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Kortfattad historik om Stocka och Ingaskärs lotsstation
1856-1915
1857
1857-1858
1860-talet
1884

Vågbrytare byggs vid Ingaskär. Sten tas från Ingaskär.
Stocka sågverk byggs.
Vid denna tid byggs troligtvis den första spirbåken på Ingaskär.
Vid denna tid byggs troligtvis kajen på Ingaskär.
Lotsuppassninghuset uppförs på Ingaskär. Huset flyttades från Varpbäck, där det
byggdes 1878. Huset är målet med oljefärg av ljus kulör. Taket är troligtvis
beklätt med spån.
1886
Stocka Sågverks intressenter skänker Lotsuppassningshus och spirbåk på
Ingaskär till Kungliga lotsverket.
1902
Nytt fönster mot öster byggs på Lotsuppassningshuset.
1917
Fyren på Ingaskär byggs.
1919
Lotsuppassningshuset renoveras. Uthus byggs sydväst om Lotsuppassningshuset.
Dass byggs öster om Lotsuppassningshuset.
1922
Den andra spirbåken på Ingaskär byggs längre ifrån Lotsuppassningshuset än den
första.
1928
Kajen på Ingaskär repareras. Båtupptagningsplats anläggs.
1936
Lotsuppassningshuset renoveras. Huset förses med förstuga. Husets
fönstersättning förändras. Troligtvis byts husets fasadmaterial vid denna tidpunkt.
Huset målas med falu rödfärg.
1940
Båtupptagningsplatsen på Ingaskär repareras.
1947
Utkiken på Lotsuppassningshuset byggs. Troligtvis förses huset med galvaniserat
plåttak. Hängrännor och stuprör monteras troligtvis också på huset. Uthus byggs
vid hamnen nordväst om Lotsuppassningshuset.
1950-talet Kajen på Ingaskär repareras med betong.
1954
Fyren på Ingaskär elektrifieras.
1967
Lotsverksamheten på Ingaskär avvecklas.
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1967-2008
1980-talet
1984-1986
1990-talet
1995

Under ett antal år under denna tidsperiod fanns det en dansbana på Ingaskär.
Fyren på Ingaskär släcks.
Vågbrytarna mellan Rönnskär och Ingaskär repareras.
Kajen på Ingaskär repareras.
Fyren på Ingaskär tänds igen. Den tredje spirbåken byggs på samma plats som
den andra.
1997
En av dykdalberna på Ingaskär renoveras.
2016-2017 Kajen på Ingaskär repareras.
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Kortfattad historik om naturmarken och trädgården på Ingaskär
1856-1967 Landskapet på Ingaskär var under denna tiden mer öppet med färre träd och
buskar. Spirbåken var väl synlig sett från väster, norr och öster.
1884-1936 Under denna period avgränsades trädgården av ett trästaket. Ut till spirbåken
fanns det en träspång.
1920
Vid denna tidpunkt fanns det en signalmast vid Lotsuppassningshusets nordvästra
hörn och flaggstång med fundament av råkilad granit sydöst om huset.
1920-1967 Under denna period beskars tallarna öster om Lotsuppassningshuset för att de
inte skulle förhindra sikten ut mot havet.
Trädgårdsväxter som skall bevaras. Växterna kan vara planterade innan 1967 då
lotsstationen avvecklades.
Leucanthemum vulgare/Prästkrage
Primula veris/Gullviva. Det växer även en rödblommig sort.
Rosa pimpinellifolia/Pimpinellros
Växter som skall bevaras och troligtvis har kommit till Ingaskär med skeppens
barlast.
Acer platanoides/Lönn
Fraxinus excelsior/Ask
Ulmus glabra ssp. glabra/Skogsalm
Naturligt förekommande växter som skall skyddas
Hippophaë rhamnoides/Havtorn Ganska sällsynt växt i Sverige.
Salix caprea/Sälg
Sälgen blommar mycket tidigt vilket gör att den är viktig för
insekter som bin och humlor.
Sorbus aucuparia/Rönn
Rönnbär utgör en viktig vinterföda för fåglar som trastar.
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Allmänna skötselråd avseende naturmarken
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Träd och buskar som skall tas bort bör kapas vid marken.
Förutom gran och tallbestånden som skall behållas, bör ett träd- och buskskikt med glasbjörk,
klibbal, rönn och sälg behållas.
Torra träd som ej har fallit kan stå kvar om de inte utgör fara för personal och tredje man.
Torra stammar som står upprätt är värdefulla för den biologiska mångfalden, det vill säga för
svampar, lavar, mossor, insekter och fåglar.
Besiktning av markskötsel, 2017-06-28
Glasbjörk och klibbal som växer närmast entréväg intill bryggan mot nordväst bör röjas bort.
Observera att det växer mindre plantor och träd av skogsalm, lönn och eventuellt ask.
Mellan gångväg av betong och kantstöd av natursten bör vegetationen tas bort. Kantstöd av
natursten skall ej röras.
Befintliga soffor bör behållas och eventuellt lagas samt målas.
Entréväg mellan den nordvästra hamnen och Lotsuppassningshusets trädgård bör rensas på
vegetation mellan kantstöden av natursten. Om grusmaterial måste påföras skall det tas från
Ingaskär, till exempel från stranden närmast uthuset sydväst om Lotsuppassningshuset.
Gräs och övrig vegetation som växer vid pimpinellrosor vid stenblock norr om
Lotsuppassningshuset bör tas bort.
Tvåstammig björk (kan vara två individer) som växer väster om Lotsuppassningshuset skall
hållas under uppsikt. Den södra stammen är angripen av sprängticka och den norra har större
sprickor. Stammarna kan brytas av.
Två mindre granar och en en bör avverkas innanför stenmuren som avgränsar trädgården i
nordväst.
Komposthög och mindre uppsågade delar av björkstam vid muren öster och söder om
Lotsuppassningshuset bör tas bort.
Sly av lövträd och mindre barrträd skall tas bort i trädgården, det vill säga i området innanför
stenmur.
Gran som växer i trädgården öster om Lotsuppassningshuset skall avverkas.
Spirbåkens närområde skall hållas fri från unga tallar och granar. Spirbåken skall vara väl
synlig från väster, norr och öster.
Högre vegetation som växer öster om fyren skall tas bort.
Prickmärken bör restaureras och målas i kulturhistoriskt riktiga kulörer.
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Uthuset som ligger sydväst om Lotsuppassningshuset har en kallmur vid källaringången mot
sydväst. Kallmuren bör fackmannamässigt lagas. Vegetation på trappen bör tas bort.
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En tall väster om och tre tallar öster om uthuset som ligger sydväst om Lotsuppassningshuset
bör avverkas.
Träd och buskar som växer intill dykdalberna och räler bör tas bort.
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