Vill du vara med och rädda
Roslagens vackra kulturlandskap?
Projekt Roslagshagar
Målet med Projekt Roslagshagar är
att bevara biologiska värden och att
stödja de brukare som vill restaurera
och sköta ängs- och hagmark. Vi
vänder oss i första hand till markoch djurägare i Uppsala läns kust
och skärgård.
Projektet är ett samarbete mellan
Upplandsstiftelsen, Världsnaturfonden och markägare m fl och finansieras delvis av EU-medel. Vi samarbetar även med Gräsöfonden.
Lantbrukarna behövs!
Det är bondens bruk av markerna
genom slåtter och bete som skapat
Roslagens unika kulturlandskap.
Skärgårdens speciella klimat, landhöjningen, landskapets småskalighet
och den kalkrika marken har också
bidragit till en stor artrikedom.
Det största hotet mot ängs- och

Välskött och artrik naturbetesmark i Långalma, Söderön.

Även kraftigt igenväxt mark kan efter röjning och bete
återfå sin forna glans.

Både växter och pollinerande insekter
gynnas om man släpper ut djuren sent
på örtrika marker.

hagmarkerna är att jordbruken läggs
ner. När betet upphör växer markerna igen och många växt- och djurarter försvinner. Det är med brukarna
och betesdjurens hjälp
som den biologiska
mångfalden och det
öppna landskapet kan
räddas!
Gärdesgårdar är en kulturhistorisk stängselform
vi värnar om. Slåtter på
Lönnholmen, Gräsö.

Vad gör Projekt Roslagshagar?
• vi planerar och genomför restaurering i samarbete med brukare
• vi kartlägger naturvärdena för att hitta naturbetesmarker som kan restaureras
• vi ger ekonomiskt stöd till nya stängsel och röjning
• vi upprättar skötselplaner.

•
•
•
•

förmedling av betesdjur och/eller betesmarker
rådgivning om naturvårdskötsel
kurser, t ex i naturvård, djuruppfödning på hagmark eller enligt önskemål
start av producentsamarbete.

Adam och Eva blommar rikligt på försommaren på torra marker i Roslagen.

Sven-Olov Borgegård, konsult och Maria
Hoflin, projektledare i projekt Roslagshagar.
Gässen får viktiga rastplatser tack vare att
betesdjur håller strandängarna öppna. Här
en fjällgås bland vitkindade gäss.

Ser du denna fjäril, en bastardsvärmare,
får du gärna höra av dig. Den visar på
marker med höga naturvärden.

Vill du veta mer om Projekt Roslagshagar?
Maria Hoflin, Upplandsstiftelsen. Tel 018-611 69 96, 070-438 18 47.
Sven-Olov Borgegård, Ekologiplan/WWF. Tel 021-35 01 88, 070-533 59 79.

Hagmark: Här avses ogödslad hagmark, s k naturbetesmark, som i modern
tid inte heller plöjts eller på annat sätt förändrats. Naturbetesmarkerna är
bland de mest artrika naturtyperna i Sverige – och en av de mest hotade.

Vill du veta mer om Gräsöfonden? Gräsöfondens kansli. Telefon 0173-333 13.

Äng: Naturlig slåttermark som är ogödslad, precis som naturbetesmarken.
På ängen slog man hö till vinterfoder åt djuren.
www.upplandsstiftelsen.se
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Vi kan även hjälpa till med:

