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En unik samling av 2000 exotiska
träd på Svartlöga hotas av vildsvin 
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Lassas Hagar på Svartlöga har 2 000 träd och buskar
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Unik plats. Lassas hagar på Svarlöga har vuxit sedan starten
1980. Här finns nu cirka 2 000 exotiska träd och buskar.

Foto: Sten Ridderlöf

Vildsvin gräver upp unik trädsamling
Förstörd trädgård. Lassas hagar på Svartlöga har till vissa delar förstörts av bökande vildsvin. Nu har länsstyrelsen gett klartecken för skyddsjakt. 

Foto: Sten Ridderlöf

Nu tillåts skyddsjakt för att rädda arboretet på Svartlöga i ytterskärgården

Klipp ur hela annonsen och skicka in!

*Erbjudandet gäller t.o.m 14/6-2015 eller så långt lagret räcker. Gäller alla styckglas och
2-pack. Med reservation för ev prisändringar eller tryckfel i annonsen.

Ta med tidningen

PÅ SEMESTERN!
Ska du ut och resa i Sverige under semestern? Se då till att göra din tillfälliga adressändring redan nu, för att även under lata sommardagar kunna starta dagen med NT.
Du kan även nyttja våra tjänster om lagring och uppehåll, för de dagar du inte
kommer att ha tid eller möjlighet att ta med dig tidningen på ditt sommaräventyr.
Jag vill ändra min tidning i sommar!
Namn ................................................................................................................

Lassas Hagar på Svartlöga samlar
2 000 exotiska träd och buskar.
Nu hotas den unika samlingen av
bökande vildsvin.
svartlöga. Lassas Hagar är

ett av landets få aktivt skötta
arboretum, vilket förenklat
kan beskrivas som en botanisk trädgård med endast
träd och buskar.
Enligt Sten Ridderlöf, ordförande i stiftelsen som sköter om växterna på Svartlöga i Norrtäljes ytterskärgård,
finns bara fem aktiva arboretum i riket.
Men just nu är han oroad.

Stiftelsen visar Lassas Hagar
i juni när trädgården är som
vackrast och lagom till visningssäsongen, har både
vildsvin och råbockar plöjt
upp delar av området.
Flera exotiska träd och
buskar, bland annat aprikosträd från norr om Vladivostok i Ryssland, har
grävts upp, liksom hundratals exemplar av de sällsynta orkidéerna baltnyckar och

englandsnycklar.
– Hela ön är drabbad. Här
finns över hundra fastigheter och ingen har kunnat sätta potatis på grund av vildsvinen, säger Sten Ridderlöf.

Stiftelsen har ansökt om
skyddsjakt av råbock och
vildsvinen, som tros vara
två till antalet. Länsstyrelsen har gett klartecken och i
dag, torsdag, kommer jägare ut till ön.
Den tillåtna skyddsjakten
gäller båda vildsvinen och
en råbock, som dock måste
skjutas senast 15 juni.
– Vi har haft problem med
vildsvin tidigare. Det var
för ett par år sedan men då

sköts de tämligen omgående, säger Sten Ridderlöf.
Att hägna in hela arboretet
låter sig inte göras, främst av
ekonomiska skäl. Elstängsel
är inte heller något alternativ då arboretet saknar el.
Vissa växter är ändå
inhägnade men det har inte
bekommit vildsvinen, enligt
Sten Ridderlöf.

Han är deltidsboende på
Svartlöga och startade de
unika planteringarna 1980.
I dag mäter arboretet cirka
fem hektar och innehåller
träd, buskar och blommor
från stora delar av världen.
– Jag har bra kontakt
med botaniska trädgårdar i

många länder och har gjort
13 stora expeditioner, säger
Ridderlöf.
Resorna har bland annat
gått till Japan, Kina, Nordkorea, Sydkorea, USA, Nya
Zeeland och Patagonien på
Sydamerikas sydspets.

Trädintresset
ökar i Sverige.
Sten Ridderlöf

I samband med expeditionerna har han fyllt på sin samling av exotiska träd som
normalt inte växer i Sverige.
– Jag har alltid haft ett
starkt naturintresse och
sysslar även med ringmärkning av fåglar, säger Sten
Ridderlöf, numera pensionerad bankman.
För tio år sedan överlät
han trädgården till Stiftelsen

Arboretum Lassas Hagar,
där han själv är ordförande.
Arboretet har en hemsida som är populär. Den har
besökts av trädentusiaster
från 96 olika länder.
Dessutom har Ridderlöfs
privata bilder på nätet setts
av en kvarts miljard besökare.
Under några veckor i juni
räknar han även med att ta
emot cirka 500 fysiska besökare i Lassas Hagar. Först ut
är ett större sällskap från
Blidö nu på måndag.
– Trädintresset ökar i Sverige, säger Sten Ridderlöf.
Johan Sverke
johan.sverke@norrteljetidning.se
0176-795 87

■■ Lassas Hagar startade 1980

E-post ...............................................................................................................

Lassas Hagar utgör fem
hektar av den cirka 300
hektar stora ön Svartlöga i
Norrtäljes ytterskärgård.
Sten Ridderlöf startade
sitt natur- och kulturprojekt i mindre skala på egna
gården 1980. I dag har
Lassas Hagar vuxit ut till ett
arboretum med cirka 2 000
exotiska träd och buskar.
Arboretum kan enkelt
beskrivas som en botanisk
trädgård med träd och
buskar (träd heter arbor
på latin), ofta med syfte att
vetenskapligt studera de
planterade sorterna.

Telefon.............................................................................................................

Kundnummer ................................................................................................

Frankeras ej.
Portot är betalt.

Adressändring* från datum................tidningen åter.................
Uppehåll
från datum................tidningen åter.................
Lagring
från datum................tidningen åter.................
Vi behöver din beställning 3 arbetsdagar innan ändringen ska börja gälla!

*Vid adressändring, fyll i din tillfälliga adress:


Foto: Bo Åhs

Många av växterna i Lassas
Hagar är uppdragna från
frön som Sten Ridderlöf
samlat in på botaniska
expeditioner på södra och
norra halvklotens svalare
floraområden.

Adress ..............................................................................................................
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Ev stoppställenr/Lådnr .............................................................................

Du kan även göra dina ändringar på:
norrteljetidning.se/kundcenter

Kundcenter
Svarspost
20568115
708 00 Örebro

Vid frågor, kontakta Kundcenter: 0176-795 18.
När du lämnar e-postadress + mobilnummer samtycker du till att uppgifterna kan komma
att användas för marknadsföringsändamål. Läs mer under promedia.se/villkor

