
 
 

 
 

Ingmarsö Kulturlandskap 
Informationsbrev oktober/november 2018 

 
Hej Bäste Ingmarsövän 
Här kommer uppdaterad information om arbetet med att hålla Ingmarsös åker- och 
betesmarker öppna och vackra, ett till vissa delar EU-finansierat projekt där många 
Ingmarsöbor är engagerade. 
 
Ingmarsö Kulturlandskap. 
I projektet Ingmarsö Kulturlandskap har vi beviljats ett ekonomiskt stöd på totalt 
487 200: - via Leader Stockholmsbygd. Projektet ska slutredovisas 2018-12-31. 
Pengarna vi har fått därifrån är öronmärkta för, och har använts enligt följande: 

• Taket på Norrgårdsladan ”fick” under vintern 2017–2018 nytt tak och står nu 
väl rustad för regn och rusk. 

• För att förbättra framkomligheten för vattentransporter och övriga 
förnödenheter till framförallt de betande djuren påbörjades restaureringen av 
den s.k. vägbron över diket från Lillträsk ut mot Femsund i höstas. Arbetet blev 
besvärligare än förväntat och ett ”omtag” ska nu göras för att säkra 
vattenflödet. Därefter kommer vi att lägga på ett nytt ytskikt av mellangrovt 
grus på det krossade teglet. Arbetet kommer att slutföras under november-
december. 

• Stängsel, tråd, stolpar, solcellsaggregat mm har inköpts och stängslingen av 
marker pågår kontinuerligt. På vissa platser kommer grindar, för att underlätta 
passagen, att sättas upp. 

• Med projektmedel har vi, förutom stängsel med tillbehör, införskaffat en 
fodervagn, en foderhäck samt en grästrimmer. Innan året slut återstår också 
att inköpa en vattenvagn. 

• Vi har gjort studiebesök, bl.a. på Möja för att se och lära från liknande projekt. 
• Samtalskvällar och naturvandringar har genomförts vid ett flertal tillfällen. 
• Information via Ingmarsös hemsida och direktutskick till samtliga 

fastighetsägare på Ingmarsö. 
• Innan årets slut ska vi upprätta en affärsplan för det framtida arbetet. 

Ytterligare information om själva projektet, Ingmarsö Kulturlandskap, finns att läsa 
under fliken ”För oss öbor/Kulturlandskap” på Ingmarsös hemsida, www.ingmarso.se  
 
 
 
Övriga ekonomiska bidrag. 
Med hjälp av ett ekonomiskt bidrag från Österåkers kommun på 60 000: -, har nytt 
golv gjutits i den nedre delen av ladan och arbetet med att dra in el och vatten där 
pågår. Arbetet ska färdiställas under oktober/november så fåren kan flytta in till 
vintern. 
Markägarbidrag för 2018 på totalt 47 000: - 



 
 
 

Jordbruksstöd från Jordbruksverket på 9 000: - för 2018 och 7 600: - för 2017. 
Bidrag från Ö-fonden på 15 000: - under 2017. En ansökan för 2018 ska skickas in. 
 
Värt att nämna i sammanhanget är att till skillnad mot Brottö Kulturreservat som får 
ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen och Idholmens Gård från Skärgårdsstiftelsen får 
vi på Ingmarsö än så länge kämpa på under andra förutsättningar. 
 
Ingmarsö Landskapsfond. 
Under året har vi instiftat Ingmarsö Landskapsfond, vars syfte är att med hjälp av 
frivilliga bidrag från de boende på Ingmarsö ge ytterligare ekonomiskt stöd för arbetet 
med att hålla Ingmarsös landskap öppet. 
Ett utskick till samtliga Ingmarsös fastighetsägare, där vi informerade om det 
pågående arbetet med markerna på Ingmarsö, gjordes i slutet av augusti. Utskicket 
fick ett mycket positivt gensvar och fram till och med oktober månad har vi fått in hela 
47 100: - från totalt 91 personer. Fantastiskt glädjande och uppmuntrande!! 
Varje krona vi får in här är öronmärkta och får endast användas till ändamål som 
främjar arbetet med att hålla Ingmarsös landskap fortsatt öppna och vackra. 
De frivilla bidragen sätts in på Norrgårdsstiftelsen bankgiro 5814–7828. 
Se ytterliga information i bifogat dokument. 
Vårt mål med Ingmarsö Landskapsfond är att förmå oss alla på Ingmarsö, med hjälp 
av ett årligt och frivilligt bidrag, ”Landskapsavgift”, hjälpas åt att bibehålla Ingmarsös 
öppna landskap. 
Likväl som ekonomiska bidrag är vi även beroende av frivilliga arbetsinsatser, tex. i 
samband med höskörd, slyröjning mm. När sådana insatser blir aktuella går vi ut med 
anslag och information och tar tacksamt emot all hjälp vi kan få. 
 
Stadgar för Ingmarsö Fond för Kulturlandskap  
§ 1 Fonden har instiftats av Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och Skola, nedan kallad 
Stiftelsen, med syfte att verka för ett bevarande av det öppna kulturlandskapet på 
Ingmarsö.   
§ 2 Fondens medel skall användas för att bidraga till aktiviteter, investeringar eller 
andra åtgärder som främjar fondens syfte.  
§ 3 Finansieringen till fonden bygger på frivilliga inbetalningar till Stiftelsens för 
fonden särskilda konto.  
§ 4 Stiftelsens styrelse beslutar om hur fondens medel ska användas i enlighet med 
fondens stadgar.  
§ 5 Fonden kan ej upplösas förrän alla kvarvarande medel använts enligt fondens 
stadgar. 
 
 
 
Norrgårdsstiftelsen (Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och Skola) 
Huvudman för allt arbete med Ingmarsös landskapsvård är Norrgårdsstiftelsen. 
Norrgårdens stiftare är Ingmarsö Byalag och Österåkers Kommun. 
Styrelsen för Norrgårdsstiftelsen består av Ulf Hedqvist (ordförande), Fanny 
Thernstedt (ledamot), Bertil Ågren (ledamot, repr. för Ingmarsö Byalag), Kjell Torlén 
(ledamot), Matthias Lindow (ledamot, repr. för Österåkers Kommun), Kristina Embäck 
(suppleant, repr. för Österåkers Kommun). 
Se vidare information om Norrgårdsstiftelsen under fliken, Ingmarsö/Ingmarsö 
Norrgård på Ingmarsös hemsida. 



 
 
 

Kort summering. 
Tack vare Ingmarsös jordbrukare Rolf Månsson har stora markarealer brukats och på 
så vis hållits öppna under lång tid. 
För att fortsätta arbetet med att bevara Ingmarsös öppna landskap för framtiden 
påbörjades 2010 med ”Ingmarsö - Åtgärder för att bevara och utveckla vårt levande 
kulturlandskap”. Ett EU-finansierat projekt där vi via Leader UROSS erhöll ett 
ekonomiskt stöd på 418 000:-. Med hjälp av det samt ett ideellt arbete omfattande 
mer än 1200 timmar påbörjades uppröjningen av markerna nere vid Femsund, 
Djupdal, Långvarpet samt Kvarnängen. Projektet avslutades i december 2013. 
 
Det specifika projektet, Ingmarsö Kulturlandskap via Leader Stockholmsbygd 
påbörjades i januari 2017 och avslutas i december 2018. 
Vi arbetar i nuläget med en ny ansökan till Leader Stockholmsbyggd avseende 
ekonomiskt stöd för inköp av traktor, diverse övriga maskiner samt material för 
tillbyggnad Norrgårdens lada med ett skärmtak.  
 
Under året har 37 får och 5 islandshästar sett till att beta av markerna efter bästa 
förmåga. 
Djurägare och övriga personer har stängslat, skördat hö, röjt och vårdat markerna 
etc. Allt arbete har skett på ideell basis. 
 
Med anledning av, bl.a. den varma och torra sommaren ökade priset med 100% för 
det foder, hö, som behövs för vintern och som vi köpt in lokalt. Tack vare ideella 
insatser med att själva skörda en stor mängd hö, ekonomiska bidrag i s.k. 
Markägarbidrag samt bidrag till Ingmarsö Landskapsfond, har vi lyckats löst behovet 
och det akuta ekonomiska läget. 
 
I början av oktober skickades 20 får/lamm på slakt hos Tavastboda Slakteri på 
Värmdö och det var stor efterfrågan på de 20 lammlådorna som snabbt blev bokade 
och sålda till ett pris på 200:-/kg. De intäkterna gick oavkortat tillbaks till djurägarna. 
Ett tacksamt bidrag till deras verksamhet som än så länge ”kostar mer än de 
smakar”. 
Kvar på ön finns nu 16 tackor och en bagge och det är alltså dessa som inom kort 
flyttar in i Norrgårdens lada. Gör nu baggen sitt jobb väl så bör vi ha någonstans 
mellan 40–50 får till våren. Vi håller tummarna för att allt går väl! 
De fem islandshästarna går kvar och börjar med sina lite kraftigare pälsar se redo ut 
för den annalkande vintersäsongen. 
 
Från nu och framåt några månader kommer inte så mycket synbart att ske men vi 
inom projektgruppen jobbar oförtröttligt vidare och återkommer med tiden med 
uppdaterad information. 
Vi som ingår i projektgruppen är, Anna Koffman, Monica Hinders, Mia Alonzo, Gunilla 
Rydback, Eva Carlson, Björn Carlson, Patrik Hinders, Perry Carlsson, Christer 
Erlandsson, Bertil Ågren och Kjell Torlén 
 
Vi har flera ”spår” att jobba på. Hur kan vi få med fler och gärna också yngre 
personer i vårt arbete, hur kan vi göra för att kunna hålla ett utökat djurbestånd, vad 
kan vi göra för att ytterligare förbättra ekonomin för att nämna några. 
 



 
 
 

Vi hoppas ni med den här informationen fått lite mer kunskap och inblick i vad som 
gjorts och vad vi gör samt om våra planer och visioner samtidigt som vi väl kan förstå 
det finns frågor och funderingar. 
Kontakta oss gärna och då inte minst för tips och idéer etc. 
 
Kjell Torlén, 070-529 30 32, kjell@torlen.se 
Bertil Ågren, 073-556 72 53, bertil.e.agren@gmail.com  
Med önskan om en fortsatt fin höst och en minst lika fin vintersäsong. 
 
Norrgårdsstiftelsen 
Ingmarsö Kulturlandskap – Ingmarsö Landskapsfond. 
 
Bilagor: 
Infobrev. Ingmarsö Landskapsfond. 
Karta över Ingmarsö 
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Betesmark och åker skötta av Rolf Månsson respektive Norrgårdsstiftelsen samt mark på I 6:1, 3:34 som sköts enbart av G. Ryback
Jordbruksblock 2018 med 5-årigt åtagande miljöersättning naturbete

Jordbruksblock 2018
LU.Jordbruksblock

 Turkosa ytor är stängslad hage där Norrgårdsstiftelsen får jordbruksstöd för hela eller delar av hagen.
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Stöd till Ingmarsö kulturlandskap! 

 
Vill vi att den åker- och betesmark som i dag finns på Ingmarsö 
fortsätter att brukas av djurhållare och att markerna hålls öppna 
för framtida generationer av öbor?  

I så fall kräver detta djur och engagerade människor på ön. Nu, 
2018, finns det 36 får och 5 hästar som betar och håller 
landskapet öppet. Dessutom behöver djuren hö på vintern och 
givetvis vill vi att höet ska tas från vallarna på ön så att det blir 
ett kretslopp på Ingmarsö.  

Det kostar att hålla djur. För det foder som vi brukar köpa på 
Ingmarsö har i år priset fördubblats! Stängsel, veterinärkontakt 



och klippning/hovslagare är exempel på andra kostnader som 
finns i djurhållningen. För att fortsättningsvis kunna slå hö och få 
vinterfoder till djuren behöver vi också en maskinpark till 
projektet.  
Djuren ger en viss inkomst och projekt Ingmarsö Kulturlandskap 
med Norrgårdsstiftelsen som huvudman söker jordbruksstöd för 
de betade markerna från Jordbruksverket, projektbidrag från 
Leader Stockholmsbygd och driftbidrag från Ö-fonden, men 
kostnaderna täcks ändå inte. Med nuvarande djurbesättning blir 
det årliga underskottet ca 60 000 kronor/år.                                                  
Mår du bra av en promenad genom ängar och hagar? Tycker du 
vyn över åkrar och betesmarker är vacker? Har ditt barn eller 
barnbarn glatts åt att få träffa fåren och hästarna?  

Du som uppskattar landskapet och vill ha det kvar uppmanar vi 
att ge ett ekonomiskt stöd till fonden för Ingmarsö 
Kulturlandskap, Ingmarsö Landskapsfond.                                                         
Bidra med 300 kr, 500 kr eller valfri summa på bankgiro 
5814–7828. Stödet ger större nytta ju tidigare på året det 
betalas.                                                                             För 
mer information om projekt Ingmarsö kulturlandskap, se 
www.ingmarso.se/projekt, eller kontakta Bertil Ågren, 
bertil.e.agren@gmail.com, alt. Kjell Torlèn, kjell@torlen.se 

Skicka gärna ett mejl till Kjell Torlén med uppgifter om din/era e-
postadresser och telefonnummer för framtida kommunikation 
gällande Ingmarsö Kulturlandskap och Ingmarsö Landskapsfond 
 
Förutom att du hjälper till att hålla vår vackra ö öppen så får du 
som bidrar också möjlighet att ta del av dessa erbjudanden:                                                                              
Förtur på de populära ”Lammlådorna”, i år kommer cirka 16 att 
säljas. Kostnaden är 200 kr kilot.                                 10% 
rabatt på hästridning ges till de som betalat till fonden. 

Vänliga hälsningar                                                     
Norrgårdsstiftelsen, Ingmarsö Byalag, Ingmarsö Kulturlandskap                                
Ingmarsö Landskapsfond 


