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Biotop-‐	  och	  florainventering	  för	  Ingmarsö	  
Projektet syftar till att skapa ett kunskapsunderlag, i form av en biotopkartering, och 
florainventering, för att bevara och förstärka Ingmarsös naturvärden och kulturlandskap. 
Biotopkarteringen ska, dels vid olika åtgärder/aktiviteter vara ett verktyg för hållbar 
markanvändning, underlätta naturvårdshänsyn, och dels tillgängliggöra öns upplevelsevärden.  
Projektet kan om intresse finns leda vidare till att en vandringskarta tas fram och trycks, vilket 
underlättar friluftsliv och turism på ön. Biotopkarteringen görs som en geodatabas och 
förvaltas av kommunen. 

Återinventering	  flora	  
Ett unikt material för studier av flora- och landskapsförändring finns i Ulf Söderbergs 
inventering från 1947. En återinventering ger värdefull information om flora- och 
landskapsförändring på en typisk skärgårdsö. 

Biotopkartering	  	  
Som ett verktyg för att bidra till hållbar markanvändning kommer en GIS-baserad 
biotopkarta, i form av en geodatabas, tas fram. (GIS Geografiskt informations system) 
Karteringen ger information om biotoper, spår av det historiska landskapet, (stenmurar etc.), 
brukat odlingslandskap. Ekologiskt särskilt känsliga områden och områden med tydliga 
skötselbehov identifieras. Avgränsning av biotoper görs i GIS. Ett urval objekt, som bedöms 
vara skyddsvärda/känsliga miljöer, fältbesöks och naturvärdesinformation samlas in. Stigar 
lämpliga för vandring kartläggs.	  Gamla ortnamn eftersöks och vid behov kompletteras 
ortnamnskartan i Siv Franzons bok. 

Genomförande	  
Projektet drivs och kommuniceras av Ingmarsö Byalag och administreras av Österåkers 
kommun och ppågår 2011-2012. Återinventeringen av flora genomförs dels som 
konsultuppdrag av Calluna AB och en del som exjobb på Biologisk-Geovetenskaplig linje. 
Biotopkarteringen genomförs som konsultuppdrag av Calluna AB. Betydande insatser görs 
också som ideellt arbete. Projektledare är Anna Koffman. Lena Eklund ansvarar för kartering 
av stigar och Linnea Westling för ortnamninventering.  
 
Projektet genomförs med bidrag från: 

• Stifteslen för Stockholms Mellanskärgård - Ö-fonden 
• Skärgårdsfonden 
• Skärgårdsstiftelsen 
• Ingmarsö Brottö Kulturförening 
• Norrgårdens Vänner 

 
Förankring	  och	  kunskapsuppbyggnad	  hos	  Ingmarsöborna	  är	  nyckelfaktorer	  för	  att	  
lyckas	  med	  projektet.	  Kommunikationsinsatser	  i	  form	  av	  möten,	  vandringar,	  
webbinformation	  och	  riktad	  information	  ingår	  därför	  som	  viktiga	  delar	  i	  projektet.	  
Projektet	  drivs	  och	  kommuniceras	  av	  Ingmarsö	  Byalag	  i	  samarbete.	  Kanske	  har	  du	  själv	  
kunskap	  om	  Ingmarsös	  natur	  och	  vill	  dela	  med	  dig	  eller	  har	  du	  synpunkter	  på	  projektet.	  
Kontakta	  i	  så	  fall	  Anna	  Koffman.	  (0705-‐403123,	  anna.koffman@callluna.se)	  
 
 


