1/08informationsbrev
Här är lite aktuell information från
projekt Roslagshagar!
Vad som pågår just nu i korthet
Bygge av ny ladugård för 80 nötkreatur
har påbörjats på Gräsö Gård. Djuren ska
beta naturreservatets marker som nu
genomgår en omfattande restaurering.

Årets inventeringar berör följande:
Mnemosynefjäril
Vildbin
Dyngbaggar
Gotlandsäfferotplattmal
Insekter på krissla
Uppföljning av restaureringsåtgärder
Fjärilar som hävsindikatorer

Naturbeteskött från Roslagen har börjat säljas i butik i maj. För mer info, se

Om ni har några frågor rörande våra inven-
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broschyr som finns med i detta utskick.

teringar är ni välkomna att höra av er till oss.

Långalmastigen är välbesökt och har nu

Stängsel

fått nya informationsskyltar. En enklare

Möjligheten att få ersättning för stängselma-

broschyr har även tagits fram som finns

terial till marker med höga biologiska värden

på Turistbyrån i Östhammar samt går att

finns även i år. Som vi nämnde i föregående

ladda ner från Upplandsstiftelsens hem-

informationsbrev har vi nu satt ett tak på er-

sida.

sättningen till 20kr/meter. Vi kommer gärna

Upplandsstiftelsen håller på att arbeta
fram en rapport som berättar om projekt Roslagshagars arbete mellan åren
2001-2007. Planen var att den skulle
vara färdig till detta utskick men kommer
istället vara klar till hösten då den skickas
ut till er.

ut för att diskutera och planera restaurering av
ängs- och hagmarker tillsammans med er. Så
tveka inte att höra av er till oss innan ni börjar
att restaurera och stängsla!
Alla som har fått stängselbidrag via projekt
Hållnäshagar kommer att kontaktas under året.
Vi vill se hur det gått med uppsättningen av
stängslena samt dela ut stängselskyltar som

Projekt Roslagshagar kommer förhopp-

ska sättas upp på de stängsel som projektet

ningsvis att fortsätta i några år till. Vi

har bidragit med.

jobbar nu på att söka projektmedel för det
fortsatta arbetet från 2009 och framåt.
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Ny samordnare för Hållnäshagar
Frida Hermanson kommer att vikariera för
Sara Overud-Wissman under 2008. Frida
kommer att fortsätta arbetet med värdefulla
ängs- och hagmarker på Hållnäshalvön. Hör

Några större områdesskyltar håller på att
tas fram och kommer att sätta upp vid några
betesmarker där förbipasserande kan läsa om
Hållnäs värdefulla hagar och ängar.
Om ni behöver få tag på betesdjur till era
marker eller är i behov av mer marker hjälper vi
gärna till med förmedlingen.

gärna av dig om du är intresserad av att sköta

Djurtransporter

gamla hagmarker, skogsbeten eller slåtteräng-

En djurtransport har beställts av projekt

ar eller vill ha hjälp med att hitta marker till

Hållnäshagar för att underlätta skötseln av

dina djur, funderar på att utöka, restaurera,

naturbetesmarker på Hållnäshalvön. Den

stängsla mm.

finns nu för gratis utlåning och är placerad i

Inventeringar
Under kommande säsong planerar vi att
genomföra ett antal olika inventeringar
längs norra Roslagskusten. Inventeringsarbete påbörjas i maj och pågår fram till
september. Syftet med inventeringarna är
främst att kartlägga förekomsten av olika
hotade insektsarter som sedan kan fungera som underlag för eventuella åtgärder.

Skållbo och bokas på tel. 0294-22208 eller
0730-524589.
Det finns även en djurtransport i Östhammars kommun för gratis utlåning. Denna är
placerad i Björnäs och är till för att underlätta
skötsel av naturbetesmarker i Östhammarsområdet. Djurtransporten i Björnäs bokas på
tel. 070-2725819.

Guidade turer och arrangemang

Det finns en bergborr att låna gratis för dig

Den 15 juni är det åter dags för en guidad

som håller på att sätta stängsel. Bergbor-

tur för att studera den sällsynta mnemo-

ren är placerad på Tvärnö och bokas på

synefjärilen. Guide är Jan- Olov Björk-

tel. 0173-71118.

lund, samling kl. 13 vid Söderögården i
Långalma.

Ny utställning på Äng och Hav
Ny utställning! Makaonfjäril, snabelsvärmare
och nässelfjäril. Lena von Strokirch visa sina
bilder och berättar om fjärilens utveckling.
Senaste nytt om Lingnåre kulturreservat,
projekt Hållnäshagar och Smultronställen på

Under förmiddagen den 15 juni har du
även möjlighet att få en botanisk guidning
av Östhammars naturskyddsförening. Utgångspunkten är Söderögården i Långalma,
samling kl 10.

Hållnäshalvön. Den 9-10 aug kl 11-17 visar

Den 28 juni är det dags för familjedag på

Per Gurevius vackra foton på mikroorganismer

Mellangården, Östra Tvärnö. Prova på att

från Enkärsviken. Kaffe och hembakat!

åka skötbåt eller paddla kajak, se när hov-

Informationscentret Äng och Hav i Edvalla är

slagaren skor en häst, följ med på guidad

öppet 31/5–31/8, mån–fre 9–18, lör 9–15,

tur i den vackra naturen eller ta en fika vid

sön 11–15. Äng och hav kommer att vara obe-

Mellangården.

mannat förutom ”På Tur i Hållnäs”, 9-10 aug.
Information 0294-223 90.
Välkommen till äng och hav!

KONTAKT
PROJEKTLEDARE
Roslagshagar
Maria Hoflin,
018-611 69 96
070-438 18 47
Hållnäshagar
Frida Hermanson
070-622 62 73
INVENTERARE
Fjärilar och dyngbaggar
Jan-Olov Björklund
070-527 09 66
Vildbin och dyngbaggar
Erik Sjödin
073-655 66 05
Krissla och uppföljning
Lisel Hamring
073-670 37 39

Den 12 juli har du möjlighet att
besöka restaurerade naturbetesmarker på
Söderön, Tvärnö och Raggarön som hyser
en rik fjärilsfauna. Samarrangemang med

Vi önskar alla en
TREVLIG SOMMAR!

Naturskyddsföreningen i Östhammar.
Guide är Jan-Olov Björklund, samling vid
Söderögården i Långalma kl. 10.
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Bergborr

