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Bushresa den 10 juni 2018 i Gryts skärgård

För att skärgården inte skall buska igen krävs det betesdjur på våra öar. Östergötland kanske
har det mest omfattande skärgårdsjordbruket i landet. Det är just jordbruket och
betesdriften som skapat våra vackra och artrika öar. För att vi framtiden skall få ha kvar
detta vackra landskap krävs det betesdjur och en befolkning som bor och brukar skärgården.
Den ”Bush-resa som vi har genomfört har
belyst vikten av en bebodd och brukad
skärgård. Vi har besökt ett antal platser för att
se vad som händer när betesdjuren försvinner
och buskar och träd tar över. Vi har även
besökt välhävdade öar som betats i
generationer och sett vilken artrikedom som
finns där.
Om vi skall lyckat utveckla besöksnäringen
kommer det att behövas många välbetade öar
för vem vill besöka en igen buskad ö som man
knappt kan ta i land på? Betesdriften är alltså
inte bara viktig för den biologiska mångfalden
utan även för besöksnäringen.

På resan träffade vi skärgårdsjordbrukare och turistentreprenörer, tjänstemän biologer som
berättade om vikten av att skärgårdsjordbruket finns kvar och utvecklas.
Med på resan var också vår Landshövding Elisabeth Nilsson som varit mycket engagerad i
frågor som rör den Östgötska skärgården
Programmet fick i sista sekund göras om då Bengt på Missjö som skulle visa oss ön gått och
brutit benet och inte kunde ta runt ön enl. plan. Men med bra relationer till vänliga
skärgårdsbor löste sig allt och resan blev lyckad och vädrets makter stod bi, inte kunde vi då
tro att sommaren skulle bli den varmaste i manna minne.
Första anhalten på resan var Häradsskär en gammal fyr och lotsplats längs ut i gryts
skärgård. Häradsskär ägs av staten och förvaltas av Statens Fastighetsverk. Häradsskärs
består av två öar, Stångskär där fyren står och Häradsskär där lotsutkiken är belägen.
Nedanför den gamla lotsutkiken träffade vi Kenneth Magnusson uppvuxen på Häradsskär
och som berättade om livet på ön i hans barndom och hur den förvandlats sedan betesdjur
försvunnit. Kenneth visade den gamla fotbollsplanen som han spelade på som grabb och
man kunde inte ens med den vildaste fantasi se att det en gång funnits en fotbollsplan i den
snårskog som där växer i dag. På Stångskär har man sen några år tillbaka getter som betar
men då ön inte varit hävdad på många år så kommer det nog ta lite tid att få den i ett skick.
Efter besöket på Häradsskär åkte vi via Gubbekupa, Kråkmarö, Sandgärdet upp till Harstena
där Martin Lindkvist, Ove och Margareta Roth mötte upp och informerade om vad man gjort
och skall göra på ön för att återställa forna åkrar och hagar, samtidigt intog vi en fältmässig
lunch
Efter lunchen gick vi runt och tittade på vad man gjort för att återställa åker och hagmarker
och vilka betesdjur man har hyrt in till ön. Inger Perhson från Landsbygdsnätverket
redogjorde för hur viktigt det är att ha rätt djur på rätt plats för att på så sätt nå optimal
betning, alltid kul att ha med någon som kan så mycket och på pedagogiskt sätt kan förklara
tyckte deltagarna. Deltagarna började efter att ha vandrat runt på Harstena bli rätt trötta,
då vi blev bjudna på kaffe och hembakt av
Margareta och Ove. I skuggan vid deras hus fortsatte disfusionerna och samtalen om hur
viktigt det är med betesdjur på öarna för
att bibehålla den hävdade skärgården.

Deltagarna var överens om hur viktigt det är att skärgårdsjordbrukarna får bra
förutsättningar för att hålla betesdjur på öarna, att det skall vara möjligt att använda
lågskattad diesel när man utför djurtransporter med båt i egen regi, att miljöstöden till
lantbruket inte bara anpassas för dom större brukningsenheterna på land utan även för
mindre lantbruk i vår skärgård.
Ett bra besök på Häradsskär och Harstena avslutades med en båttur tillbaka till Fyrudden
som gav en föraning om den sommar som skulle komma.
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