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Här kommer aktuell information från projekt Roslagshagar!
Studieresor, kurser och Rådgivning

NATURBETESKÖTT FRÅN ROSLAGEN nystartar

De kommande två åren kommer vi att erbjuda

Konceptet Naturbeteskött från Roslagen

en hel del aktiviteter för mark- och djurägare
i norra Roslagen. I stort kommer följande
aktiviteter genomföras: Bymöten, rådgivning
kring betesmarker och våtmarker, studieresa i
Sverige och Estland, kurser och framtagning

sedan 2009. Nyöppnade Lövsta Kött i Uppsala har visat stort intresse för att köpa in
naturbeteskött och sedan svara för styckning,
marknadsföring och försäljning till butik.

av informationsmaterial.

Några större uppfödare är också intresserade.

Delta på bymöten under hösten

samordnare under 2012, samt anordna möten/

Under senhösten kommer vi bjuda in till flera

utbildningstillfällen. Några av kriteriena för

bymöten med syftet att diskutera vad som har

produktion av naturbeteskött är: uppvisnings-

åstadkommits inom Roslagshagar samt vilka

bar gård, minst 50% naturbetesmarker, stut,

behov ni har framöver när det gäller natur-

kviga eller ungko, naturlig slaktmognad samt

vårdande åtgärder i landskapet. Alla intres-

grovfoderbaserat vinterfoder främst från egna

serade mark, djurägare och andra med

gården. Läs mer om naturbeteskött och krite-

koppling till kulturlandskapet är välkomna att

rierna på Världsnaturfonden WWF:s hemsida

delta. Riktade utskick kommer att göras till

wwf.se. Ett uppstartsmöte kommer att hållas

ett antal byar under hösten. Ni som är intres-

under senhösten. Kontakta oss om du är in-

serade, hör gärna av er!

tresserad av att producera naturbeteskött eller

Metoder för skötsel av betesmarker

Kavarö. Foto: Jan-Olov Björklund

gör nu en nystart efter att det legat på is

Roslagshagar planerar därför att finansiera en

vill jobba som samordnare!

Vilken skötsel är optimalt för biologisk mång-

STÄNGSEL

fald på naturliga betesmarker? För att besvara

Under 2011 har vi genomfört en uppföljning

denna frågeställning har vi nu påbörjat en

av många stängselbidrag som fördelats från

utvärdering av hur olika skötselmetoder

projekt Roslagshagar sedan 2001. Syftet har

påverkar floran och fjärilsfaunan i betes- och

varit att se hur det fungerar med stängslena,

ängsmarker. Arbetet kommer att pågå under

stängselskyltar, bete mm. Vår bedömning är

2011–2012 under ledning av Tommy

att det fungerar bra och att de flesta markerna

Lennartsson och ska resultera i en metodbe-

fortfarande är i bruk och är välskötta.

skrivning som ska kunna användas av länder-

Möjlighet att få ersättning för stängselmaterial

na kring Östersjön. Som en första del av

till marker med höga biologiska värden finns

arbetet har en inventering av biologiskt värde-

fortfarande under 2011. Marken ska vara

fulla marker påbörjats under sommaren 2011.

naturbetesmark med höga naturvärden samt

inte ha gödslats eller plöjts på länge och inte

Få informationsbrevet till din e-post

vara gammal åker eller produktionsskog. Ett

Framöver kan du få detta informationsbrev

avtal skrivs om att markerna ska betas i minst

elektronsikt till din e-post istället för via

5 år. Tänk på att höra av er till oss om ni

posten. På vår hemsida upplandsstiftelsen.se

planerar åtgärder i marker som omfattas av

(under fliken Naturvård-Roslagshagar) kan du

våra stängselavtal.

anmäla din e-postadress eller så skickar du

Positiv utveckling för mnemosynefjärilen
Det går bra för mnemosynefjärilen. I varje fall

KONTAKT

ett mail direkt till
anett.persson@upplandsstiftelsen.se.

om man ser på utvecklingen av antalet

Bergborr att låna

observerade individer mellan åren 2004 och

Det finns en bergborr att låna gratis för dig

2011, då de gått från 73 st till 585 st. Den

som håller på att sätta stängsel. Bergborren

största bidragande orsaken till denna positiva

är placerad på Tvärnö och bokas på tel.

utveckling är att tidigare igenväxande marker

0173-711 18.

Frida Hermanson
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Anett Persson
Tel. 070-151 03 58
E-post:
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åter hävdas genom extensivt bete, där ett sent
betespåsläpp är av stor vikt. Men trots detta är
mnemosynefjärilens framtid fortfarande oviss,
då den än så länge bara finns på 8 olika
områden i norra Roslagen som i de flesta fall
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Hösthälsningar från
Upplandsstiftelsen

ligger långt ifrån varnadra vilket försvårar
Foto: Anett Persson

fjärilens spridningsmöjligheter.
Vår förhoppning är att vi de närmaste åren kan
fortsätta det hittills positiva samarbetet med
lokala mark och djurägare och på så sätt utöka
antalet lämpliga markområden för arten.

nya östersjöprojekt med landskapet i fokus
Upplandsstiftelsen har tillsammans med parter i Estland och Lettland sökt och blivit
beviljade stöd från EU programmet Cetral Baltic INTERREG IV A. Projektet kallas
SNOWBAL och har som syfte att öka kunskapen om hur vi kan minska näringsbelastningen till
Östersjön genom hållbart nyttjande av naturliga betesmarker. Projektet som pågår åren 2011–
2013 omfattar 7,5 miljoner kr. Läs mer om SNOWBAL på www.snowbal.net
Parallellt med Interregprojektet satsar Världsnaturfonden WWF 6,9
milj kr på ett Östersjöprojekt som fokuserar på konkreta åtgärder
där betesmarker, slåtterängar och våtmarker kommer att restaureras. Projektet går under arbetsnamnet Meatball och pågår under
åren 2011–2013. Läs mer om Meatball på www.wwf.se.

Är du intresserad av att utföra naturvårdshuggningar
och röjningsjobb?
Upplandsstiftelsen har pågående restaureringar samt planerar att genomföra
Foto: Pär Eriksson

restaureringar på flera områden i norra Roslagen under kommande år.
Är du egenföretagare som är intresserad av naturvård och har möjlighet att utföra
huggningar, skotning och röjningsjobb för hand eller med mindre maskiner?
Hör då av dig till Maria Hoflin Tel. 018-611 69 96, 070-438 18 47 eller
E-post. maria.hoflin@upplandsstiftelsen.se

