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ÅRETS ARBETE INOM PROJEKTET
Under året har aktiviteterna varit många
inom projekt Roslagshagar, vilket inneburit
allt från inventeringar och gårdsbesök till
bymöten och fältvandringar till  konkreta
åtfärder ssom röjning och stängsling.

ÅTGÄRDER FÖR MNEMOSYNEFJÄRILEN
Arbetet med att inventera naturvårds-
intressanta fjärilar samt identifiera värde-
fulla ängs- och hagmarker inom projekt-
området har fortsatt med gott resultat.
Exempelvis har åtgärder för att gynna den
sällsynta mnemosynefjärilen, i form av
stängsling och återupptagen skötsel,
genomförts på flera platser på Söderön.

STÄNGSELSTÖD
Intresset för stängselstöd har under året
varit stort, vilket vi ser som mycket posi-
tivt. Sammanlagt har 13 avtal om ersätt-
ning för stängselmaterial skrivits under
2005 omfattande cirka 11 000 meter
stängsel.

NYTT LÖSDRIFTSSTALL
Som ett led i att säkerställa den långsik-
tiga skötseln av Roslagens kulturlandskap
har ett lösdriftsstall för 90 dikor färdig-
ställts i Björnäs. Genom projekt
Roslagshagar har det skapats förutsätt-
ningar för externa medel till nödvändiga
ekomibyggnader.

FÄLRVANDRINGAR OCH BYMÖTEN
Projektets arbete med att öka intresset
och kunskapen om den biologiska mång-
falden i närområdet har under året bedri-
vits på flera olika sätt. Under sommaren
genomfördes flertalet fältvandringar för
alla intresserade.  Fälrvandringarna
berörde på olika sätt  det lokala kultur-
landskapet och dess värden. Intresset var
mycket stort vilket gör att vi planerar att
fortsätta med denna aktivitet även kom-
mande sommar. Under året har även flera
byträffar anordnats. Dessa bymöten har
varit ett viktigt instrument för att både ge
och få kunskap om höga naturvärden i
trakten.

STUDIERESA TILL ROSLAGEN OCH ÅLAND
I slutet av september anordnades en
studieresa för lantbrukare och verk-
samhetsutövare med anknytning till
lantbruket från Sydvästra Finland, Åland
och Roslagen. I ett strålande höstväder
gick resan till gårdar i Uppland och på
Åland. Deltagarna fick möjlighet att
studera olika lösningar på lösdrifts-
ladugårdar, samt se ett gårdsstyckeri och
naturvårdsinsatser. Många av deltagarna
passade på att utbyta jordbrukserfaren-
heter med varandra.

Studieresan var en del av det internatio-
nella samarbete (EU-fonden, Interreg IIIa
Skärgården) mellan sydvästra Finlands
miljöcentral, Ålands Hushållningssäll-
skap, Centrum för biologisk mångfald
(CBM) och Upplandsstiftelsen, där projekt
Roslagshagar ingår. Syftet med samarbe-
tet är bland annat att utbyta och utveckla
idéer och erfarenheter inom landskaps-
vård.

NATURBETESKÖTT FRÅN ROSLAGEN
Inom projekt Roslagshagar har vi länge
efterfrågat en märkning av kött från de
djur som sköter några av länets finaste
betesmarker. En sådan märkning skulle
möjliggöra för konsumenterna att stödja
köttproducenter som valt en produktions-
form med biologisk mångfald som extra
produkt. Detta kan nu bli verklighet sedan
vi beviljats medel från Länsstyrelsens
landsbygdsutvecklingspengar för att göra
en förstudie av marknaden för naturbete-
skött. Förstudien ska bl.a. kartlägga:

Avsättningsmöjligheterna för natur-
beteskött
Slakt- och styckningsalternativ som
ger så korta transporter som möjligt
Djurhållare och betesdjur
Möjlig köttproduktion i ett framtids-
perspektiv (5 år och 10 år)

Både lamm- och nötköttsproducenter har
visat intresse för detta och utbildnings-
dagar för producenter kommer att sätta



igång inom kort. Förstudien är färdig i
slutet av maj 2006.

ORDINARIE PROJEKTLEDARE ÅTERKOMMER
Från och med årsskiftet är Maria Hoflin
åter tillbaka som projektledare för
Roslagshagar efter ett års mammaledig-
het. Sara Overud avslutar därmed sitt
uppdrag som vikarierande projektledare.

PLANER FÖR KOMMANDE ÅR
Under det kommande året kommer
projektet forsätta med kartläggningen av
naturvårdsintressanta arter och områden i
norra Roslagen. Arbetet med gårdsbesök,
rådgivning och byträffar kommer fortgå,
liksom möjligheten att få ersättning för
stängselmaterial till marker med en hög
biologisk potential.

Projektet kommer att anordna ett antal
utbildningsträffar för lantbrukare rörande
exempelvis restaurering av naturbeten,
betesdrift och ekonomi vid djurhållning
på naturbete. Som tidigare nämnts
kommer det även arrangeras ett antal
fältvandringar för allmänheten under
sommaren.

Projekt Roslagshagar vill härmed tacka
alla för fina insatser under året och
hoppas på ett fortsatt positivt samarbete
under 2006!
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