
NYTT VÅTMARKSPROJEKT MED WWF
Under sommaren blev Upplandsstifftelsen 
beviljade pengar från Världsnaturfonden 
WWF för att jobba med våtmarker. Vi hoppas 
kunna hjälpa markägare med att komma vi-
dare med sina funderingar kring att anlägga 
våtmarker. Vårt mål är att 2-3 våtmarker ska 
anläggas vid Roslagskusten under 2014. Vi 
planerar även att ordna kurser, studie besök 
m.m. Vi kan hjälpa till med rådgivning kring 
anläggning, ansökan om investeringsstöd, 
anmälan om vattenverksamhet mm. Så hör 
av er till oss om ni har funderingar på att 
anlägga en våtmark!

EU-STÖD FÖR BETESMARKER OCH VÅTMARKER
Som det ser ut just nu kommer man inte 
kunna söka investeringsstöd för restaurering 
av betesmarker och våtmarker i landsygds-
programmet under 2014. Upplandsstiftelsen 
kommer ändå att jobba med planering av 
åtgärder inför nästa programperiod då vi 
räknar med att investeringsstöden kommer 
tillbaka i någon form under 2015/2016.

UPPFÖLJNING AV STÄNGSEL
Under vintern/våren planerars en fortsätt 
uppföljning av stängsel som finansierats med 
medel från Världsnaturfonden WWF åren 
2001-2013. Hagarna kommer att besökas 
av oss för att se om de fortfarande betas och 
i vilket skick de är. Om ni har en hage som 
fått stängselbidrag som inte betas eller som 
behöver huggas/röjas hör gärna av er till oss 
så kan vi titta på hagen tillsammans och se 
om vi kan hitta en lösning för restaurering 
och fortsatt bete.

Vidsträckta strandängar i Estland. Tänk om man hade tillgång till sådana arealer med betesmark!
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STUDIERESA TILL ESTLAND
I början på september åkte 17 personer till 
Estland för att besöka gårdar, titta på natur-
marker, hantverk mm. Det blev 3 strålande 
dagar med mycket solsken, många nötdjur, 
positiva lantbrukare och god mat. På väg 
mot kusten reste vi genom ett väldigt platt 
landskap med stora, vidsträckta åkrar och 
stora strandängar vid kusten. Vi fick se en 
del av de tusentals hektar med fina strand-
beten som finns i Matsaluviken och på ön 
Hiiuma. 

Tyvärr är det brist på betesdjur även i Est-
land så stora delar betas ej och delar har för 
lågt betestryck. Vi såg även mycket åker-
mark som inte används i produktion, utan 
som endast slås för att kunna få EU-stöd. 

Flera av gårdarna vi besökte hade större 
besättningar med ca 200 djur som de lång-
samt byggt upp sedan självständigheten för 
nästan 20 år sedan. Vid självständigheten 
1994 fanns det i stort sett inga nötdjur i 
Estland, utan det var mjölkkor som betade 
markerna. Idag finns det drygt 50 000 
nötdjur i landet, varav de flesta vid kusten. 
Populärast är Aberdeen-Angus, Hereford 
och Limousine som utgör drygt 70% av 
djuren. 

Resan bekostades av Interregprojektet 
SNOWBAL, vars syfte är att sprida kunska-
per och knyta kontakter mellan EU-länder.

AKTUELL INFORMATION FRÅN UPPLANDSSTIFTELSENS PROJEKT ROSLAGSHAGAR!

En gammal kolchosbyggnad för grisar 
har byggts om till en ligghall för nötdjur i 
Estland.

En ny ligghall med gödselanläggning byggs hos 
en nystartad lantbrukare i Estland.

Vackra koftor på det lokala ullspinneriet på 
Hiiuma, Estland



PÅ GÅNG:

 KURS VÅTMARKER

19 november: Morgan Johansson, Na-
turvårdsgruppen AB, berättar med hjälp 
av bilder om våtmarker och hur man går 
till väga steg för steg för att bygga en 
våtmark. Det blir även en stund ute då 
vi tittar på möjligheter och problem med 
vatten i området.
När: tisdag 19 november 13.00-16.00
Var: Norrögården, Sund
Anmälan: senast 12 november till frida.
hermanson@upplandsstiftelsen.se eller 

070-6226273.

RÅDGIVNING VÅTMARKER

18-20 november planerar vi att utföra 
våtmarksrådgivningar tillsammans med 
Morgan Johansson, Naturvårdsgruppen 
AB. Morgan har lång erfarenhet av våt-
marker och våtmarksanläggning. Funde-
rar du på att anlägga en våtmark? Hör 
av dig och få rådgivning! Först till kvarn. 
Fler rådgivningar kan ordnas under 2014 
om intresse finns.

Detta dokument, som har producerats 
inom ramen för EU-projektet
Snowbal, är Upplandsstiftelsens egna 
åsikter. Beslutande myndighet
(Managing Authority) kan inte hållas 
ansvarig för denna information.

KONTAKT
www.upplandsstiftelsen.se

PROJEKTLEDARE
Roslagshagar
Maria Hoflin, 
Tel. 018-611 69 96, 
070-438 18 47
E-post: 
maria.hoflin@upplandsstiftelsen.se

Frida Hermanson
(projektledare SNOWBAL)
Tel. 018-611 69 96, 
070-622 62 73
E-post: 
frida.hermanson@upplandsstiftelsen.se

Sven-Olov Borgegård
Tel. 070-533 59 79,
E-post:
ekologiplan@tele2.se

Anett Persson fr.o.m 20131101
Tel. 070-151 03 58,
E-post: 
anett.persson@upplandsstiftelsen.se

Tommy Lennartsson
Tel. 070-586 83 81
E-post: 
tommy.lennartsson@slu.se

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 /Ros-
lagshagar 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@upplandsstiftel-
sen.se eller ring 018-611 62 71.

STOLPNERSLAGARE

En 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 gra-

tis utlåning för att underlätta flytten av 

djur mellan naturbetesmarker 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 för finns för gratis utlåning 

för dig som håller på att sätta stängsel. 

Den är placerad på Tvärnö, Östhammar. 

Bokas på tel. 0173-711 18.
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BETESMARKER SÖKES
I vissa områden har vi nu en efterfrågan 
från djurägare på mer betesmark och även 
i en del fall mer åkermark till vallfoder. 
Har ni betesmarker eller åkermark som kan 
arrenderas ut? Helst större sammanhäng-
ande områden. Även igenväxta marker är av 
intresse. Hör av er till oss!

NYA FAKTABLAD
Vi har tagit fram några nya fakta blad:
•	 Ängar och hagar behövs
•	 Buskar och träd i naturbetesmarker
•	 Problemväxter i betesmarker

Sedan tidigare finns fakta blad för: Enkla 
djurbyggnader, Förbättra ytor utomhus med 
geotextil, Restaurering av trädbärande hag-
marker samt Våtmarker. Ni hittar dem på 
Upplandsstiftelsens hemsida under Natur-
vård/Roslagshagar/Skötselråd.

RÅDGIVNING OCH STÄNGSELMATERIAL
Har ni funderingar kring restaurering och 
skötsel av hagar, ängar eller våtmarker? Vi 
kan komma på ett rådgivningsbesök och 
titta på det aktuella området. Även under 
2014 kommer det finns möjlighet att få 
bidrag till stängselmaterial för hagmarker 
med höga naturvärden. Vi kan även i viss 
mån hjälpa till att planera och mäta in våt-
marksområden.

En våtmark ökar den biologiska mångfalden, miskar näring-
släckage och är vacker att se på!


