Inbjudan till möte med Skärgårdsbönder
Gräsö 13 ‐ 15 maj 2013
Naturbetesmarker
Välkomna till en ny träff med Skärgårdsbönder som anordnas av Skärgårdarnas Riksförbund,
SRF. Temat denna gång handlar om skärgårdsbönderna och naturvården.
Träffen genomförs inom samarbetsprojektet "Skärgårds Leader".
Denna inbjudan vänder sig till de brukare som på företagsmässiga grunder håller betesdjur
året runt på ö utan fast landförbindelse. Känner du att detta stämmer in på din verksamhet
och att du tycker att det är intressant att träffa andra skärgårdsbönder? Då är du välkommen
att under ett par dagar i maj få lite ny inspiration i arbetet och möta människor som kanske
jobbar på liknande sätt på någon annan ö i landet.
Du behöver inte ha varit med på tidigare träffar, alla aktiva brukare är välkomna. Däremot
måste vi av praktiska skäl begränsa antalet deltagare.
Vi samlas på måndagskvällen 13 maj och avslutar under onsdag förmiddag 15 maj.
Kulturlandskapet på Gräsö
Vårens träff blir på Gräsö i Roslagen. Landskapet är småbrutet med skogklädda hällar och
odlingsbara sänkor däremellan. Ön har under århundraden formats av hur skärgårdsborna
tagit tillvara vad naturen gett, det småskaliga jordbruket i kombination med fiske, jakt och
småskaligt skogsbruk. Namnet berättar att ön räknats som en gräsrik ö, man har tagit väl
vara på ängs‐ och hagmarker där man samlat foder till djuren. Hamlade träd och ängslador
hör också till landskapsbilden. Ön har en rik flora och fauna och är uppmärksammad för sina
höga naturvärden. Vi kommer när våren är som vackrast!
Dessa får du träffa!
Inger Abrahamsson och Christer Westerberg, boende på Gräsö, restaurerar gamla
betesmarker på ön och kommer att visa och berätta om sitt arbete. De samarbetar med
Upplandsstiftelsen. Inger och Christer började i relativt liten skala, men genom att arrendera
marker har de kunnat utöka sin nötbesättning och även bygga en ny ligghall till djuren.
Sven‐Olof Borgegård, välkänd konsult i frågor kring landskapsvård, är en eldsjäl med
brinnande intresse för det gamla småbrutna kulturlandskapet. Han har varit mycket
engagerad i restaureringarna på Gräsö och kommer att vara med och visa markerna vid
Krakskäret. Han har också varit engagerad vid andra restaureringar i skärgårdarna.
På tisdagen kommer Johanna Sandahl från Naturskyddsföreningen att vara med. Hon är vice
ordförande i SNF:s riksstyrelse och deras talesperson i jordbruksfrågor. Johanna följer
jordbruksförhandlingarna i EU och vi kan säkert få intressanta diskussioner runt detta. För
skärgårdsbönderna är ju bland annat miljöersättningarna betydelsefulla.
Johanna vistas ofta på Vinön i Hjälmaren, så även hon har ö‐koppling.

Boende på Gräsö Gård
Vi kommer att bo på Gräsö Gård som ligger strax söder om färjeläget. Gräsö Gård har en
månghundraårig historia. Den var förr en av Gustav Vasas kungsgårdar och ägs nu av
Östhammars Kommun. Gården arrenderas av Ann‐Britt Högström och hennes familj där man
driver jordbruk med köttdjur och också har vandrarhem.
2009 byggdes en ny ladugård med plats för 80 nöt, ett samarbete mellan Upplandsstiftelsen,
Länsstyrelsen, Östhammars kommun och WWF. Vi kommer att få titta närmare på den.
Gården ingår i ett stort naturreservat som förvaltas av Upplandsstiftelsen. Betesdjuren är
mycket viktiga för att behålla reservatets höga naturvärden.
Praktisk information
Man når Gräsö via Trafikverkets färja som går från Öregrund. Det finns bussförbindelse
mellan Uppsala och Öregrund.
På Gräsö Gård inkvarteras vi i flerbäddsrum. Där kommer vi även att äta våra gemensamma
måltider. Det finns också tillgång till ett kök på vandrarhemmet.
Te och smörgås serveras från kl. 19 måndag kväll och då får vi tid att bekanta oss med
varandra och landa. Vi kommer att vara utomhus en hel del på tisdagen, så kläder efter
väder. Vi avslutar efter förmiddagsfika på onsdagen.
Träffen med Skärgårdsbönder genomför SRF inom samarbetsprojektet "Skärgårds Leader".
Tack vare detta blir kostnaden bara 500 kr per person. Då ingår boende, mat och ersättning
för resa till mötet med billigaste färdsätt. Samåk så mycket som möjligt. Försök hitta
kombinationer för detta när deltagarlistan kommer.
Det kan även finnas möjlighet att få hjälp med deltagaravgiften. Kontakta det Leaderområde
som finns där du bor och fråga om möjligheterna. Du hittar kontaktuppgifter till
Leaderområdena på SRF:s hemsida. Där kan du även läsa om tidigare träffar som anordnats
med Skärgårdsbönder och hitta annan intressant information om organisationen.
Här kan du läsa mer:
www.skargardarnasriksforbund.se
www.grasogard.se
www.upplandsstiftelsen.se
www.efncp.org. (information om naturvärdena på Gräsö, på engelska)

Din anmälan måste vara inne senast 28 april.
Av praktiska skäl är antalet deltagare begränsat. Vi behöver därför först er anmälan. Därefter
får ni besked från SRF om ni har kommit med. Då får ni också deltagarlista, vägbeskrivning,
faktura för deltagaravgift etc.
Anmälan är bindande och deltagaravgiften ska betalas in mot faktura, då du fått svar att
du kommit med.
Välkommen med din anmälan. Skicka den till:
Skärgårdarna Riksförbund
Anna‐Karin Utbult Almkvist
Missjö Gård 1
614 98 Sankt Anna

Eller e‐posta till: anna‐karin@skargardarnasriksforbund.se
Ange ämne ”Skärgårdsbönder”
För mer information, ring tel. 0121‐521 22 eller 070‐36 32 567

Anmälan till Skärgårdsbönder 13 ‐ 15 maj 2013

Namn: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adress: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel. ………………………………………………….. Mobiltel. …………………………………………………………………….
E‐post …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Jag har följande djurhållning: ………………………………………………………………………………………………….
Jag kan dela rum med: ……………………………………………………………………………………………………........
Specialkost / är allergisk mot: …………………………………………………………

