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Bakgrund Ingmarsö kulturlandskap
Ingmarsös kulturlandskap har brukats i hundratals år och ett småskaligt skärgårdsjordbruk med
nötkreatur fanns fram till 2016 då lantbruket avvecklades eftersom ingen efterföljare fanns på
Södergården som var jordbrukscentrat.
Ingmarsöjordbruket har skapat oersättliga värden för biologisk mångfald, kulturmiljö och upplevelse
av landskapet. För att långsiktigt möjliggöra bevarande av kulturlandskapet behövs ett jordbruk med
djurhållning på ön. Jordbruket ska vara småskaligt, rationellt och hållbart. Ett eftersträvansvärt
mervärde är om lokal förädling av gårdsprodukter kan göras och bidra till en lokal näringsverksamhet
med grund i lokalt jordbruk.
För lite drygt tio år sedan, 2010, insåg Ingmarsö Byalag vad som riskerade ske när de sista korna
skulle lämna ön och genom flera människors initiativ initierades projektet ”Ingmarsö Kulturlandskap”
som drivits som en arbetsgrupp med olika kompetenser knutna till Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och
skola samt Ingmarsö Byalag. Projektet på Ingmarsö är ett ypperligt exempel på ett konkret arbete för
miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap och Hav i balans samt levande kust och skärgård.
Projektet har arbetat med att lösa de utmaningar som kartlagts av länsstyrelsen i Stockholm i rapporten
om Betesdjur i skärgården. Se URL http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:851869/FULLTEXT01.pdf
Under 10 års tid har hotet med igenväxning och övergivna betesmarker undanröjts genom ideell
fårskötsel parallellt som projektet jobbat för en långsiktig lösning genom att få en jordbruksarrendator
till Ingmarsö. För att bedriva jordbruk med djurhållning behövs en modern ladugård och under två års
tid har Norrgårdsstiftelsen förberett projektet att bygga och finansiera en ny ladugård.
Hushållningssällskapet har anlitats som stöd i förprövningen till länsstyrelsen där bl.a. antal nöt som
Ingmarsös marker kan hålla, har räknats ut. På kommunens uppmaning har en bygglovsansökan
lämnats in under hösten för en ladugård som rymmer de antal djur som Ingmarsö kan hålla.

Bygglovsärendet för ny ladugård
En ladugård har ritats för att säkerställa kraven på en ladugård för det uträknade antalet djur kopplat
till öns tillgängliga marker. Ur kulturmiljösynpunkt är det naturligt att hålla ihop gårdscentrum och ett
levande jordbruk kräver nya byggnader. Olika årsringar adderas till varandra vilket är ett signum för
ett levande kulturlandskap. Lokaliseringen av ladugården har utretts och den mest lämpliga platsen är i
anslutning till den gamla ladugården. Den nya ladugården byggs även ihop med den gamla ladugården
för att möjliggöra jordbruk och djurhållning och tillhörande verksamhet.

Yttrande angående lokalisering av ny ladugård Norrgården. Anna Koffman 2021-12-18

Figur 1. Inlämnad ritning bygglovsansökan 2021-12-17, ladugård i östra kanten av
Norrgårdsgärdet i anslutning till gamla ladan.
På kartan i figur 1 visas jordbruksblock och vilket ägoslag det är klassat till av Jordbruksverket.
Ladugården är delvis förlagd på impediment och till resterande del förlagd i kanten av betesmark.
Gödsel som produceras vid vinterstallningen kommer spridas på Ingmarsös åkermark och
spridningsarealen begränsar hur många djur som kan finnas på ön. Gödsel kan inte spridas på
betesmarken i Norrgårdshagen. Placering i anslutning till den allmänna vägen är viktig för att inte göra
onödigt intrång i naturmiljön med ny angöringsväg. Det är av stor vikt att inte fragmentera
betesmarken som verkligen behövs som kalvhage. Ladugården har ritats om flera gånger för att få
fram en så låg byggnad som möjligt så att förändring i landskapsbilden med Norrgårdens gamla
bebyggelse och vyn över Norrgårdsgärdet blir så acceptabel som möjligt. Placeringen ligger på
behörigt avstånd från bostadshus.
Ett antal olika alternativa placeringar har utretts och några av dem visas på kartor nedan. Motiv till
varför de inte är lämpliga anges.

Yttrande angående lokalisering av ny ladugård Norrgården. Anna Koffman 2021-12-18

Figur 2. Placering ladugård, urinbrunn, gödselplatta så långt västerut som möjligt på fastigheten. Placeringen
är inte lämplig eftersom ladugårdsanläggningen skär in i Norrgårdsgärdet och fragmenterar gärdet och i sin
helhet tar betesmark i anspråk. Dessutom är den centrala delen av betesmarken sank vilket syns på den
infraröda flygbilden med den gråblå nyansen, varför det är olämpligt att lägga urinbrunn, gödselplatta och
ladugård där. Placeringen omöjliggör effektiv samlokalisering med den befintliga ladugården.

Figur 3. Skälen till att denna lokalisering inte är lämplig är samma som i figur 2. Att placera ladan norr om
urinbrunn, gödselplatta gör istället att hela ladan hamnar i sank del. Urinbrunn och gödselplatta är här
placerad på torrare mark. I övrigt är alternativet likt det i figur 2.
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Figur 4. Principskiss där ladugården placeras vid och i norra delen av Bastugärdet. Placeringen medför att två
åkerholmar som omfattas av generellt biotopskydd ianspråktas. Dispens för detta behövs. 250 kvm åkermark
försvinner till följd av ladugården, men ytterligare åkermark försvinner eftersom yta för urinbrunn, gödselplatta
och andra ekonomibyggnader etc. också behövs. Bastugärdet är redan från början väsentligt mindre än
Norrgårdsgärdet vilket inte är gynnsamt för funktionen att utgöra kalvhage. Med ladugårdslokalisering på
Bastugärdet så försvinner en viktig åkerareal för gödselspridning vilket minskar antalet djur som kan hållas.
Detta leder till risk att hela jordbruksverksamheten går under break-even. Ur kulturmiljösynpunkt är det
onaturligt att flytta gårdscentrum från Norrgårdens ursprungliga gårdsbildning. Vägen fram till Bastugärdet är
inte allmän väg och inte byggd för den belastning som frekvent körning med traktor skulle medföra.
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Figur 5. Principskiss där ladugården placeras södra delen av Bastugärdet. Ladugården hamnar delvis i
fuktlövskog och väldigt nära vattendraget som utgör Storträsks utlopp. Ladugården hamnar mindre än 20 m
från ett permanent bostadshus. Flera ytterligare argument är desamma som beskrivits i figur 4.

Figur 6. Placeringen är nära fuktlövsskog och vattendrag samt tar en väsentlig del av åkermarken i anspråk.
Flera ytterligare argument är desamma som beskrivits i figur 4 och 5.
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Figur 6. Lantmäteriets skattläggningskarta 1640. Brunt täckande är åker och prickat är äng. Hägnad runt
inägor syns väl. Bastugärdet är gärdet i öster vid Storträsk (littera c). Norrgårdens gårdsbildning syns vid
Marens sydände. En lokalisering av en modern ladugård på Bastugärdet skulle förstöra en mycket välbevarad
inäga där man kan läsa landskapet och få förståelse för det tidsskikt som 1640-talskartan beskriver.
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Vad som krävs för att bevara kulturlandskapet
Vyn vid Norrgården med hagmarken och den gamla gårdsbebyggelsen är uppskattad av många personer på
Ingmarsö och bidrar till att Ingmarsö är en attraktiv ö att besöka för turister. Norrgården utgör definitivt en
känslig kulturhistorisk miljö där de flesta typer av ny bebyggelse ska undvikas. Den detaljplan som fördes fram i
början av 2000-talet där bostadsbolaget Armada skulle uppföra omfattande bostadsbebyggelse visade sig
olämplig och genomfördes inte. Istället bildades stiftelsen Ingmarsö Norrgård och skola. I stadgarna står:
Stiftelsen skall ha till ändamål
med förvärvade fastigheter som grund verka för att bevara kulturmiljöer på Ingmarsö med dess egenart,
naturvärden och landskapsbild.
Att bebyggelsen vid Norrgården inte förändrats alls på 100 år beror på att det aktiva jordbruket lades ned på
1950-talet och att gården inte utsatts för etablering av ny bebyggelse. Hade Norrgården fortsatt vara ett aktivt
jordbruk med nötkreatur hade så småningom en ny ladugård byggts och andra nödvändiga förändringar för
jordbruksdriften gjorts och en gradvis förändring hade inte upplevts så dramatiskt. Förändring i en gårdsmiljö är
en naturlig del av en byggd med levande jordbruk. Det är ofrånkomligt att en ny ladugård kommer att förändra
landskapsbilden. Man måste vara medveten om att utan ett levande jordbruk kan inte kulturlandskapet bevaras.
Därför är det nödvändigt att acceptera en förändring i landskapsbilden på Norrgården och förändringen är
acceptabel om skälet är att möjliggöra ett småskaligt jordbruk. Den mest lämpliga placeringen på fastigheten
Ingmarsö 1:5 för en ny ladugård är den som lämnats in för bygglov.
Efter 15 års arbete för att skapa förutsättningar för en arrendator att bedriva jordbruk på Ingmarsö finns nu en
familj med kompetens och vilja att göra detta. Missar vi den här chansen kommer vi inte kunna rädda Ingmarsös
kulturlandskap och omistliga värden kommer gå förlorade. Därför är det av stor vikt att bygglov ges för det
inlämnade förslaget på ny ladugård.
Jag som skrivit detta yttrande heter Anna Koffman och är fritidsboende på Ingmarsö. Till vardags jobbar jag som
miljökonsult och naturvårdsspecialist på Calluna AB. Jag har en masterexamen från Stockholms universitet
Biologisk-Geovetenskapliga programmet. Jag har tagit fram skötselplanen för Norrgården på uppdrag av
Norrgårdsstiftelsen, reviderat Brottö kulturreservats skötselplan på uppdrag av Länsstyrelsen samt tagit fram
Ingmarsö biotopdatabas i ett projekt finansierat av bl.a. UROSS Leader och Ingmarsö-Brottö- Finnhamns
Friluftskarta också finansierat av UROSS Leader.
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