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NYHETSBREV
Från projekt Roslagshagar

Här kommer lite information om vad som är på gång inom projekt
Roslagshagar. Under vår och sommar kommer vi som jobbar inom projektet att
vara mycket ute i fält för att bland annat besöka er brukare samt för att inventera
flora och fauna. Om du önskar att vi ska komma och titta på just dina marker,
hör av dig!
Årets inventeringar
Fjärilsinventering – projekt Roslagshagar
har under flera års tid genomfört
fjärilsinventeringar i Roslagsområdet,
främst på Gräsö, Söderön, Tvärnö och
Raggarön. Roslagskustens småbrutna
jordbrukslandskap med lång tradition av
bete och slåtter i kombination med hög
kalkhalt i berggrunden, är ett värdefullt
område för många olika arter av växter och
djur. Genom våra inventeringar har vi här
funnit många fjärilsarter som idag är helt
eller delvis borta från resten av Sverige.
Detta är en mycket god indikator på höga
naturvärden som är helt beroende av
fortsatta hävd
Foto: Jan-Olov Björklund
och skötsel
av markerna.
Under 2005
kommer vi
fortsätta att
inventera
området efter
intressanta
fjärilar. Vi
Mnemosynefjäril
kommer
särskilt lägga stor tyngd vid att finna
lämpliga platser för mnemosynefjärilen, en
mycket ovanlig art som visat sig ha sitt
starkaste fäste i landet just på Söderön. För
mer information kontakta Jan-Olov
Björklund (se kontaktuppgifter längst ner
på sidan).

Dyngbaggeinventering – under år 2004
började vi inventera dyngbaggar i de
betade hagarna vid Roslagskusten, något vi
kommer att fortsätta med även i år.
Dyngbaggar lever i spillning. När de
betande djuren minskat i markerna har
många dyngbaggearter blivit sällsynta. I
Roslagens sandiga betesmarker finns
fortfarande förutsättningarna att finna
många spännande arter. Vi hoppas dock
att det kan finnas spännande arter kvar i
Roslagshagarnas sandiga marker. Vid
dyngbaggeinventering lägger man spillning
i hinkar med vatten, på så vis driver man ut
baggarna. Hinkbärande hagbesökare kan
alltså misstänkas leta dyngbaggar!
För mer information kontakta Karolina
Vessby (se kontaktuppgifter längst ner på
sidan).
Naturinventering Norrön – under
våren/sommaren kommer en översiktlig
naturvärdesinventering göras på Norrön.
Genom detta arbete ska vi försöka
lokalisera ängs- och hagmarker som
tidigare hävdats men som av olika
anledningar nu står och växer igen. Om
markerna kan restaureras kan det bli en
stor tillgång, både ekonomiskt för den
enskilde brukaren genom miljöstödet, och
för flora och fauna. På vägen till
återupptagen skötsel kan projekt
Roslagshagar hjälpa till med restaureringsplanering, stängselmaterial och till viss
utsträckning betesdjurs-förmedling. För
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mer information kontakta Sara Overud (se
kontaktuppgifter längst ner på sidan).
Fältvandringar
Under sommaren 2005 kommer projekt
Roslagshagar anordna ett antal fältvandringar som på olika sätt berör det
lokala kulturlandskapet och dess värden.
Vandringarna är gratis och öppna för alla
intresserade, dock finns det ett begränsat
antal platser vid varje vandring, så först till
kvarn! Tema, plats och datum för varje
vandring kommer att annonseras i
Annonsbladet i juni, där det även kommer
att finnas upplysning om hur man anmäler
sig.

Inspirerande fältvandring, Biskops-Arnö 2004

Inspirationsdag
Vi vill uppmärksamma er på att
Länsstyrelsen i Uppsala län anordnar en
inspirationsdag rörande småskalig
livsmedelsförädling tisdagen den 12 april
2005. Bodil Cornell från Eldrimner i
Jämtland kommer och berättar om några
småskaliga livsmedelsföretag och lyckade
lösningar. Inspirationsdagen riktar sig till
alla som är intresserade av småskalig
livsmedelsförädling eller redan arbetar i
branschen.
Plats: Länsstyrelsen, Hamnesplanaden 3,
Uppsala. Lokal ”Fyris”.
Tid: kl. 13.00 – 17.00
Anmälan sker till Camilla Winqvist tel.
018-19 52 56 eller Agneta Sjöberg tel.
018-19 53 89, senast den 8 april.

Naturbeteskött
Upplandsstiftelsen och Världsnaturfonden,
WWF ska under året söka medel från
länsstyrelsen för en förundersökning av
produktion av naturbeteskött i Roslagen.
Under förutsättning att pengarna beviljas,
ska vi bland annat försöka ta reda på vilka
slakt och förädlingsmöjligheter som finns,
hur stor efterfrågan på marknaden är
liksom vilket produktionsunderlag som
finns och kommer att behövas. I samband
med förundersökningen kommer projekt
Roslagshagar starta ett kursprogram för de
lantbrukare i området som är intresserade
av att ingå som producenter för
naturbeteskött. Om du är intresserad av att
delta och inte tidigare har anmält ditt
intresse till någon av oss på
Upplandsstiftelsen, kontakta Sven-Olov
Borgegård (se kontaktuppgifter längst ner
på sidan).
Information om miljöstöd och
gårdsstöd 2005
I år sker stora förändringar när det gäller
EU´s stöd till jordbruket. Flera tidigare
stödformer tas bort och ersätts av ett s.k.
gårdsstöd som betalas ut till all
jordbruksmark, d.v.s. åker (ca 1550 kr/ha),
uttagen areal (ca 1550 kr/ha), betesmark
och slåtteräng (ca 1125 kr/ha).
Utbetalningen av gårdsstödet görs i
relation till hur många stödrätter för de
olika markslagen du har. Stödrätterna
fördelas beroende av hur mycket du söker
för i år. Stödrätterna är inte knutna till en
speciell mark utan tillfaller den som står
för ansökan i år (t.ex. en arrendator).
Stödrätterna för en betesmark kan sedan
användas för någon annan betesmark eller
säljas. Genom avtal mellan markägare och
arrendator kan man se till att stödrätterna
inte försvinner från marken med
arrendatorn.
Tvärvillkor
I och med att man får gårdsstöd ställs
också krav på att man håller marken i
hävd, d.v.s. en betesmark måste betas varje
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år, en slåtteräng måste slås och åkrarna
måste gå att ta i bruk. Gällande lagstiftning
när det gäller djurskydd, djurhälsa, miljö,
växtskydd och folkhälsa måste också följas
för att pengarna ska betalas ut.

Ansökningstid
Om du söker både miljöstöd och gårdsstöd
är sista ansökningsdag den 20 april. För
enbart gårdsstöd räcker det med om din
ansökan är hos länsstyrelsen den 15:e maj.

Restaureringsmarker
Förra våren, när gårdsstödets utformning
ännu var oklar, uppmanade vi er att ta med
all mark i ansökan som ni har för avsikt att
så småningom restaurera och börja
använda som betesmark. I år är beskedet
att absolut ta med den mark som betas och
som faller inom definitionerna för
betesmark, slåtteräng eller skogsbete. Mark
som restaureras och tas i bruk senare ska
kunna få stödrätter tilldelade ur den s.k.
”nationella reserven”. Det är dock något
oklart hur mycket dessa pengar kommer att
räcka till. Att däremot ta upp mark som
inte kommer att betas eller slås i år eller
mark som ännu inte har restaurerats som
outnyttjad betesmark (grödkod 89 i SAMblanketten) kan vara negativt då hela
gårdens gårdsstöd kan påverkas om en
kontroll visar att betesmarken inte hålls i
hävd.

Sammanfattning
• Gårdsstöd betalas ut till all
jordbruksmark (åker, betesmark,
slåtteräng och godkända
skogsbeten)

Miljöstöd
Miljöstöden påverkas inte av gårdsstödets
införande, men en förändring som kommer
samtidigt är att grundersättningen för
betesmarker och slåtterängar höjs från
1000 kr/ha till 1100 kr/ha och att
tilläggsersättningen för biologiskt och
kulturhistoriskt värdefulla slåtterängar höjs
från 1400 kr/ha till 2400 kr/ha. Om man
har möjlighet att slå slåtterängen med lie
eller handdriven minislåtterbalk ges en
extra ersättning på 6500 kr/ha (gäller
endast marker med tilläggsersättning som
godkänts av länsstyrelsen).

Kontaktuppgifter:
Sara Overud vik. Projektledare, Upplandsstiftelsen
Sven- Olov Borgegård, WWF
Jan-Olov Björklund, konsult
Karolina Vessby, Upplandsstiftelsen

•
•

Gårdsstödet tillfaller den som
brukar marken och söker för den i
år
Restaurerade betesmarker och
slåtterängar ska prioriteras när det
gäller tilldelning ur den nationella
reserven

Slåtteräng, Raggarön 2004

•

•

Miljöstöd betalas ut utöver
gårdsstödet vilket medför att en
betesmark med tilläggsersättning
får ca 1250kr/ha (gårdsstöd) + 1100
kr/ha (grundersättning) + 1400
kr/ha (tilläggsersättning) =
ca 2750 kr/ha
En slåtteräng med tilläggsersättning
får ca 1250 + 1100 + 2400 = ca
4750 kr/ha (+6500 kr/ha vid slåtter
med lie eller minislåtterbalk ger
totalt
ca 11 250 kr/ha.

tel. 018-611 69 96, 073-801 16 22
tel. 021-35 01 88, 070-533 59 79
tel. 070-527 09 66
tel. 018-611 69 94

