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Här är lite aktuell information från  projekt 
Roslagshagar!

ROSLAGSRAPPORT

I över 15 år har Upplandsstiftelsen och 

Världsnaturfonden WWF i samarbete med ett 

stort antal mark- och djurägare arbetat med 

att vårda kulturlandskapet. År 2001 startade 

Upplandsstiftelsen projekt Roslagshagar med 

syftet att ”Bevara, restaurera och utveckla 

de biologiska och kulturhistoriska värdena i 

Roslagens kust- och skärgårdslandskap”. Det 

som genomförts inom projektet har nu sam-

manfattats i en rapport ”Projekt Roslagshagar 

2001–2008”. Rapporten skickas bl a ut till 

alla mark- och djurägare vi haft kontakt med 

inom projekt Roslagshagar. Rapporten går att 

beställa från Upplandsstiftelsen. 

SAMARBETE MED WWF

Samarbetet med Världsnaturfonden WWF 

fortsätter under 2010. Vi arbetar vidare med 

att söka pengar från lämpliga finansiärer för 

att kunna fortsätta arbetet inom projekt Ros-

lagshagar.

FEL I BLOCKINVENTERINGEN

Vi har uppmärksammats på att block i flera 

fall felaktigt fått minskad areal eller tagits 

bort efter det att Jordbruksverket gjort sin 

blockinventering. Om du har ett åtagande för 

betesmarker- eller slåtterängar så titta nog-

grant igenom brevet från blockinventeringen 

och jämför arealerna med ditt åtagande (all 

mark är inte inventerad, endast de som fått 

sin mark inventerad har fått ett brev med 

inventerade blockarealer). Annars finns risk 

för att åtagandet minskas eller block tas bort! 

Länsstyrelsen anser sig inte ha möjlighet att 

gå in och titta på varenda block och korrigera 

felaktigheter utan kommer att ändra åtagan-

den för särskilda värden efter blockinvente-

ringen som är gjord. 

Hör av er till Länsstyrelsen för att reda ut 

eventuella fel. Se till att överklaga felaktighe-

ter! Tänk på att överklagan måste vara inne 

hos Länsstyrelsen inom 3 veckor efter det att 

beslutet om utbetalningen för 2009 har kom-

mit till dig.

SÖK SÄRSKILDA VÄRDEN ELLER MOSAIKBETE

Har du en betesmark med ett åtagande för 

allmänna värden som dömts ut för att marken 

har mer än 60 träd/ha? Har marken särskilda 

natur- eller kulturvärden? Sök då ett åtagande 

för särskilda värden eller mosaikbete i år! Mark 

med särskilda värden och mosaikmark får ha 

fler träd per hektar. Mosaikmark innebär att 

betesmarken har mer träd/buskar/hällar och ett 

lägre fodervärde men att det finns naturvärden 

knutna till dessa träd, hällar eller buskar. 

SLÅTTERÄNGAR

Slåtterängar är ovanliga i dagens odlingsland-

skap. I dag återstår mindre än 1 procent av 

ängsmarken som fanns i början på 1900-talet. 

En blomsterrik slåtteräng bör skötas varje år för 

att inte mista sina höga naturvärden.  I skiftet 

mellan juli och augusti är rätta tiden att slå 

och räfsa undan höet. Då har de flesta blom-

mor och gräs fröat av sig. Det är roligt att lära 

sig slå med lie men man kan välja att använda 

en klippande maskin istället som kallas motor-

manuell slåtterbalk. För att vara säker på att 

inte på förstöra känsliga växter ska växterna 

kapas med ett fint snitt så att de inte ”mosas” 

sönder. En vanlig gräsklippare eller röjsåg är 

inte bra att använda just p g a  att de sliter 

sönder växterna medan en lie eller slåtterbalk 

skär av växterna med ett fint snitt. 

Många insektsarter är beroende av de växter 

som finns på ängen, särskilt fjärilar. Vi vill 

gärna uppmuntra till att fler slåtterängar sköts 

med slåtter. En ny motormanuell slåtterbalk 

har därför köpts in till projekt Roslagshagar. 

Slåtterbalken går att låna gratis för att slå 

ängar i Tierp och Östhammars kommuner (se 

nedan).

DJURTRANSPORTER

Djurtransportkärror finns för gratis utlåning för 

att transportera djur till och från naturbetes-
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GUIDADE TURER OCH ARRANGEMANG 

10 april: Vårfåglar vid Vendelsjön

Kom och se flockar av änder, gäss och 

svanar, och kanske en nyanländ fiskgjuse. 

Vi som kommer tidigt har chansen att se 

utter. Välkomna, med eller utan kikare, 

kunniga som nybörjare. Vi finns på plats i 

fågeltornet vid Åhl kl 06-14.

Guider Bernt Thorssell och Berndt Godin. 

Arr. Nordupplands Fågelklubb och Upp-

landsstiftelsen

18 april: Titta på lekvandrande fisk

Vill du se hur man fiskade förr med fällor i 

bäckar, s k fiskeverk? Följ med och se fäl-

lorna vittjas. Abborre, gädda, id och mört 

kanske blir fångsten. Ta gärna med fika och 

stövlar. Samling kl 11 i byn Skaten söder 

om Ängskär. 

Guider: Olof Sandström, Johan Persson 

och Tomas Loreth. 

Arr: Upplandsstiftelsen 

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.

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.

MOTORMANUELL SLÅTTERBALK

Det finns en motormanuell minslåtterbalk att 

låna gratis för dig som vill slå slåtterängar. 

Slåtterbalken är placerad på Tvärnö och 

bokas på  tel 0173-711 18.

STÄNGSEL

Möjlighet att få ersättning för stängselmate-

rial till marker med höga biologiska värden 

finns även under 2010. Marken ska vara na-

turbetesmark med höga naturvärden. Marken 

ska 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. 

KONTAKT

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

Tommy Lennartsson
070-586 83 81

NATURBETESKÖTT
Samordnare Roslagen
Inger Abrahamsson
070-337 51 82

Vi önskar er alla
ett bra 2010!


