och insekter trivs. Om du har hotade arter på din mark, se till att få information om vilken typ 
av livsmiljö dessa arter kräver.

Detta dokument, som har producerats inom ramen för EU-projektet  
Snowbal (Saving the sea from Nutrient Overload by managing 
Wetlands/grasslands BaLtically), är Upplandsstiftelsens egna åsikter. 
Beslutande myndighet (Managing Authority) kan inte hållas ansvarig 
för denna information.

faktablad

Gammal stubbskottsask som tidigare 
brukats genom att man hamlat/skördat 
grenar nära marken. Med tiden har en 
grov bas bildats med många stammar. 
Dessa gamla träd bör bevaras med alla 
sina stammar.

Sidensvansar tycker om rönnbär. 
Många insekter och fåglar hitta 
mat bland buskar och träd som har 
blommor, frukt och bär. Traditionellt 
har dessa träd och buskar lämnats 
kvar i ängar och betesmarker.



Kontakt
Upplandsstiftelsen
Box 26074, 750 26 Uppsala
018-611 62 71
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LäS MER
Jordbruksverkets broschyrer 
(www.sjv.se/publikationer)

VISSTE dU ATT?
Du kan söka miljöstöd för att 
restaurera ängs- och hagmarker.

Det finns historiska kartor som 
kan hjälpa dig förstå hur ängs/
hagmarken har sett ut.

Detta dokument, som har producerats inom ramen för EU-projektet  
Snowbal (Saving the sea from Nutrient Overload by managing 
Wetlands/grasslands BaLtically), är Upplandsstiftelsens egna åsikter. 
Beslutande myndighet (Managing Authority) kan inte hållas ansvarig 
för denna information.

faktablad

	  

Aspdunge med 
döda stammar

FÖRE

EFTER

	  

Hamlad 
ask

	  

Ung ask 
(föryngring)

	  

bredkronig 
ek

	  

äldre hassel-
buketter

	  

pelaren

	  

Olvon

	  

bredkronig 
tall

	  

Sälg

	  

Rönn

	  

nypon-
buskar

FÖRE EFTER

Friställ bredkroniga träd och vidga befintliga luckor



BUSKAR OCH TRÄD I NATURBETESMARKER
FAKTABLAD

Detta dokument, som har producerats inom ramen för EU-projektet  
Snowbal (Saving the sea from Nutrient Overload by managing Wetlands/
grasslands BaLtically), är Upplandsstiftelsens egna åsikter. Beslutande 
myndighet (Managing Authority) kan inte hållas ansvarig för denna 
information.

Skogsbryn, mindre buskage och enstaka buskar som blommar är viktiga miljöer för många arter. Buskarna ger insekter och fåglar 
skydd mot såväl predatorer som väder och vind. Blommande buskar och nektarn de producerar är en viktig näringskälla för insek-
ter under vår och sommar, som i sin tur blir föda för fåglar. Senare på säsongen kan fåglar och gnagare även dra nytta av buskar-
nas produktion av bär och nötter. Traditionellt har man sparat buskar och träd som gav lövfoder, bär, nötter och virke. 

Buskar och träd ska hållas efter i betesmarker så att inte för stor del av grässvålen beskuggas, men röj inte för hårt!

HAVTORN är en stor tornig buske som växer längs strän-
der, ofta i större bestånd. Den tål dock inte konkurens 
från andra träd och buskar och har minskat i utbred-
ning. Bladen är silvrigt gröna. Bären mognar på hösten 
och är mycket rika på c-vitamin och antidioxianter. De 
kan användas till gelé och saft.

NYPONROS är en medelstor buske med grova böjda tag-
gar på stammar och grenar. Nyponros är den vanligaste 
vildväxande rosarten i Sverige och kallas ibland Törnros. 
De rosa rosorna blommar i juni-juli. Nyponen, som är rika 
på c- och a-vitamin, sitter kvar på vintern och ger föda åt 
såväl fåglar som gnagare. De används även till soppa, te, 
sylt, gelé och marmelad. 

HASSEL är en yvig, mångstammig buske som 
blommar tidigt på våren. Hanblommorna sitter 
tätt på hängen. Hasselnötterna, är en uppskattad 
matkälla av bl.a. möss, ekorrar och nötskrikor. 
Stammarna är starka och sega och används bl.a. 
till korgmaterial.

BERBERIS är en tornig buske med gul ved som ibland 
kallas surtorn. De gula blommorna hänger i klasar och 
har en stark unken doft. Bären som är klarröda och 
smalt elliptiska hänger ofta kvar under lång tid. Berbe-
ris har förts in i Sverige och förvildats.

MÅBÄR är en liten buske som liknar röda vinbär. 
Bladen har glänsande undersida och bären sitter 
i korta upprätta klasar. Måbär växer ofta ihop 
med skogstry och hägg.

SKOGSTRY är en medelstor buske med tunna grenar 
och hård ved. Den blommar i maj med gulvita blommor 
och får sedan mörkröda, giftiga bär som sitter parvis på 
korta skaft.
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FAKTABLAD

Detta dokument, som har producerats inom ramen för EU-projektet  
Snowbal (Saving the sea from Nutrient Overload by managing Wetlands/
grasslands BaLtically), är Upplandsstiftelsens egna åsikter. Beslutande 
myndighet (Managing Authority) kan inte hållas ansvarig för denna 
information.

RÖNNens blommor sitter i klasar och har en tung kvalmig 
doft. Rönnbären hänger ofta kvar till långt in på vintern och 
utgör viktig vinterföda för fåglar. Det sägs att mycket rönn-
bär förebådar en kall och snöfattig vinter.

OLVON är en medelstor buske med platta, vita blom-
ställningar där de yttre blommorna är förstorade. 
Den har röda bär som sitter kvar under vintern. 
Bären uppskattas av många fåglar men de innehål-
ler garvämnen som kan vara giftiga för människan.

OXEL är ett långsamt växande träd med hård ved som 
med tiden kan bli 20 meter högt. Bladen har en gulgrå-
luden undersida. Oxel blommar i juni med vita blommor 
som sitter i plattade klasar. De röda bären mognar under 
september-oktober.

HÄGG är en större buske eller ett mindre träd. 
Den blommar i maj och har starkt doftande blom-
mor som sitter i mångblommiga klasar. Bären är 
små, svarta och glänsande, mognar i juli-augusti 
och uppsakttas av fåglar. Hägg angrips ofta av 
häggspinnmal, vars larver spinner in trädet i väv 
och kaläter det. Trädet dör dock inte av detta.

GETAPEL kallas också vägtorn och är en buske eller 
litet träd med torniga grenar. Den liknar brakved men 
har inte sågtandade blad eller tornar. Barken kan 
användas för färgning och blir då gult. Av de svarta 
bären tillverkades förr laxermedel och målarfärgen 
”saftgrönt”.

SÄLGens stam är gråaktig och skrovlig. Den kan bli ett 
träd på upp till 10 m. Sälgen blommar på bar kvist i 
april-maj och dess gulgröna blommor är en viktig resurs 
för tidiga insekter. Trädet kan hamlas och bladen är ett 
uppskattat djurfoder.



Detta dokument, som har producerats inom ramen för EU-projektet  
Snowbal (Saving the sea from Nutrient Overload by managing 
Wetlands/grasslands BaLtically), är Upplandsstiftelsens egna åsikter. 
Beslutande myndighet (Managing Authority) kan inte hållas ansvarig 
för denna information.

FAKTABLAD

VARFÖR BEHÖVS VÅTMARKER? 

Tre fjärdedelar av alla våtmarksområden har 

försvunnit från södra Sveriges jordbruks-

områden de senaste 200 åren på grund 

av de omfattande utdikningarna sedan 

1800-talet. Därmed har man förlorat en av 

naturens renande funktioner och många 

arter har förlorat sina hem. Vegetationsrika 

våtmarker bromsar upp vattnet och fungerar 

som vattenrenare (och näringsfällor) för 

främst kväve och fosfor. Våtmarker värms 

upp tidigt på våren och producerar mat åt 

många insekter, groddjur, fiskar och vatten-

fåglar. Våtmarker har även ett stort värde för 

landskapsbilden och rekreation.

VAR ANLÄGGER MAN EN VÅTMARK?

Har det funnits en våtmark på platsen 

tidigare? Syns det någon våtmark på gamla 

kartor? Svämmar marken över på våren? 

Är marken försumpad? Om svaret är ja på 

någon av dessa frågor är det troligtvis ett 

bra ställe att återskapa en våtmark på.

HUR GÖR MAN?

Våtmarker kan ha olika huvudsyften och 

funktioner och utformas därmed olika. Ska 

våtmarken vara effektiv för att rena vattnet 

från kväve ska den vara tillräckligt stor så 

att inte det näringsrika sedimentet sköljs ut 

ur våtmarken. Om huvudsyftet är biologisk 

mångfald är det en variationsrik våtmark 

som ska skapas. En varierande vattennivå 

och bete ger förutsättningar för fler arter att 

trivas. Anläggningsåtgärderna kan omfatta 

igenläggning av diken, dämning och gräv-

ning. Ofta behövs vallar för att begränsa 

området. En vall ska helst smälta in natur-

ligt i landskapet. Nivåbrunnar med löstag-

bara träplank kan reglera vattennivån.

KOMMER DET BLI MER MYGG?

Nej troligtvis inte, stickmyggor trivs i små 

vattensamlingar som grunda pölar och regn-

tunnor, inte i större våtmarker. I större våt-

marker finns rovinsekter och fisk som håller 

efter stickmyggorna. Däremot trivs harmlösa 

fjädermyggor i större våtmarker.

Tofsvipan är en av många vadarfåglar 
som häckar i jordbrukslandskapets 
våtmarker.

Tidig mosaikslända. Nyanlagda 
våtmarker koloniseras snabbt av 
flygande insekter som trollsländor 
och vattenskalbaggar.

Gölgrodan finns i Sverige bara längs 
norra Upplandskusten. Den trivs i 
små grunda våtmarker utan rovfiskar.

VÅTMARKER
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Detta dokument, som har producerats inom ramen för EU-projektet  
Snowbal (Saving the sea from Nutrient Overload by managing 
Wetlands/grasslands BaLtically), är Upplandsstiftelsens egna åsikter. 
Beslutande myndighet (Managing Authority) kan inte hållas ansvarig 
för denna information.

FAKTABLAD

VAD FINNS DET FÖR ERSÄTTNINGAR? 

AnläggA eller restAurerA en våtmArk

För att anlägga eller restaurera en våtmark kan man få 

ekonomiskt stöd från Jordbruksverket. Man söker stöd 

för denna miljöinvestering hos länsstyrelsen. Man kan 

få upp till 90% av de stödberättigade kostnaderna, 

men högst 100 000 kr/hektar. Våtmarken ska ligga på 

jordbruksmark eller ha koppling till jordbruksmark. 

skötA våtmArken

När våtmarken är färdig ska man oftast söka ett 

5-årigt åtagande för skötsel av våtmarker (miljöer-

sättning). En våtmark anlagd på åkermark kan få 

en ersättning på 4 000 kr/ha. Om den är anlagd på 

betesmark och övrig mark är ersättningen 1 500 kr/

ha. Våtmarken måste också vårdas i 20 år. Du ska 

underhålla dammvallar, brunnar och övriga anlägg-

ningar så att de fungerar under hela åtagandeperio-

den. Du ska också ta bort igenväxningsvegetation i 

våtmarken. 

Du kan få gårdsstöd för viss del av marken.

Om marken betas eller slås kan du även få gårds-

stöd och miljöersättning för skötsel av betesmarker 

och slåtterängar för denna del, förutsatt att marken 

uppfyller villkoren för de stöden.

VAD KAN UPPLANDSSTIFTELSEN HJÄLPA TILL MED?

Funderar ni på att anlägga en våtmark? Vi kan 
komma ut på ett rådgivningsbesök. Då tittar vi på 
om det tänkta området kan vara en lämplig plats 
för anläggning eller restaurering av en våtmark och 
om det skulle leda till höga naturvärden. Om det är 
fallet försöker vi hjälpa er vidare med ert projekt.

Våtmarken är hem åt många insektsarter. Den är ett spännande 
utfllyktsmål för barnfamiljer.


