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AKTUELL INFORMATION FRÅN UPPLANDSSTIFTELSENS PROJEKT ROSLAGSHAGAR!

Våtmark vid Lösholmen som anlades 2014. Här trimmas flöde och nivå in på den nya fiskvägen. Foto: Tomas Rémen Loreth

Med detta nyhetsbrev får du en rykande färsk
rapport producerad av Världsnaturfonden
WWF, som under 25 år tid har arbetat med
naturbetesmarker och dess effekter. Projekt
Roslagshagar är en del av detta arbete. Läs
mer om projekten och dess resultat i rapporten. Trevlig läsning!

RIKARE SKÄRGÅRDSLANDSKAP

BETESMARKER SÖKES

Samarbetet med Världsnaturfonden WWF och
Skärgårdsstiftelsen kring att utveckla en
hållbar kust- och skärgårdsförvaltning fortsätter som planerat. Under 2015 planerar
Upplandsstiftelsen bland annat att åtgärda
vandringshinder för fisk vid två våtmarker i
Östhammars kommun. Om ni har frågor gällande detta arbete kontakta Maria Hoflin.

Vi har fortfarande en efterfrågan på betesmarker
och även i en del fall mer åkermark till vallfoder
i Östhammarsområdet Har ni betesmarker eller
åkermark som kan arrenderas ut? Helst större
sammanhängande områden. Även igenväxta
marker är av intresse. Hör av er till oss!

ÅTERSKAPADE VÅTMARKER
Under 2014 slutfördes restaureringen av fyra
våtmarksområden i Östhammars och Tierps
kommun. Två områden har anlaggt med syfte
att gynna fiskreproduktionen, och två områden
har restaurerats för att gynna den hotade gölgrodan. Arbetet har ingått i samarbetsprojektet
Rikare skärgårdslandskap och åtgärderna har
skett i nära samarbete med markägare.
Vi hoppas få till fler ansökningar för att
anlägga våtmarker under hösten när de nya
stöden för våtmarker kommer.

KULTURLANDSKAPETS FRAMTID PÅ GRÄSÖ
Kulturlandskapet på Gräsö har väldigt höga
natur- och kultmiljövärden. Antalet betesdjur
och djurhållare blir dock allt färre och många
värdefulla marker riskerar att växa igen. I ett
försök att motverka denna negativa utveckling
arbetar vi nu med att försöka hitta lösningar
på den framtida försörjningen av betesdjur på
ön. Har du frågor och funderingar kring detta
kontakta Maria Hoflin.

KOMMANDE ÅTGÄRDER FÖR HOTADE ARTER

•
•

VI KAN GE VÅTMARKSRÅDGIVNING

Även i år kommer vi fortsätta med åtgärder
för att gynna den sällsynta fjärilen menmosyne. Foto: Pär Eriksson

Funderar ni på att anlägga en våtmark? Vi kan
komma ut på ett rådgivningsbesök. Då tittar vi på
om det tänkta området kan vara en lämplig plats
för anläggning eller restaurering av en våtmark
och om det skulle leda till höga naturvärden och/
eller minskat näringsläckage. Om det är fallet
försöker vi hjälpa er vidare med ert projekt.

RÅDGIVNING OCH STÄNGSELMATERIAL
Har ni funderingar kring restaurering och
skötsel av hagar och ängar. Vi kan komma på
ett rådgivningsbesök och titta på det aktuella
området. Även under 2015 kommer det finns
möjlighet att få bidrag till stängselmaterial för
hagmarker med höga naturvärden.
Våtmarken vid Kavarö utanför Öregrund har
anlagts för att gynna fiskreproduktionen.
Foto: Tomas Remén Loreth

•

Återkommande röjning på några mindre
lokaler med ängsskära på Hållnäs.
Utsättning av mnemosynefjäril på några
fler områden i Östhammarsområdet för att
på så sätt försöka gynna artens fortlevnad
och spridning.
Uppföljning kommer genomföras av
skalbaggar på krissla efter genomförda
restaureringar på Glupudden, Oxten/Rönngrund och Raggarön.

TRÄGÄRDESGÅRDAR
Upplandsstiftelsen samarbetar sedan några år
tillbaka med Trafikverket kring trägärdesgårdar
vid utpekade kulturvägar längs Upplandskusten. Större vägar på Hållnäshalvön, samt på
Norrön-Söderön-Tvärnö-Raggarö är klassade
som kulturvägar. Här kan Trafikverket finansiera
återuppbyggnad av trägärdesgårdar. Hör av er
om ni är intresserade. Det bör vara vid betade
områden och traditionell sk långgärdesgård
med kluvna slanor.

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

Den gamla linbastun på Rävsten omgiven av artrika slåttermarker. Foto: Anett Wass

PÅ GÅNG:
VISNING AV VÅTMARK
Under 2014 anlades en ny våtmark vid
Lösholmen utanför Östhammar. Våtmarken
har utformats för att fungera som lekplats
för fisk som gädda och abborre, men gynnar även vilt, fågel och grodor. Vid visningen får du veta hur arbetet gått till med
denna våtmark samt hur du kan gå till väga
för att anlägga en egen våtmark. Vi bjuder
på fika!

När: 26 juni kl. 14–16
Var: Lösholmen utanför Östhammar. Följ
anvisning till parkering på plats.

RÄVSTENSDAGEN
Besök Rävsten för en dag! Upptäck Rävstens vackra natur- och kulturmiljö. Bada
från en klippa eller dingla med benen från
bryggkanten. Följ med på en guidad tur om
fåglar i kust- och kulturlandskapet kl 12.

När: 23 juli kl. 8–17
Var: Rävsten
Från Äspskär, längst söder ut på Gräsö, går
gratis båt till Rävsten om du kommer mellan kl 8–10. Gratis båt tillbaka till Äspskär
mellan kl 15–17. Läs mer på www.ravsten.se

BONDENS LANDSKAP
Följ med på en lärorik guidning i Söderboda på Gräsö där landskapet har formats
av bönder under många hundra år. Lär dig
mer om byns historia och artrika landskap.
Ta med fika eller köp på Anders-Mats gården. Arrangemanget är en del av Gräsöfondens 20-årsjubileum.

När: 12 juli kl. 14–16
Var: Samling vid Hembygdsgården i Söderboda.

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

DJURTRANSPORTER
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. 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.

Anett Wass
Tel. 070-151 03 58,
E-post:
anett.wass@upplandsstiftelsen.se

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.

FÅ DETTA BREV TILL DIN E-POST
Du kan få detta nyhetsbrev till din
e-post istället för på posten, genom att
gå in på www.upplandsstiftelsen.se /Roslagshagar och anmäla din e-postadress.

VILL DU INTE HA FLER NYHETSBREV?
Om du inte vill få detta nyhetsbrev fler
gånger så meddela oss detta genom att
skicka e-post till info@upplandsstiftelsen.se eller ring 018-611 62 71

BESÖK VÅR HEMSIDA

www.upplandsstiftelsen.se

