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WWF besökte i början av maj Kavarö våtmark där man bland annat tittade på den nyanlagda fiskvandringsvägen.
Foto: Maria Hoflin

RIKARE SKÄRGÅRDSLANDSKAP

INVESTERINGSSTÖD FÖR DJURSTALLAR

Samarbetet med Världsnaturfonden WWF och
Skärgårdsstiftelsen kring att utveckla en
hållbar kust- och skärgårdsförvaltning fortsätter som planerat. Hittills har vi restaurerat
175 ha hagmarker och anlagt 5 våtmarker
inom projektet. Under 2016 planerar vi bland
annat att påbörja restaurering av ytterligare
3–4 hagmarker, samt 4–5 våtmarker/fiskvägar i
Uppsala län. De flesta av åtgärderna som
beskrivs nedan i nyhetsbrevet ingår i projektet.

Då flera av er har haft frågor om vad som gäller
kring investeringsstöd för nya eller ombyggda
djurstallar så kommer här lite allmän info. Mer
info finns på Länsstyrelsens och Jordbruksverkets hemsida. Stöd finns nu som enhetskostnader per förprövad djurplats för nybyggnation.
Några exempel är A) Mjölkko 0–150 platser
oisolerat = 88000 kr/plats, B) Diko i liggbås =
48000 kr/plats, C) Ungdjur i liggbås = 27600
kr/plats, D) Djupströ med skrapad gång för
nötkreatur = 3900 kr/m2. Summan är samma
oavsett om man gör det mesta av jobbet själv
eller lejer bort det. Man får inte stöd för begagnat material och inredning. Det är även krav på
godtagbart gödslingssystem. För ombyggnad/utbyggnad gäller beräkning av faktiska kostnader.
Då får man inte ersättning för eget arbete. Som
mest kan man få 40% av faktiska kostnader
och stödtaket är 1,2 miljoner kr. Stödet söks via
Jordbruksverkets e-tjänst. Ni som funderar på
att söka, gör det så snabbt som möjligt. Stödet
är redan översökt i Uppsala län år, men mer
medel kommer 2017 och prioriteringar görs
enligt olika kriterier så det finns ändå chans att
få del av stöden.

VI KAN GE VÅTMARKSRÅDGIVNING
Vi kan under året erbjuda gratis rådgivning angående anläggning av våtmarker, i samarbete med
experter på Hushållningssällskapet. Vi tittar på
lämplig plats, tillrinning, åtgärder som behövs,
kostnadsuppskattning mm. Upplandsstiftelsen
kan sedan hjälpa er vidare med ansökan om
investeringsstöd för våtmarken. Rådgivning bokas
genom mail eller tel till Maria Hoflin.

MNEMOSYNEFJÄRILEN

Artfaktablad

Mnemosynefjäril
Parnassius mnemosyne

Mnemosynefjärilen är en av våra mest hotade fjärilsarter.
Fjärilen är mycket sällsynt i Sverige och finns i Medelpad,
Uppland och på ett fåtal platser i Blekinge. Länsstyrelsen
och Upplandsstiftelsen arbetar sedan 2004 aktivt med åtgärder för att gynna arten, vilket har resulterat i en positiv
trend för fjärilen i Uppsala län.
Vad är Åtgärdsprogram för
hotade arter?
Nära 2000 arter, cirka fem procent
av Sveriges djur, växter och svampar
är så hotade att de riskerar att dö
ut. Huvudorsaken till att dessa arter
är hotade är att deras livsmiljöer
försvunnit, främst på grund av ändrad markanvändning. Vissa marker
nyttjas idag hårdare än förr, andra
nyttjas inte alls och växer igen.

Utbredning
Mnemosynefjärilen förekommer mycket lokalt och är hotad över i princip
hela sitt utbredningsområde. I Sverige finns i dagsläget mnemosynefjärilen
endast kvar i Blekinge, Uppland och Medelpad. Arten har minskat kraftigt
i antal sedan 1960-talet. Orsaken är inte helt klarlagd, men förmodligen
beror det främst på förändringar i fjärilens livsmiljö. I Uppsala län finns
arten i fyra kärnområden i Östhammars kommun. Mnemosynefjärilen är
fridlyst i hela landet sedan 2000.

Kontaktuppgifter
Länsstyrelsen i Uppsala
Telefon 010-22 33 000
www.lansstyrelsen.se/uppsala
Upplandsstiftelsen
Telefon 018-611 62 71
www.upplandsstiftelsen.se

Utgiven januari 2015

Mnemosyne var minnets gudinna och en av titanerna enligt den grekiska mytologin. Hon var
hustru till Zeus och moder till muserna. Foto: Elin Jansson

Naturvårdsverket och Länsstyrelserna gör därför en storsatsning på
att ta fram nationella åtgärdsprogram för hotade arter och livsmiljöer
(ÅGP). Satsningen, som omfattar
drygt 200 program och berör cirka
400 arter, är en del av arbetet för
att klara riksdagens miljökvalitetsmål, i första hand Ett rikt odlingslandskap, Myllrande våtmarker,
Levande skogar och Ett rikt växtoch djurliv.

Med detta nyhetsbrev följer ett artfaktablad om
mnemosynefjärilen, där du bland annat kan
läsa om dess livsmiljö samt förväxlingsarter.

Upplandsstiftelsen arbetar med att återskapa
miljöer för mnemosynefjärilen i Östhammarsområdet. Nu har denna raritet precis börjat
flyga. Den brukar flyga från början av juni
beroende på väder och fram till midsommar
eller någon vecka senare. Den flyger bara om
vädret är varmt, soligt och hyfsat vindstilla.
Då det är en fridlyst art får man inte lämna
ut uppgifter om exakt vart den finns i större
utskick, men ring om du vill ha tips!
Fjärilens larv lever av nunneört som blommar slutet av april till början av maj. Har du
nunneört på tomten, t.ex i gräsmattan, så är
det bra att inte ha på gödning där. Troligen
har du då även fler ängsväxter i gräsmattan
och då kan det vara bra att klippa gräset sent
så örterna hinner blomma först. Lämna gärna
små partier helt oslaget fram till hösten.

LOKALER FÖR GÖLGRODA INVENTERAS
Gölgroda finns idag på lite över 100 lokaler i
Sverige, där alla lokalerna ligger längs norra
Upplandskusten. Eftersom arten finns i ett litet
område med relativt få individer är den extra är
känslig för förändringar i miljön. De främsta hoten mot gölgrodan är att deras lekvatten torkar
ur eller växer igen samt att rovfisk, exempelvis
gädda, tar sig in i deras lekvatten. Länsstyrelsen inventerar lokaler för gölgrodan under vår
och försommar 2016 och föreslår åtgärder som
restaurering av lokalerna eller nyanläggning av
våtmarker i lämpliga områden. Till hösten planerar vi att se om vi kan restaurera några gölar.

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

Gölgroda och mnemosynefjäril, två ovanliga arter som trivs vid Upplandskusten. Foto: Gillis Aronsson och Pär Eriksson

BETESMARKER PÅ GRÄSÖ

RESTAURERING AV HAGMARKER

Flera djurägare har nyligen slutat med
betesdjur på ön och det vackra landskapet
riskerar att växa igen. Därför samarbetar vi nu
med flera djuruppfödare och det nya bolaget
Gräsökött AB för att få till bete i hagmarkerna
igen. Gräsökött kan arrendera och sköta vallar
och betesmarker på ön, och man planerar att
på sikt föda upp ungdjur och sälja naturbeteskött på exklusiva restauranger. Vi planerar
även att söka projektmedel för olika aktiviteter
som studieresor och restaurering av trägärdesgårdar och ängslador. Välkommen att höra av
dig om du vill ha hjälp med skötsel av marker
eller på annat sätt delta i projektet.

Om ni har en igenväxande hagmark med mycket höga naturvärden, genom att t. ex. en hotad
art finns i området, så kan projekt Roslagshagar hjälpa till med restaureringen. Vi kan även
arrendera och stå för skötseln (bete, slåtter) av
området.

RÅDGIVNING OCH STÄNGSELMATERIAL
Har ni funderingar kring restaurering och skötsel av hagar och ängar. Vi kan komma på ett
gratis rådgivningsbesök och titta på det aktuella området. Även under 2016 kommer det
finns möjlighet att få bidrag till stängselmaterial för hagmarker med höga naturvärden.

PÅ GÅNG:
Invigning utställning Gräsö
Nu är äntligen den nya utställningen om
Gräsös natur- och kulturlandskap på plats
i infobyggnaden vid Gräsö gård! Gräsöfonden bjuder in allmänheten till invigning
och guidad tur i närområdet.

När: Onsdagen den 15 juni
kl. 17.15–19.00

Var: Gräsö gård, Gräsö
Våtmarkskurs
Vi planerar att anordna en kostnadsfri kurs
om anläggning av våtmarker i jordbrukslandskapet under hösten 2016. Troligen förlägger
vi kursen på Hållnäshalvön. Håll utkik efter
mer info om detta till hösten, eller anmäl
redan nu intresse för att delta. Aktiviteten
kommer att annonseras ut i lokal media.

STOLPNERSLAGARE

DJURTRANSPORTER

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

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 placerad på Björnäs, 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. Gräsöfonden
lånar även ut slåtterbalkar gratis på Gräsö.
Bokas på tel 070-297 86 45.

Bokas på tel. 070-272 58 19.

BERGBORR
En bergborr finns för gratis utlåning för dig
som håller på att sätta stängsel. Den är placerad på Tvärnö, Östhammar.
Bokas på tel. 0173-711 18.

TA DEL AV VÅRA FAKTABLAD
Upplandsstiftelsen har tagit fram ett
antal faktablad som exempelvis berättar
om restaurering av hagmarker, enklare
djurbyggnader och våtmarker. Ladda
ner dessa från vår hemsida eller beställ
dem gratis direkt från oss.

DIGITALT NYHETSBREV FRÅN 2017
Från och med 2017 kommer vi övergå
till att bara skicka ut detta nyhetsbrev
digitalt. Redan nu kan du få nyhetsbrevet till din e-post istället för på posten,
genom att gå in på www.upplandsstiftelsen.se /Roslagshagar och anmäla din
e-postadress, eller skicka e-post till
info@upplandsstiftelsen.se alt. ring
018-611 62 71.

BESÖK VÅR HEMSIDA

www.upplandsstiftelsen.se

Artfaktablad

Mnemosynefjäril
Parnassius mnemosyne

Mnemosynefjärilen är en av våra mest hotade fjärilsarter.
Fjärilen är mycket sällsynt i Sverige och finns i Medelpad,
Uppland och på ett fåtal platser i Blekinge. Länsstyrelsen
och Upplandsstiftelsen arbetar sedan 2004 aktivt med åtgärder för att gynna arten, vilket har resulterat i en positiv
trend för fjärilen i Uppsala län.
Vad är Åtgärdsprogram för
hotade arter?
Nära 2000 arter, cirka fem procent
av Sveriges djur, växter och svampar
är så hotade att de riskerar att dö
ut. Huvudorsaken till att dessa arter
är hotade är att deras livsmiljöer
försvunnit, främst på grund av ändrad markanvändning. Vissa marker
nyttjas idag hårdare än förr, andra
nyttjas inte alls och växer igen.

Utbredning
Mnemosynefjärilen förekommer mycket lokalt och är hotad över i princip
hela sitt utbredningsområde. I Sverige finns i dagsläget mnemosynefjärilen
endast kvar i Blekinge, Uppland och Medelpad. Arten har minskat kraftigt
i antal sedan 1960-talet. Orsaken är inte helt klarlagd, men förmodligen
beror det främst på förändringar i fjärilens livsmiljö. I Uppsala län finns
arten i fyra kärnområden i Östhammars kommun. Mnemosynefjärilen är
fridlyst i hela landet sedan 2000.

Kontaktuppgifter
Länsstyrelsen i Uppsala
Telefon 010-22 33 000
www.lansstyrelsen.se/uppsala
Upplandsstiftelsen
Telefon 018-611 62 71
www.upplandsstiftelsen.se

Utgiven januari 2015

Mnemosyne var minnets gudinna och en av titanerna enligt den grekiska mytologin. Hon var
hustru till Zeus och moder till muserna. Foto: Elin Jansson

Naturvårdsverket och Länsstyrelserna gör därför en storsatsning på
att ta fram nationella åtgärdsprogram för hotade arter och livsmiljöer
(ÅGP). Satsningen, som omfattar
drygt 200 program och berör cirka
400 arter, är en del av arbetet för
att klara riksdagens miljökvalitetsmål, i första hand Ett rikt odlingslandskap, Myllrande våtmarker,
Levande skogar och Ett rikt växtoch djurliv.

Elegant glidflygare
Mnemosynefjärilen är med sin vingbredd på 55-65 mm
en av våra största dagfjärilar. Vingarna är i huvudsak
vita med tydliga svarta vingribbor. På framvingarna,
som är genomskinliga mot ytterkanten, finns två
svarta fläckar mitt på vingarna. Hanens kropp har en
gråvit behåring medan honans kropp är i det närmaste kal och blanksvart med gula markeringar på
sidorna.

Beroende av nunneört
Mnemosynefjärilen är bunden till omväxlande miljöer
bestående av lövskog, buskmark och äng. Fjärilen är beroende av lämpliga nektarrika
blommor, främst tjärblomster
och fjärilens larv lever utesluNunneört - larvens föda.
tande på nunneört.

Mnemosynefjärilen flyger elegant och ofta ses den
glidflyga. Hanarna är mer aktiva än honorna och
därför oftare synliga.

Mnemosynefjärilen flyger
oftast från slutet av maj och en bit in i juni. Fjärilen
lägger ägg i närheten av nunneört. Trots att nunneörten är helt nedvissnad tycks honan kunna känna
doften från nunneörtens underjordiska rotknölar.
Äggen kläcks tidigt följande vår. Förpuppning sker på
undersidan av fjolårslöv ute på öppen och väl solbelyst mark. Fjärilen, särskilt honan, tycks kräva hög
vegetation då den vilar. I flera fall där hög vegetation
slagits eller betats har fjärilen lämnat området och
uppsökt närmaste orörda gräsmark.

Förväxlingsarter
Tänkbara förväxlingsarter är andra vita dagfjärilar,
främst hagtornsfjäril och kålfjäril. Båda dessa arter
är relativt stora och har en liknande flygtid.
Hagtornsfjärilen flyger
på ett likartat sätt och har
precis som mnemosynefjärilen tydliga mörka ribbor
på vingarna, men saknar de
svarta fläckarna.

Mnemosynefjärilen är hårt
bunden till
sina levnadsplatser och
inventeringar
har visat att
arten mycket
sällan lämnar
sitt område.
Fjärilen trivs i ett småskaligt jordbrukslandskap.
Fjärilen är
Foto: Maria Hoflin
illasmakande
och får därför vara ifred för fåglar.

Kålfjärilen har svarta
fläckar (särskilt honan) men
saknar svarta vingribbor,
har en spetsigare vingform
och flyger på ett klart annorlunda sätt.

Artbilder foto: Göran Liljeberg

Foto: Anders Brattström

Åtgärder för att rädda fjärilen
Trots mnemosynefjärilen positiva utveckling i Uppsala
län de senaste åren är arten fortfarande hotad. Fjärilens
fyra kärnområden är relativt små och isolerade från varandra vilket gör att de är känsliga för förändringar.

Mnemosynefjäril

Miljöförändringar hotar
Hoten mot mnemosynefjäril är bl a igenväxning,
skogs- plantering, exploatering samt alltför hårt bete.
Betesdjur ska inte släppas på före midsommar och
antalet djur bör hållas lågt. På våren kan det vara
förödande med bete eftersom larverna och pupporna är mycket känsliga för tramp från djur.

För att stärka befintliga populationer behöver de lokaler som finns idag utökas och gärna bindas samman
med varandra för att möjliggöra spridning av arten i
landskapet. Det markslag som gynnar arten och dess
värdväxt är halvöppna, örtrika hagmarker som sköts
extensiv genom sent betespåsläpp eller slåtter.
Sedan år 2004 har Upplandsstiftelsen i samarbete
med Länsstyrelsen i Uppsala län genomfört en rad
restaureringsåtgärder, årliga inventeringar samt återplantering på f.d. lokaler i landskapet. En avgörande
förutsättning för detta arbete är ett bra samarbete
med lokala mark- och djurägare!
Hör av dig till Upplandsstiftelsen eller Länsstyrelsen
om du vill göra en insats!

