
 

 

         Ingmarsö Kulturlandskap 
 

Hjälp till att behålla Ingmarsös öppna landskap fortsatt öppna! 
 
Ingmarsö är en unik ö på många sätt, inte minst det vackra landskapet som vi kan 
njuta av alldeles gratis.  
Det landskapet har vuxit fram under tusentals år tack vare generationers hårda slit. 
Men det som tagit lång tid att växa fram kan försvinna på några årtionden. När 
Ingmarsös ende bonde nu gått i pension finns det inte längre någon som brukar 
markerna. Lyckligtvis är vi en grupp frivilliga som sett detta och som redan har 
påbörjat arbetet med att hålla Ingmarsös vackra landskap fortsatt öppet. Du såg oss 
kanske förra sommaren då vi samlades och slog ängar och hässjade hö. Likaså 
kanske du såg de får och hästar som betade och såg till att delar av markerna togs 
om hand.  
Arbetet är mödosamt att utföra ideellt och vi jobbar nu framför allt långsiktigt för att få 
en ny bonde som vill bosätta sig på ön och bl.a. hålla ängar och hagar fortsatt i bruk. 
Det frivilliga arbetet lägger grunden för att vi skall kunna fortsätta njuta av ett öppet 
landskap men för att det skall kunna bli långsiktigt behöver vi alla hjälpas åt att skapa 
en ekonomisk grund. 
 
Att leva som bonde på en ö som Ingmarsö innebär att man behöver vara 
mångsysslare för att få ekonomin att gå ihop. Landskapsvård är en pusselbit i den 
helheten och det betyder att om vi fortsatt vill kunna njuta av Ingmarsös öppna 
landskap så behöver vi alla vara med och betala.  
På Ingmarsö- Brottö finns det ca 400 fastigheter och en uppskattning är att om vi alla 
hjälps åt handlar det om mellan 300 - 500 kronor per år och fastighet.  
Vi tänker oss en ”Landskapsavgift” som vi årligen erlägger för att kunna njuta av, och 
vandra i, vackra landskap. Man kan se det på samma sätt som den vägavgift vi 
betalar till Ingmarsö Vägförening för att hålla våra vägar i bruk. 
Vägföreningen är vi alla fastighetsägare på Ingmarsö ålagda att betala i rent juridisk 
form. Landskapsavgiften får vi se som ”moraliskt” bindande. 
 
Genom att vi alla tar ett gemensamt ansvar kan vi fortsätta att njuta av Ingmarsös 
vackra landskap så som vi känner det idag - var med och bidra och lägg gärna in det 
som en automatisk årlig överföring. 
Det frivilliga bidraget går att betala in på Stiftelsen Ingmarsö Norrgård & Skolas 
bankgiro 5814–7828 eller Swisha till 1 230 951 475. 
 
I medföljande informationsbrev kan du läsa mer om vårt arbete och hur vi har 
disponerat de frivilliga bidrag som inkom under 2019. Där finner du även 
kontaktuppgifter till oss som ansvarar för samordningen. 
 
Bästa hälsningar 
Stiftelsen Ingmarsö Norrgård & Skola 
Ingmarsö Kulturlandskap 
 
PS. Du kan också vara med och hjälpa till med att slå ängar och bärga hö, till dess att den 
nya bonden har börjat sin verksamhet. Mer information om detta kommer att publiceras i 
Facebook gruppen ”Ingmarsö samåkning….” samt på Ingmarsös hemsida, www.ingmarso.se  


