
 

 

 
 

Ingmarsö Kulturlandskap 
Informationsbrev 1, 2020-05-27. 

 

Hej alla Ingmarsövänner. 

Här kommer en resumé över vad som har hänt sedan vår senaste information i 
höstas. Först en kort sammanfattning om Ingmarsö Kulturlandskap: 

Ingmarsö Kulturlandskap. 

Under drygt 10 år har vi i olika former jobbat med att restaurera och hålla Ingmarsös 
Kulturlandskap fortsatt öppna och vackra. Så som vi under generationer varit vana 
vid och liksom tagit för självklart tack vare öns jordbrukare. 

2017 formades forumet Ingmarsö Kulturlandskap. Norrgårdsstiftelsen är här 
huvudman för att möjliggöra landskapsvård med betesdjur. 
Förutom att upplåta sina marker står Norrgårdstiftelsen för lada, ”fundraising”, d.v.s. 
penninginsamling till investeringar samt administrativt arbete och djurhållarna utför 
landskapsvården. 
 
Under perioden 2010–2018 har vi genomfört två st. EU-finansierade projekt, 
administrerade via Leader-UROSS resp. Leader Stockholmsbygd. 
Projekten har omfattat restaurering av gamla och delvis igenvuxna betesmarker, 
reparation av vägbro i Femsund, renovering av Norrgårdsladan, stängsling av marker 
samt diverse maskininvesteringar. 
 
Tack vare, och med hjälp av bidrag från Österåkers Kommun, Skärgårdsmedel, Ö-
fonden samt, inte minst frivilla bidrag från de boende på Ingmarsö, har vi under de 
senaste åren kunnat finansiera inköp av foder till ”våra” får och hästar, utföra fortsatta 
förbättringar i Norrgårdsladan, haft möjligheten till ytterligare nödvändiga 
maskininvesteringar mm. 
 
Vid vårt informationsmöte på Lurkan, i september förra året fick vi möjlighet att till en 
större samling av intresserade Ingmarsöbor berätta om vårt arbete, hur det fortskrider 
och kanske framför allt den fantastiskt glädjande nyheten att vi, Norrgårdsstiftelsen, 
fått löfte av en person på Ingmarsö om finansiering av ett nytt bostadshus vid 
Norrgården. Syftet med den gåvan är att kunna erbjuda bostad till en ny bonde med 
familj som är villig att via arrende åta sig det framtida arbetet att bruka Ingmarsös 
öppna landskap. 
 
Utveckling och händelser från hösten 2019 fram till nu. 
 
Arbetet ned att ta fram ett kostnadsunderlag, en budgetkalkyl, för det nya 
bostadshuset är i stort sett klart 
Kommunen har lämnat ett positivt förhandsbesked om tänkt placering av huset. 



 
 
 

 

 
Parallellt med förarbetet för det nya boningshuset pågår arbetet med att söka efter en 
ny bonde. Vi fick ett stort gensvar så snart det blev uppmärksammat av ett antal 
tidningar och andra forum under senhösten. Under tiden fram till nu har vi haft 
kontakt med ett tjugotal personer som visat intresse för uppdraget. Av dessa har vi 
funnit ut fyra stycken, samtliga familjer med mindre barn, som visat sig kunna 
motsvara våra krav och önskemål. De har alla varit ute på Ingmarsö för besök och 
samtal och diskussionerna fortgår. 
 
Förslag på arrendeavtal mellan Norrgårdsstiftelsen och ny bonde samt 
markskötselavtal/arrende mellan Norrgårdsstiftelsen och andra markägare på 
Ingmarsö är framtagna och färdiga för en första granskning. 
 
Efter höstens slakt hade vi 19 får kvar som under vintern har stallats i 
Norrgårdsladan. 
Tack vare gynnsamma väderförhållanden med bra foder samt utmärkt god skötsel 
och omvård av fårägarna har de 19 fåren nu blivit 61 st. 42 lamm blev det m.a.o. Bra 
jobbat   
 
En tråkig nyhet är att vi nu står utan de fina islandshästarna vi har varit vana vid att 
njuta av sedan många år tillbaks. Tidigare i maj tvingades djurägaren avliva de två 
hästar som då fanns kvar. Den ena p.g.a. hög ålder och den andra p.g.a. sjukdom. 
Det innebär att vi under förestående säsong blir tvungna att klara oss utan dem och 
det är i nuläget oklart hur framtiden här ser ut. 
 
Med hjälp av de frivilliga bidragen från 2019 samt med ett stöd från Leader 
Stockholmsbygd på 40% av investeringskostnaden har vi kunnat investera i en nyare 
och modernare traktor. Traktorn levererades i mitten av maj och vi har nu väsentligt 
bättre möjligheter att ta hand om årets skörd och att utföra övriga arbeten med 
markerna. 
 
En mindre betesputs samt en balgrip för småbal är ytterligare investeringar vi har 
gjort. 
 
Från nu och framåt. 
 

 Arbetet med planerna och projekteringen för det nya boningshuset samtidigt 
som sökandet efter och diskussionerna med ny bonde fortsätter. 

 
 Vi kommer att ta kontakt med några fler markägare för att höra oss för om 

intresset för hjälp av markskötsel samt under vilka former och villkor. 
 

 Underhåll och utökning av stängsel, likväl som det dagliga arbetet med fåren 
pågår för fullt. 

 
 Förberedelserna inför årets slåtter och skörd är också i full gång. 

 
 Vi är i behov av större ytor för att kunna möjliggöra stallning av fler betesdjur 

likväl som till förvaring av maskiner och utrustning. Vi undersöker därför vilka 



 
 
 

 

ekonomiska möjligheter som finns för att kunna bygga till Norrgårdsladan, 
alternativt att bygga en ny.  

 Arbetet med att söka nya stöd likväl som arbetet med insamling av frivilliga 
bidrag fortsätter och är även tvunget för att komma vidare med vårt arbete. 

 
Lite om ekonomin i Ingmarsö Kulturlandskap. 
 
Under 2019 lyckades vi få in 56 198: - från lite drygt 100 personer/familjer i frivilliga 
bidrag. Stort tack till er alla som bidrog! 
36 563: - fick vi in som jordbruksstöd från Jordbruksverket. 
Ytterligare 47 000: erhöll vi som markskötselbidrag från markägare och 100 000: - 
fick in från Skärgårdsstöd till maskininvesteringar. 
Vi köpte in foder för 44 536: - och gjorde diverse investeringar i Norrgårdsladan för 
18 142: - samt hade en del övriga kostnader för 1 900: -. 
 
Efter att ha betalat de tidigare nämnda maskininvesteringarna, inkl. 
transportkostnader och diverse övriga kringkostnader i samband med dessa 
(försäkringar, drivmedel etc.) har vi en liten buffert för kommande kostnader under 
året.  
 
Vi hoppas att vi med ovanstående information lyckats förmedla vad som händer och 
sker i arbetet med att hålla Ingmarsös vackra landskap…..fortsatt lika vackra. 
Med det också behovet av ett stort allmänt engagemang likväl vikten av fortsatta, och 
årliga, frivilliga bidrag. 
 
Vi har köpt ett adressregister från Länsstyrelsen och med hjälp av det kunnat skicka 
ut informationen per vanlig brevpost till samtliga fastighetsägare på Ingmarsö. 
För er som ev. undrar varför bara en av flera fastighetsägare till samma fastighet, på 
samma adress, bara fått en försändelse är det för att undvika onödiga 
portokostnader. 
 
Informationen finns också på Ingmarsös hemsida, www.ingmarso.se /För oss 
öbor/Kulturlandskap 
Vi har även mejlat ut samma information till er som vi har aktuell e-post adress till 
sedan tidigare. 
För er som vill och medger kommande information via e-post ber vi skicka aktuell 
uppgift till Kjell Torlén på nedanstående e-post adress. 
 
Har du frågor eller funderingar som rör Ingmarsö Kulturlandskap och 
Norrgårdsstiftelsen får du gärna kontakta 
Kjell Torlén, 070-529 30 32, kjell@torlen.se och/eller Bertil Ågren, 073-556 72 53, 
bertil.e.agren@gmail.com. 
Anna Koffman kan allt om Ingmarsös marker, fauna och flora mm. Anna nås på 070-
812 30 96, anna_koffman@hotmail.com (anna understreck koffman) 
 
 
Med hopp om en skön framtid och väl mött på vår vackra ö 
Hälsar 
Norrgårdsstiftelsen – Ingmarsö Kulturlandskap 


