Informationsbrev från Ingmarsö Kulturlandskap, 2020-12-29
Hej alla vänner av Ingmarsö och Ingmarsö Kulturlandskap.
År 2020, detta märkliga år, är snart till ända och 2021 står för dörren. Ett nytt år och jag vågar påstå
och tro det blir ett bättre år i många avseenden.
Under året som har gått har arbetet med att hålla Ingmarsös vackra landskap fortsatt öppet och
vackert fortgått liksom det har gjort de senaste åren och vi börjar nu ana vad som hela tiden varit
målet. Att finna och komma överens med en arrendator som fortsatt ska vårda och bruka Ingmarsös
Kulturlandskap.
Här följer en sammanfattning om vad som har hänt, nuläget och vad som väntar.

Om Ingmarsö Kulturlandskap, en kort resumé:
Markerna på Ingmarsö är präglade av hundratals år av småskaligt jordbruk. De små, flikiga
betesmarkerna och vallarna finns kvar och det vackra landskapet och orörd skog lockar många
besökare och fritidsboende till ön.
De senaste ca 50 åren har markerna brukats av en och samma lantbrukare. Han har nu successivt
avvecklat sin verksamhet för att gå i pension och har ingen efterföljare. De flesta markerna ägs av
olika ägare runt om på ön och markerna riskerar att snabbt växa igen.
För ett antal år sedan insåg vi detta och sökte och fick bidrag till röjning och nya stängsel för en del
marker. Genom åren har ytterligare bidrag erhållits till inköp av en del jordbruksmaskiner och redskap.
Bidragsgivare hittills har varit Leader, Länsstyrelsens skärgårdsmedel, Ö-fonden och Österåkers
kommun. Frivilliga bidrag har kommit från boende på ön.
Får och hästar har betat markerna och vinterfoder har skördats.
Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och Skola, med Österåkers kommun och Ingmarsö Byalag som stiftare,
är ägare av Norrgården. Markerna som tillhör gården är mest skogsmark men avsikten är att även de
övriga jordbruksmarkerna på ön ska fortsätta att brukas.
Gården är en lantbruksfastighet och stiftelsen administrerar landskapsvården som kallas för Ingmarsö
Kulturlandskap.
På sikt går det dock inte att som nu driva verksamheten vidare med enbart ideellt arbete.
Djurhållningen är trots allt på hobbynivå och ger inget överskott. Målet har från start varit att få en ny
lantbrukare att ta över hela verksamheten.
En av markägarna på ön har också insett detta och har erbjudit sig att bekosta ett nytt bostadshus
som är en förutsättning för att få en ny lantbrukarfamilj att ta över. Bygglov och startbesked är nu klart
och huset beräknas vara inflyttningsklart hösten 2021.
När planerna på att Ingmarsö sökte en arrendator blev kända och spreds i fackpress 2019, hörde en
mängd lantbrukare av sig och visade intresse. Ett förslag till arrendeavtal med stiftelsen och
markskötselavtal med de olika markägarna har förberetts och när bygget av den nya bostaden är
igång startas rekryteringen av ny lantbrukare.

Om 2020:
Efter lamningen i våras har vi haft totalt 61 stycken får som har kämpat på med att beta delar av
markerna. Inga hästar i år tyvärr men vi har förhoppningar på att de återkommer.
Till sin hjälp har vi bistått fårens arbete med maskinell skötsel.
Med vår nya traktor, betesputs och slåtterbalk har vi slagit och putsat alla övriga marker som vi får
markstöd från Länsstyrelsen av.

Vi har även, efter överenskommelse med några andra markägare, hjälpt dem att ”köra av” deras
marker för att förhindra dem att växa igen.
Vi har dessvärre inte haft någon möjlighet att ta hand om skörden till foder utan varit tvungna låta
gräset ligga kvar på markerna.
Att göra så är naturligtvis inte det bästa för markerna, men det fungerar att göra så under något/några
års tid.
Lammens öde är inte alltid så tacksamt!
Efter ”fullgjort uppdrag” skickades i september ett flertal av dem till slakt och många Ingmarsöbor fick
sedan möjlighet att köpa varsin lammlåda.
Kvar finns totalt 15 stycken får, vilket är fyra färre än i fjol. Dessa huserar nu i Norrgårdens ladugård
och till våren, efter lamningen, kan vi förvänta oss ca. 40–45 stycken djur totalt.
Tack vare ett EU-understött bidrag från Leader Stockholmsbygd och Länsstyrelsen, markägarebidrag
samt generösa frivilliga bidrag från många av de boende på Ingmarsö och Brottö har vi under året
kunnat investera i en ordentlig jordbrukstraktor med frontlastare, skopa och gafflar.
Likaså har vi kunnat finansiera inköpet av en betesputs samt allt foder som behövs fram till nästa
säsong.
Vi har under året fått drygt 73 000: - i frivilliga bidrag från totalt 81 givare. Det är en imponerande
summa och vi vill rikta ett stort och varmt tack till er alla som i stort och smått dragit ert strå till stacken
.
De årliga bidragen är helt avgörande för Ingmarsö Kulturlandskaps fortsatta arbete och existens.
Bygglovet för det nya boningshuset blev klart under senhösten. Brunn för eget vatten är borrad och de
förberedande markararbetena för husgrunden är nyligen påbörjat. Se nedan.
”Ö söker bonde”, annonseringen efter lämplig arrendator att framåt bruka och sköta om Ingmarsös
öppna landskap har precis ”rullats” ut i Tidningen Skärgården, Land och ATL. Se nedan.

Om 2021:
Det kommande året är minst sagt spännande. Förhoppningsvis har vi innan det är till ända en
överenskommelse med en arrendator.
 I den bästa av världar har vi en familj med barn, som flyttar in i det nya boningshuset och tar
vid för att med djurhållning och maskiner fortsätta bruka Ingmarsös marker.
 Fram till dess allt är klart med arrendator, husbygge mm. fortsätter vi inom Ingmarsö
Kulturlandskap att arbeta på med mark- och fårskötsel som vi har gjort de senaste åren.
 Vi behöver träffa de markägare som är intresserade av fortsatt markskötsel för att gemensamt
med arrendatorn finna formerna för vägen framåt.
 Som vi nämnde i vårt tidigare informationsbrev i år är Ingmarsö Kulturlandskap fortsatt och
långsiktigt beroende av stöd från alla oss boende på Ingmarsö-Brottö med tillhörande öar.
Både i form av frivilliga bidrag, som vi gärna benämner ”Landskapsavgift”, och i form av
handkraft och support mm.
 Vi kommer att fortsätta undersöka möjligheterna till för nya investeringar. En utbyggnad av
Norrgårdens lada för utökade möjligheter av djurhållning samt förvaring av de maskiner och
övrig utrustning vi har investerat i under åren står högt på listan.

Om det nya boningshuset:
I slutet av november fick vi allt klart med bygglov för det nya boningshuset och i veckan före jul fick vi
det s.k. startbeskedet. Bästa julklappen!
 Vi håller nu som bäst på med att göra klart det sista detaljerna för
tillverkningsbeställningen med Hudikhus AB, vilka är leverantör av det nya boningshuset.
Husets utformning framgår av bifogad ritning.
 Preliminär husleverans är i mitten av april 2021 och vi räknar med att huset ska vara
inflyttningsklart under hösten/vintern 2021.
 Husets placering är på Norrgårdsstiftelsens mark, vid Djurgårdsvägen, straxt norr om
Bastugärdet. Se bifogad karta.










Vi har inte lyckats få någon av våra lokala byggare att ta en s.k. totalentreprenad för projektet.
Det innebär att det kommer bli en delad entreprenad, med Kjell Torlén, i samråd med Bertil
Ågren, som projektledare.
Själva husmonteringen till fullt färdigt hus utvändigt samt ev. övriga snickeriarbeten, exklusive
målning, upphandlar vi via Hudikhus. Gällande de övriga delarna/entreprenaderna som el,
VVS och målning har vi pågående upphandlingsdiskussioner och räknar med att sätta dem
under januari. Med hjälp av lokal el entreprenör har anmälan om nytt el abonnemang ordnats
med EON
För allt gräv- och markarbete samt uppförande av grunden, s.k. torpargrund, är RoKaDo AB
anlitad. De förberedande markarbetena för husgrunden, el och avlopp är påbörjade.
Ris och övrigt eldningsbart material från röjningsarbetet läggs en bit ut på Bastugärdet, mot
den lite sankare delen, för att senare eldas där.
Vid något tillfälle framöver behöver vi ”gräva av” vägen för att lägga ner rör för matning av el
och avlopp. Samtidigt med det görs en ny vägövergång från Bastugärdet, nedanför platsen för
det nya huset.
För att klara intransporten av husblocken och allt övrigt byggnadsmaterial kommer vi förstärka
och bredda broövergången före Bastugärdet, samt att anlägga en tillfällig körväg efter vägbron
och vidare snett över Bastugärdet fram till den nya vägövergången.
Under tiden bygget pågår använder vi Bastugärdet som lossningsplats och förvaring av
husdelarna och övrigt byggnadsmaterial. Efter att arbetet med huset är färdigt kommer
markytan på Bastugärdet återställas.

Om ”Ö söker bonde”:
Kanske har ni sett vår annons, ”Ö söker bonde”, på Facebook och/eller i någon av tidningarna,
Skärgården, ATL och Land & Lantbruk. Se bifogat dokument.
Redan nu har vi fått intressanta gensvar på annonsen och vi har även ett par intressenter kvar sedan
tidigare. Rekryteringen är naturligtvis en oerhört viktig process och vi kommer att lägga stor kraft på
det förestående intervjuarbetet. Här hoppas vi kunna få hjälp av framför allt de fastboende på
Ingmarsö och Brottö samt även andra personer med erfarenhet från liknande förutsättningar.

Om arbetsfördelningen:
Vi är flera som rent organisatoriskt och på olika vis hjälps åt med att få arbetet för Ingmarsö
Kulturlandskap att fungera. Ingen nämnd och ingen glömd.
Ansvaret för fåren med allt vad det innebär, planering och skötsel av markerna, skötsel av maskiner
och annan utrustning, ansökan om markstöd från Länsstyrelsen, kontakter med kommunen,
information, ekonomi m.fl. är exempel på de olika ansvars- och arbetsområdena.
Allt arbete sker ideellt och stödet vi får från alla boende på Ingmarsö och Brottö är av stor betydelse
för att vi alla ska mäkta med det fortsatta arbetet.
Vi har full förståelse om det uppstår frågor och funderingar om det arbete som sker inom Ingmarsö
Kulturlandskap och inte minst nu, vad gäller rekryteringen av arrendator och bygget av det nya
boningshuset.
Ansvars- och arbetsfördelningen här har vi delat upp så att Bertil Ågren har huvudansvaret gällande
den nya arrendatorn och Kjell Torlén har huvudansvaret för bygget av det nya boningshuset.
Vi alla inom Ingmarsö Kulturlandskap jobbar naturligtvis ”tight” ihop och hjälps åt över hela linjen och
tveka inte att höra av er till oss för frågor och kompletterande information.
Se våra kontaktuppgifter här nedan.

Med detta vill vi önska er alla Ett Gott & Bättre Nytt År!
Bertils mobil: 073-556 72 53 e-post: bertil.e.agren@gmail.com
Kjells mobil: 070-529 30 32 e-post: kjell@torlen.se
Norrgårdsstiftelsens konto för frivilliga bidrag: BG 58147828, Swish 1230951475
Meddela gärna din aktuella e-post adress till kjell@torlen.se för fortsatt information.
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