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WWF VILL SATSA PÅ NORRA ROSLAGEN

I förra informationsbrevet berättade vi att 

Världsnaturfonden WWF skulle utse några 

landskap i Sverige där de satsar pengar under 

ett antal år. WWF har nu beslutat att Norra 

Roslagens kust blir ett av dessa områden. 

Vi är väldigt glada för WWFs beslut och         

kommer att börja planera arbetet under 2011. 

I och med detta kommer Roslagshagars arbete 

fortsätta och troligtvis vidgas till att även inne-

fatta t ex våtmarker och vatten.

STÄNGSEL

Under 2011 planerar vi att följa upp alla 

stängselbidrag som fördelats från projekt 

Roslagshagar sedan 2001. Vi vill se hur det 

fungerar med stängslena, stängselskyltar, bete 

mm.

Möjlighet att få ersättning för stängselmaterial 

till marker med höga biologiska värden finns 

även under 2011. Marken ska vara natur-   

betesmark med höga naturvärden samt 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.

Tänk på att höra av er till oss om ni planerar 

åtgärder i marker som omfattas av våra stängsel-

avtal.

ÖSTERSJÖPROJEKT

Upplandsstiftelsen har under året sökt finans-

iering från olika håll för att kunna arbeta med 

ett Östersjöprojekt där flera Östersjöländer 

ingår. 

Upplandsstiftelsen kommer att få ta del av 

en del pengar som Swedbank har avsatt för 

arbete med främst åtgärder gällande natur-

betesmarker, våtmarker och biobränsle i Öster-

sjölandskapet. Upplandsstiftelsen kommer att 

hjälpa WWF att projektleda detta arbetet där 

även Örebro, Estland, Lettland och Ryssland 

ingår. 

Under senhösten har vi även arbetat med en 

EU-ansökan tillsammans med Estland och 

Lettland där vi främst sökt pengar till studie-

resor, kurser och rådgivning kring betesmarker 

och våtmarker. 

NATURBETESKÖTT FRÅN ROSLAGEN

Konceptet ”Naturbeteskött från Roslagen” 

ligger på is sedan 2009 på grund av olika 

problem som inte lösts. Vi ser dock att flera har 

gått med i Upplandsbonden vilket är positivt 

då de ger en hög ersättning för köttet. Upp-

landsbonden har dock inget krav på att djuren 

ska beta på naturbetesmarker men diskussion 

har påbörjats om ett naturbetessortiment inom 

Upplandsbonden.

PÅ GÅNG JUST NU

Under vintern håller vi tillsammans med 

Länsstyrelsen på att ta fram skyltar om  

vanliga och ovanliga fjärilar i kulturland-

skapet. Vi kommer påbörja att sätt upp  

skyltarna under våren, bland annat vid 

Lingnåre, Boda och Söderökulla.

Samverkan planeras med flera djurhållare 

och markägare i Söderboda, Gräsö. Syftet 

är restaurering av ängs- och hagmarker.

Under 2011 arbetar vi vidare med flera 

större områden som restaureras, bl a ett 

område i Stenskär där det finns hotade 

krisslabaggar samt två områden på Tvärnö, 

bl a i Naturreservatet Östra Tvärnö. 

BESÖK VÅR HEMSIDA

Passa på att titta in på vår hemsida om du vill 

veta mer om projektet! Under Naturvård finner 

du massa intressant information om projekt 

Roslagshagar och dess pågående verksamhet, 

www.upplandsstiftelsen.se

Har ni frågor eller vill ha hjälp med sådant som 

rör restaureringar, hagmarker, slåtterängar mm,  

hör av er så kommer vi gärna på besök! 
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HÄR KOMMER INFORMATION FRÅN PROJEKT ROSLAGSHAGAR!
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KONTAKT

Frida Hermanson 
070-622 62 73
018-611 69 96

Maria Hoflin (mån-ons)
018-611 69 96
070-438 18 47

Anett Persson (mån-tors)
018-611 62 56
070-151 03 58

God Jul & Gott Nytt År
Önskar vi på Upplandsstiftelsen

Box 26074, 750 26 Uppsala


