
Floraförändring på 
Ingmarsö

Återinventering av Ulf Söderbergs florainventering på 

Ingmarsö och Kålgårdsön

Anna Koffman 2011

	  



2

Innehåll

...........................................Värdet av en inventering efter ett halvt sekel 3

.................................................................................Resultat och metod 5

..................................................................................Biotopförändring 10

...................................................................................Strandängar och fuktängar! 10

............................................................................Torrbackar, bryn och vägkanter! 13

.................................Ruderatmark, ”gårdsväxter” och åkerogräs (åkerrödtoppa)! 14

................................................................................................................Våtmark! 15

.....................................................................................................................Lund! 15

.......................................................................................Slutdiskussion 16

.....................................................................................................Tack! 17

Omslagsfoto: Pukvete i artrik vägkant kring Västergården.
Fotografierna i rapporten är tagna av Anna Koffman.
Rapporten är färdigställd 2011-11-15.

2

Adress: Telefon:   E-post: anna.koffman@calluna.se
CALLUNA AB 0708-123096    Nätadress: www.calluna.se
Stora Nygatan 45   
111 27 Stockholm   
	   	   	   	   	  	  	  

mailto:info@calluna.se
mailto:info@calluna.se
http://www.calluna.se
http://www.calluna.se


3

Värdet av en inventering efter ett halvt sekel
Floran på en plats danas av dels ståndortens förutsättningar och dels 
markanvändningshistoriken. Människan påverkar genom sin markanvändning 
eller upphörd markanvändning floran, hela biotopen och ekosystemet. Mycket 
av människans tidigare markanvändning har skapat artrika ekosystem och flora. 
Det mest omfattande exemplet är när långtidsutnyttjande för produktion skapar 
nya landskap, naturtyper och strukturer. Genom århundraden av utnyttjande 
inom det traditionella odlingslandskapet har karaktäristiska organismsamhällen 
skapats i slåtter och betesmarker där vilda arter koloniserat miljön. Dessa miljöer 
kräver i regel betesdjur som omvandlar vegetation till kött, mjölk, dragkraft etc. I 
Sverige har ytan med naturlig gräsmark minskat med 90% sedan den agrara 
revolutionen under 1800-talet.  Plöjning, skogsplantering, massiv gödsling och 
igenväxning har orsakat dramatiska förändringar i livsvillkoren för många 
växter och djur. De hotade biologiska mångfalden i kulturlandskapet är 
mestadels knuten till det förindustriella landskapet.  En del arter finns kvar i 
restpopulationer, dels i miljöer som fortfarande sköts dels kan de under en 
begränsad tid vara kvar efter att hävden upphört. Andra flyttar in i nya miljöer t 
ex moderna vägkanter och kraftledningsgator.  Spåren av tidigare hävd finns 
kvar förvånansvärt länge i kärlväxtfloran. Kunskap om samband mellan 
markanvändning och artsammansättning kan alltså ge information både om 
tidigare nyttjande och vilka skötselinsatser som kan leda till bevarande av 
värdefull flora. 

Bild 1. Kor från Ingmarsö jordbruk betar på ängsmarkerna vid Norrviken. Den här vyn har 
bevarats relativt lik genom seklen.
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Rolf Månsson, bonde på Ingmarsö har beskrivit förändringarna i 
markanvändning i en intervju.

”På 1950-talet var det utöver Södergården som brukades av morbror Gustav och morfar 
Wiktor Ekroth, en rad andra gårdar med djur; August och Viktoria Johansson på 
Norrgården, Bergmans, Andersson i Båtdraget, Folke Karlson vid Södra, Viktor 
Andersson på Fridhem, Gösta Norenvik i Norsviken, Birger Björklund på Strömsäng.  
Lasse Ljungberg hade också djur. Utöver gårdarna hade nästan varje hushåll en egen ko 
för mjölk till husbehov och en gris som man slaktade till julen. Alla skördade eget hö till 
den där kon. Alla slog backar och dikeskanter och allt som det gick att få foder från. 
Djuren på gårdarna var mjölkor och draghästar. En del hade några får också. De flesta av 
gårdarna hade 2-3 mjölkkor förutom Båtdraget som hade 6-7 st. Det blir över 20 kor på 
gårdarna om man summerar. Jag har inte i huvudet hur många kor hushållen hade 
tillsammans. Men det kan mycket väl ha varit över 30 kor på Ingmarsö på den tiden om 
man räknar både gårdarna och hushållen som hade en ko för husbehov. Dessutom fanns 
det 7-8 draghästar på ön på 1950-talet. De gårdar som hade upp till 3 kor fick avsättning 
för mjölken på ön. Båtdraget  som hade uppemot 7 kor skickade sin mjölk till stan.

En jämförelse med början av 1970-talet visar en annan bild. Då var det bara jag, Kjell 
Anderson i Båtdraget och Börje Jansson på Brottö.  Börje arrenderade en del av Kjells 
marker när han hade slutat med djur på 1970-talet. Idag finns ett jordbruk på Ingmarsö 
med 16 nöt och ett på Brottö med Highland Cattle.”

Ulf Söderberg, boende på Brottö, beskrev och inventerade floran 1947 på Brottö, 
Ingmarsö och Kålgårdsön. Materialet innehåller cirkelprovytor och  prickkartor 
med lokaler för ett 100-tal växter. Det finns också en totalartslista där flertalet 
arter har angivelse av arternas vanlighet (frekvens allmän, sällsynt etc). 
Inventeringen är dokumenterad i en rapport ”Vegetationsbeskrivning av 
Kålgårdsön-Ingmarsö-Brottö”. Den beskrivande texten är ett värdefullt 
tidsdokument.Ulf Söderberg beskrev floran enligt en dokumenterat metodik. 
Hans inventering blir ett värdefullt tidsdokument som kan upprepas. En 
återinventering ger oss information om vilken floraförändring som skett på en 
typisk större skärgårdsö under det senaste halvseklet. Ulf Söderberg inventerade 
floran precis innan de stora förändringarna ägde rum Skärgårdsjordbruket. 

Jag heter Anna Koffman och är fritisboende på Ingmarsö. Liksom Ulf Söderberg 
har jag tillbringat mycket tid ute i naturen på Ingmarsö. Jag har fascinerats av 
Ingmarsös småbrutna landskap och långa historia av mänskligt nyttjande av 
naturen som har gett upphov till en stor variation av biotoper. När jag fick 
möjligheten att ta del av Ulf Söderbergs inventeringsrapport förstod jag att det 
skulle vara mycket intressant att gå i hans fotspår bokstavligt talat. Tack vare ett 
bidrag från Skärgårdsfonden som instiftats av Per Gräslund, Skärgårdsstiftelsen 
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och Ingmarsö-Brottö Kulturförening, möjliggjordes inventeringen.

Fältsäsongen år 2011 utfördes en återinventering av lokaler från 
växtprickkartorna. Ett urval av Söderbergs registrerad arter gjordes. Arter som 
indikerar hävd (bete, slåtter etc) eller på annat sätt är naturvårdsintressanta 
valdes ut i första hand. Arter som på andra sätt är knutna till mänskliga 
aktiviteter (ruderatmarksväxter, åkerogräs, andra växter knutna till 
kulturmiljöer) samt arter knutna till lundmiljöer och några renodlade 
våtmarksarter valdes också ut för återinventering.  Ett antal arter och 
artförekomster föll bort från det ursprungliga materialet då det inte var möjligt 
att förstå var lokalen var belägen. Ett sextiotal artförekomster eftersöktes 
fördelade på 24 arter.  

Parallellt med återinventering av växtprickkartorna återinventerades  provrutor 
av Stella Malmgren. Provruteinventeringen utfördes som ett examensarbete på 
Biologisk-Geovetenskapliga programmet och redovisas i separat rapport av 
Stella Malmgren. De två projekten har samordnats.

Resultat och metod
Inventeringen utfördes under fältsäsongen 2011, flest besök gjordes i juni, juli och 
början av augusti, några i maj. Ulf Söderberg inventerade på Brottö, Ingmarsö 
och Kålgårdsön. Återinventeringen av växtprickkartor var tvungen att begränsas 
till Ingmarsö och Kålgårdsön. Två lokaler på Brottö (strandäng i Brottöfladen) 
har dock tagits med. Ulf Söderbergs lokaler var i de flesta fall angivna utan 
någon exakt lokalangivelse. I de allra flesta fall bedömer jag att det ändå gick bra 
att återfinna lokalen.  God lokalkännedom och studier av historiska kartor 
underlättade eftersöket. Innan en art avfärdades som ej återfunnen eftersöktes 
den i stort område. Naturligtvis kan den ha missats om det rör sig om enstaka 
undanträngda individer som är kvar. Vid Söderbergs inventering antar jag att det 
var tydliga floraförekomster som registrerades. Det kan vara så att min 
registrering för lokalen inte är på exakt samma plats  som den Söderberg var på, 
men inventeringen fungerar för att studera biotop- och floraförändringar.

Karta 2 och 3 visar alla registrerade  observationer; återfunnen art, ej återfunnen 
på lokalen, ny lokal och återfunnen på närliggande lokal. Den senare kategorin 
har bara använts för arten bunge som är en art knuten till stränder med 
markblottor och har ett dynamiskt uppträdande i landskapet. När den 
återfunnits inom några hundra meter kändes det fel att ange att arten var 
utgången. Ny lokal är när art som är med i Söderbergs växtprickkartor, 
återfunnits på en lokal som Söderberg inte registrerat. Hela ön har översiktligt 
genomsökts och en hel del nya lokaler har hittats. Flera av dessa kan ha funnits 
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Återfunne på 
lokalen

Ej återfunnen 
på lokalen

Återfunne på 
närliggande 

lokal

Ny lokal

18 42 2 (registrerad 
som ny lokal)

34

Tabell 1. Tabellen visar resultaten av återinventeringen med avseende på om arten 
återfanns eller ej.

1947 trots att Söderberg inte registrerat dem. 

Varje art kategoriserades efter vilken biotoptyp den huvudsakligen är knuten till 
(grov kategorisering). Varje lokal klassades till tre klasser med avseende på 
lokalens förändring mellan 1947 och 2011. ”Biotopen i stor sett oförändrad. 
Biotopen måttligt förändrad. Biotopförändring”. Det senare handlar om 
igenväxning av öppna marker. Karta 1 visar varje artfynd som finns på en lokal 
som är med i 1947 års inventering. I kartan kan man utläsa vilken biotoptyp 
arten är knuten till och om lokalen förändrats.  Fördelningen  redovisas i tabell 2.

Tabell 2. Fördelning av Söderbergs artförekomster med avseende på artens huvudsakliga 
biotoptyp och grad av biotopförändring.

Biotop i stort 
sett oförändrad

Biotop måttligt 
förändrad

Biotopförändring Summa

Fuktängar, 
strandängar

18 10 32 60

Ängsmark-
kärräng (stagg)

1 1 2 4

Torrbackar/
bryn/vägkanter

8 0 1 9

Ruderatmark 5 1 1 7

Åkerogräs 1 0 0 1

Lund 3 1 1 5

Våtmark/
fuktbiotop

2 0 2 4

Summa 38 13 39 90
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Biotopförändring
Ett sätt att analysera återinventeringen är att se hur lokalen bedömdes att ha 
förändrats för varje artförekomst i Ulf Söderbergs inventering (Se karta 1). Det 
kan vara så att arten finns kvar trots att lokalen förändrats. I de flesta fall har 
dock en biotopförändring skett på lokaler där arten inte återfunnits. 

Strandängar och fuktängar
Strandängar (utan vassdominans) vid kusten och och fuktängar vid insjöarna har 
genomgått genomgripande biotopförändring. De har på alla lokaler utom en 
växt igen till täta vassar eller alskog. På en lokal har omfattande bryggor ändrat 
den nedersta zoneringen av stranden (Norrviken nära Ingmarsö norra brygga). 
På en lokal var strandängen omvandlat till intensivt klippt gräsmatta vid en 
brygga. Den lokalen hade blivit artfattigare p.g.a. för intensiv hävd medan de 
andra lokalerna blivit artfattigare p.g.a. upphörd hävd. Ulf Söderberg har med 
grov penna ritat ut bladvass längs stränderna. Genom beskrivningar i rapporten 
(lägena för provrutor med olika typer av strandängssamhällen, och kartritningar 
vid insjöar) har en grov kartering av 1940-talets hävdade strand- och fuktängar 
gjorts av Stella Malmgren. Den visar att  det fanns 21 ängar som totalt har arean 
10,1 hektar på 1940-talet. Motsvarande siffra för nuläget är 11 ängar som totalt 
omfattar 1,3 hektar.. Det innebär att 87 % av arealen strand- eller fuktäng 
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Bild 2. Hävdad strandäng vid Gistudden, Henriksfladen. En av få artrika strandängar 
som fortfarande finns kvar. Ängsnycklar syns i bilden.
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försvunnit. Återinventeringen av Söderbergs artförekomster  knutna till hävdad 
strandäng eller fuktäng visar att ca 53 % av artförekomsternas lokaler (32 av 60) 
genomgått biotopförändring. Endast 16 % av artförekomsternas lokaler 
bedömdes vara i stort sett oförändrade. Artrika strandängar med typiska 
vegetationssamhällen finns idag vid inloppet till insjön Päran, vid Henriksfladen 
(Gistudden) och 
Mårtens Svedja. 
Alla områdena är 
mycket små.

Söderberg skriver 
om 
blåtåtelfuktängen 
”Vackert utbildad 
förekommer den på 
gränsen mot 
strandsamhällena 
vid norra delen av 
Stora Kastet (N. 
Ingmarsö). 
Tillsammans med 
blåtåtel förekommer 
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Bild 3. Strandäng vid Femsund som upphörde hävdas på 1960-talet. Trängda ängsnycklar 
syns i bilden.

Bild 4. Vid Päranshalsen finns en av Ingmarsös artrikaste 
strandängar. Sådana här ängar måste ha varit vanliga på Söderbergs 
tid men är nu mycket sällsynta. Slåtterblomma, vattenmynta, 
darrgräs, höskallra. 
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där rikligt med ängsull.” Idag dominerar bladvass helt på dessa lokaler. Det finns 
ett litet avsnitt i Gistvassen som måste vara en rest av tidigare strandängar. Där 
växer kärrspira, ängsnycklar, ängsull och gökblomster. Nämnas ska också att en 
del av den forna strandängen övergått till lundbiotop med höga naturvärden. 
Där har ängsnycklar, slåtterblomma, segstarr och blåtåtel försvunnit. Samtidigt 
har en lundmiljö med rik markflora utvecklats. Beståndsbildande träjon, ormbär, 
trolldruva, liljekonvalj, sårläka och värdefullt trädskikt karaktäriserar lokalen 
idag. Det är den norra förlängningen av Djupdal upp mot Gistvassen. 
Strandängs- och fuktängsarter som på alla eller flera lokaler inte kunde 
återfinnas är ormrot, bunge, slåtterblomma, kärrspira, smultronklöver, 
ängsnycklar, gökblomster, segstarr, blåtåtel, ormtunga. Alla dessa arter är 
hävdberoende. Ormrot har uppenbarligen varit spridd på Ingmarsö och Brottö 
men kunde inte återfinnas på någon lokal i min inventering och finns heller inte 
med i Upplandsflorans landskapsinventering från 1990-tal.

Strandängar är en skyddsvärd biotop som det är angeläget att restaurera i de fall 
betesdjur finns att tillgå eller hävd kan ske genom slåtter ex. från närboende. I 
strandängen sker primärproduktion och föda skapas för andra arter. Den föda 
som produceras av och på strandängen möjliggör en hög artdiversitet. I 
strandängar i skyddade lägen som hävdas så intensivt att ingen vass finns kvar 
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Bild 5 och 6. Ormtunga och kärrspira är typiska strandängsarter som försvinner om hävden 
upphör. Bilden är från Gistvassen, nu nästan helt igenväxt med vass. Ett fragment av forna 
vidsträckta blåtåtelfuktäng som Söderbergs beskrev, återfanns.



13

försvinner förutsättningarna för fisklek. Högst naturvärden har därför hävdade 
strandängar med zonering av flikiga vassar eller mosaiker av vassruggar och 

hävdade strandängar.

Torrbackar, bryn och vägkanter
Det var tyvärr bara tre arter och totalt fem förekomster knutna till dessa miljöer i 
Söderbergs växtprickkartor. Ullört, skogsnoppa, smällglim. Det är för litet 
underlag för att uttala sig om floraförändring. Ullört och smällglim eftersöktes 
vid tidigare sandtaget vid Södergårdsbacke. På lokalen finns också en stark 
population av pukvete som tyvärr inte var med i Söderbergs växtprickkartor 
(finns däremot med i totalartlistan). Pukvete förekommer sällsynt på sandig 
mark i Syd- och Mellansverige. Den var förr ett ganska vanligt åkerogräs men 
har under senare år minskat i antal. Själva sandtaget har växt igen med tall, 
buskar och bredbladiga gräs och ytorna med markblottor och torrängsflora är nu 
mycket begränsade. Däremot finns fin torrängsflora i närliggande ängsbacken 
som gränsar till åkern. Torrängen betas vid efterbete på vallen. Nämnas ska 
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Bild 7. Vacker torräng vid  vägen intill Södergårdsbacke. Den lilla torrängen ligger i kanten 
till betesvallen. Vid efterbete, betas även torrängen. På bilden syns pukvete, johannesört, 
gulmåra, harklöver åkervädd och rölleka. 
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också arten kattfot. Kattfot fanns inte med i växtprickkartorna men står som 
allmän i Söderbergs totalartslista. Idag finns endast tre kända lokaler med kattfot 
på Ingmarsö.

Torrängar växer igen långsammare än fuktängar. Torrängsmiljöerna och 
vägkanterna har antagligen jämfört med strandängarna inte genomgått lika hög 
grad av igenväxning eller biotopförlust som fuktängar och strandängar. Dock har 
även torrängarna drabbats av igenväxning. Artrika torrängar är en sällsynt 
biotoptyp på Ingmarsö som antagligen varit vanligare förr. Den stora 
minskningen av kattfot är en symbol för denna trend. Fortfarande finns det 
vägsträckor med artrik vägkantsflora. 

Ruderatmark, ”gårdsväxter” och åkerogräs (åkerrödtoppa)
Tre arter har klassats som ruderatmarkväxter där jag även låtit  ”gårdsväxter” 
ingå. Dessa hade tillsammans sju förekomster. Fårtunga, gatkamomill och 
paddfot. De är knutna till mark med kraftiga störningar. Arterna är beroende av 
att markblottor uppkommer och återfinns ofta nära människans aktiviteter, 
gårdsplaner, trädgårdsland, vägkanter etc.  Fårtunga är ett-årig. Av dessa var fem 
av lokalerna oförändrade, en måttligt förändrad och en hade genomgått 
biotopförändring. Fårtunga 
och gatkamomill återfanns 
på flera av lokalerna  med 
hade också försvunnit på 
några. Däremot hittades 
nya lokaler för dessa arter. 
Paddfot är en ettårig ört. 
Paddfot växer i öppna, ofta 
människopåverkade 
miljöer, t ex på ruderat- och 
åkermark, vid ruiner, 
gårdar, fiskestugor och på 
annan gödslad mark intill 
bebyggelse där 
vegetationen inte är fullt 
sluten. Den föredrar 
näringsrik jord. Den växer ofta ensam, utan konkurrens från andra växter. 
Paddfot är rödlistad i kategorin nära hotad och artdatabanken skriver att den 
viktigaste anledningen till att paddfoten minskat är att de gårdsmiljöer där den 
växer förändras på grund av ändrad djurhållning och gödselhantering och 
genom ökade krav på en uppstädad miljö. Paddfot har tidigare växt vid 

14

Bild 8. Fårtunga är en ettårig växt som kräver 
markblottor för att kunna gro. Den trivs vid störd mark. 
Bilden är tagen vid upplag i Ingmarsö by.
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Ingmarsö bondgård och finns med i Upplandsflorans inventering från 1995. Den 
återfanns inte och kan vara utdöd från Ingmarsö.

Av arter klassade till åkerogräs var det bara en art med i återinventeringen, 
åkerrödtoppa. Om rätt lokal återfunnits, torrbacke söder om vägen vid f.d. 
sandtag (Södergårdsbacke), så har lokalen inte förändrats nämnvärt. Däremot vet 
vi att många åkerogräs minskat eller försvunnit, ex. vallmo, blåklint och 
korndådra. Detta trots att ett småskaligt jordbruk utan bekämpningsmedel 
bedrivs på Ingmarsö. 

Ruderatmarker i betydelsen vegetation med markstörningar, i mer generell 
bemärkelse, bedöms inte vara en hotad biotop på Ingmarsö. Däremot har i stort 
sätt alla ladugårdar förutom den vid Rolf Månssons gård (Ingmarsö bondgård, 
Södergården) upphört att ha kor. Naturligtvis förändrats då floran runt de 
tidigare verksamma gårdsmiljöerna. Det var oväntat att paddfot inte återfanns 
då miljön runt bondgården troligen inte ändrats de senaste decennierna. De kan 
vara så att paddfot förr fanns på flera platser på Ingmarsö och att ett lokalt 
utdöende på en lokal inte vara lika känsligt för populationen eftersom 
nyetablering kunde ske från närliggande lokaler.

Våtmark
Brunskära och frossört fanns med i återinventeringen och har klassats till 
våtmarksväxter. Frossört hade försvunnit från strandängen vid Femsund som 
växt igen med vass och från inäga vid Skummelvass på Kålgårdsö som växt igen 
men nyligen restaurerats. På övriga lokaler (två stycken) var brunskära 
respektive frossört kvar. Både arterna finns på flera andra lokaler på Ingmarsö 
och bedöms inte ha minskande populationer. Våtmarker och fuktbiotoper 
bedöms inte vara en hotad biotoptyp på Ingmarsö.

Lund
Det var bara två arter i återinventeringen som var lundarter. Ormbär och 
lundskaftning hade tillsammans fem förekomster. Arterna var återfunna på alla 
lokaler utom en. På Bockholmen fanns en lokal för lundskafting i en 
ädellövskogslund där även andra intressanta lundarter, ex. vårärt påträffades. 
Tre var lokaler som i stort sett bedöms oförändrade, en måttligt förändrad och en 
bedömdes genomgått biotopförändring genom att öppen strandäng blivit 
klibbalslund. Det var vid strandskog på Pärans östra sida som ormbär inte kunde 
återfinnas och det finns ingen uppbar orsak till bortgången. Både ormbär och 
lundskafting finns på många lokaler som inte var dokumenterade av Söderberg, 
exempelvis är lundskafting spridd på flera ställen på Kålgårdsön. Ormbär finns i 
klibbalslundar och ädellövskogar med rikare markflora på flera ställen på 
Ingmarsö och Kålgårdsön. Eftersom det var få lundarter i återinventeringen är 
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svårt att uttala sig generellt om floraförändring i den miljön baserat på resultat 
från återinventeringen. Men vi vet att många strandängar och fuktängar växt 
igen till klibbalslundar. Även andra typer av ängsmarker har genom upphört 
bete blivit lundartade. Lundarter borde därför ha en gynnsam populationstrend. 

Slutdiskussion
Ulf Söderberg skriver i sin rapport om hur naturen inte lämnas vild och orörd 
utan påverkas av människans brukande.

”Sedan människan under seklens lopp förvandlat praktiskt taget all ler- och sandmark till 
åkrar och betesmarker, återstår blott grövre morän-, häll-, kärr- och mossmarker samt 
stränderna till underlag för en till synes naturlig vegetation, och undersöker man denna 
närmare, finner man snart, att den verkligt naturliga vegetationen nästan helt och hållet 
inskränker sig till block- hällmarker samt till för människor och boskap svåråtkomliga 
stränder.

Torrängar. Till följd av den starka betningen kommer fältskiktet i huvudsak att bestå av 
mer eller mindre lågvuxna gräs och örter av vilka darrgräs, vitmåra, gulmåra, vårfryle, 
ängsskallra samt vårväxterna, vitsippa, blåsippa, liljekonvalj och gullviva är viktiga 
dominanter. Vanligast är dock tämligen artrika, dominansfria former av växlande 
sammansättning.”

Återinventeringen visar med all tydlighet att frånvaro av betande boskap på 
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Bild 9. Där Djupdal möter Gistvassen.  Klibbalslund med rikt fältskikt. Här växter ormbär, svart 
trolldruva, sårläka och liljekonvalj. På Ulf Söderbergs tid var floran av strandängskaraktär med 
ängsnycklar, slåtterblomma, segstarr och blåtåtel. Idag har biotopen höga naturvärden som lund.
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stränder, utmarker och ängar lett till stora habitatförändringar. Särskilt 
igenväxningen med vass och klibbal vid stränder är mycket omfattande. Här är 
skillnaden stor mot Brottö Kulturreservat där strandbete sker med Highland 
Cattle och skogsbete. Tack vare Ingmarsö jordbruk är dock fortfarande den 
gamla strukturen med åkerlapparna bevarade. Genom växelbruket med 
vallodlingar sker kornas bete till allra störste delen på åkermarken medan 
stränder och andra utmarker inte betas. Jordbruket är dock helt avgörande för att 
Ingmarsö fortfarande har ett artrikt odlingslandskap med artrika brynmiljöer och 
och en stor del av sina torrbackar bevarade.

Tack!
Återinventeringen har varit möjlig tack vare bidrag från Skärgårdsfonden, 
Skärgårdsstiftelsen och Ingmarsö-Brottö Kulturföreningen. Stort tack till 
bidragsgivarna. Tack också till Rolf Månsson som tagits sig tid att berätta om 
landskap och brukande på Ingmarsö från tidigt 1950-tal till våra dagar.
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Bild. Höskörden körs hem av Rolf Månsson. Tack vare att ett småskaligt jordbruk med 
djurhållning fortfarande är aktivt på Ingmarsö finns mycket av de natur- och kulturvärden kvar 
som hör till det brukade och hävdade landskapet.


