
Reservat för friluftslivet 
Längst österut på Ingmarsö hittar du en helt obebyggd del av 
ön kallad Kålgårdsön. Hitut går en markerad vandringsled 
samt båtluffarleden som fortsätter ända till Finnhamns natur-
reservat. Området har så stort värde för det rörliga friluftslivet 
att länsstyrelsen utsett det till naturreservat. 

På väg från centrala Ingmarsö till Kålgårdsön passerar du 
restaurerade betesmarker vid Femsund. Vandrar du genom 
hagen i maj möts du av hundratals blommande adam och eva. 
Liksom alla andra orkidéer är den fridlyst.

Den vidsträckta Blötängen vid Stora Kastet brukar betas av 
gutefår. Därefter går stigen förbi några härliga hällar i vatten-
brynet.

Där stigen passerar utloppet till den 
lilla sjön Päran finns en liten men mycket 
artrik strandäng, där både den sällsynta 
kärrspiran och slåtterblomman blommar i 
juni. Stigen på Kålgårdsön är omväxlande 
och går genom hällmarkstallskog, tidigare 
åkermarker, förbi Bockvikens badklippor 
och genom tät skog. 

 

Ingmarsö, Brottö 
och Finnhamn

i Stockholms skärgård

Levande öar – året om
Ta skärgårdsbåten ut till Ingmarsö en sommardag – eller i feb-
ruari. När du än stiger i land finner du att livet pågår här. Runt 
150 personer är bosatta på Ingmarsö–Brottö. Sommartid ökar 
antalet med ett par tusen. På Finnhamn finns en bofast familj. 

Affären vid Ingmarsö södra brygga har öppet hela året och 
gör livet som bofast möjligt. Där finns också öns krog. Skola 
och förskola med ett tiotal barn är också viktiga inslag, liksom 
biblioteket. Ingmarsös största arbetsgivare är Taxi Stockholms 
växel med tiotalet anställda. Småföretagare står till tjänst med 
sådant som folk behöver hjälp med, till exempel transporter, 
att anlägga en ny brygga eller att bygga ut huset. 

Mycket för besökaren att göra
På ön finns också småbåtsvarv, plastfabrik, brödbod med mera. 
Skärgårdsturism är en växande näring med bland annat en 
gästhamn. Du kan rida islandshäst, hyra kajak och cykel. 

På alla tre öarna finns jordbruk. I juli pågår höskörden, och 
på senhösten och våren plöjs åkrarna inför sådd av havre eller 
vall. Tack vare jordbruksdriften finns merparten av 1800-talets 
åkermark kvar liksom en del naturbetesmarker. Precis som i 
gamla tider får du på din vandring öppna och stänga grindar 
till beteshagarna. Du kan möta kor, hästar och får. 

Havsörn, storlom och bäver
Lyfter du blicken kan du mycket väl få syn på någon av 
skärgårdens rovfåglar. Här har havsörnen sitt starkaste fäste 
i landet. Andra vanliga arter är fiskgjuse, duvhök, sparvhök, 
ormvråk och kattuggla. Vistas du i närheten av Storträsk på 
Ingmarsö kanske du får höra vildmarkens mest ödesmättade 
läte – storlommens rop. Här har den sin häckningsplats. 

Spejar du ut över havet kan du mycket väl se ejdern, 
skärgårdens signum. Fågeln har minskat kraftigt i skärgården. 
Vid Henriksfladen i nordost häckar skäggdopping, knipa och 
sothöna. 

Här samlas alfågeln före långfärden
I Stora Kastet finns tidvis stora flockar med rastande sjöfågel 
främst vigg. Bland annat i Skärflacket vid norra Ingmarsö kan 
du på våren få höra alfågelns sällsamma läte. Fåglarna samlas 
där innan de drar till sibiriska tundran. I vikar och fjärdar är 
också storskrake och skarv vanliga. Numer går det även att få 
syn på säl i fjärdarna runt Ingmarsö och Finnhamn.

Faunan är typisk för större öar i mellanskärgården. En ny 
invånare är bävern, som byggt en hydda i Storträsk. Bävern är 
skygg, men du kan se spåren av den – lövträd som den fällt.

Frihet under ansvar
Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad i 
skogen, plockar svamp och bär, paddlar kajak eller sitter på en 
sten och vilar. Allemansrätten är en unik möjlighet för oss att 
röra oss fritt i naturen. Den bygger till stor del på sunt förnuft 
– att du visar hänsyn mot djur och natur och mot markägare 
och andra besökare. 

När du rör dig i naturen måste du hålla dig på avstånd från 
bostadshus. Du får ta dig fram till fots, cykla, rida, åka skidor 
om du inte riskerar att skada gröda eller annan känslig mark. 
Det är inte tillåtet att skräpa ner. 

På Finnhamn har särskilda platser gjorts i ordning för den 
som exempelvis vill grilla korv. I övrigt råder som regel eld-
ningsförbud på Ingmarsö, Brottö och Finnhamn. Hunden får 
följa med men ska hållas kopplad. Du får fiska fritt med spö 
och en del andra handredskap i vattnen runt öarna.

För naturreservaten på Kålgårdsön och på Finnhamn och för 
Brottö Kulturreservat finns särskilda föreskrifter. Du kan läsa 
dem på länsstyrelsens hemsida, lansstyrelsen.se/stockholm. 

Handla, äta, övernatta
Du som vill övernatta har goda möjligheter, men boka i god 
tid. På Finnhamn finns bland annat vandrarhem, på Ing-
marsö flera bed & breakfast. Affären på Ingmarsö är ombud 
för Posten, Apoteket och Systembolaget. På Finnhamn finns 
affär, krog och kafé med sommaröppet. Det gäller även 
brödboden på Ingmarsö där du också kan få dig en kopp 
kaffe i det fria.  

Ta sig hit
Ingmarsö, Brottö och Finnhamn trafikeras av Waxholms-
bolaget och Cinderellabåtarna. Turen från Stockholm tar 
runt tre timmar på sommarhalvåret. Du kan också kliva på 
från andra bryggor på fastlandet, exempelvis från Vax-
holm och Boda på Värmdö. Turer till Norra Ingmarsö och 
Finnhamn går även från Åsättra på Ljusterö.

Användbara webbadresser: ingmarso.se, finnhamn.se, 
ingmarsonorrgard.se, waxholmsbolaget.se, 
visitskargarden.se, stromma.se, skargardsstiftelsen.se, 
lansstyrelsen.se/stockholm

Finnhamn – populärt besöksmål
Till Finnhamn söker sig folk för att uppleva skärgårdsnaturen, 
vandra och bada. Här finns gott om promenadvänliga grus-
vägar och natursköna stigar, fina badklippor och sandstränder. 
Naturen är omväxlande; långsträckta bergsryggar, öppen ängs-
mark samt ädellövskogar med ek, ask och lind.

För dig som vill övernatta finns vandrarhemmet Utsikten, 
Sommargården och tältplatsen på huvudön Stora Jolpan. 
Stugbyn hittar du på Idholmen. Finnhamn har flera skyddade 
naturhamnar och två gästhamnar: en i Djupfladen och en i 
viken norr om Utsikten.

Vandrarhemmet har öppet året runt. Det är naturskönt 
beläget med utsikt över Husaröleden. Huset är byggt 1915 
som sommarnöje, blev senare pensionat och är sedan 1986 
vandrarhem. Affären och krogen har öppet under sommaren, 
krogen även vissa helger vår och höst. 

Kulturreservatet på Brottö
Den som går vägen upp från ångbåts-
bryggan möter ett vackert, böljande 
skärgårdslandskap med åker och äng, 
ståtliga ekar och kor som betar. Vägen 
går längs en gärdsgård som byggts 
upp enligt gamla metoder. Den har 
samma sträckning som den haft sedan 
urminnes tider. På krönet avtecknar 
sig gammal bebyggelse: Brottö by 
med anor långt tillbaka i tiden.

Det finns belägg för att det fanns 
en gård på Brottö redan under medel-
tiden. Det är känt att de som bott här 
brukat sin jord och haft djur på bete 
alltsedan 1530-talet. De betalade skatt i form av torsk, ström-
ming, smör, ägg och ved. 1599 fanns här en häst, fyra kor och 
åtta får.

Det småskaliga jordbruket på Brottö är typiskt för hur folk 
livnärt sig i de här trakterna genom tiderna. Deras gärning har 
gett upphov till rik biologisk mångfald – vägkantsflora, åker-
holmar, stenrösen, blomsterängar och ljusöppna skogar. 

Välkommen till
 Ingmarsö, Brottö och Finnhamn

Ingmarsö, Brottö och Finnhamn ingår i en välbevarad del 
av mellanskärgården med skärgårdsbyar, hamnvikar och 
rester av äldre kulturlandskap – ett område som klassats 
som riksintresse för kulturmiljövården. 

Med den här friluftskartan i handen kan du utforska de 
tre öarna, som var och en har sin egen karaktär. Här kan du 
uppleva ö-världens omtalade blomsterängar och lövsalar, 
vandringsleder och vackra promenadvägar i omväxlande 
natur. 

Du vandrar över öppna 
hällmarker, genom skiftande 
skog och förbi vida ängar med 
betande djur. Koppla av med 
en lunchkorg på en sommar-
äng eller njut av utsikten över 
havsvidderna från en klippa vid 
stranden.

Lätt att ta sig hit
Ingmarsö, Brottö och 
Finnhamn är öar som lever 
året runt. Varje årstid har sin 
tjusning, sitt ansikte. Var med 
om tystnaden en stilla höstdag 
då inte ett löv rör sig, eller glid 
fram på skridskor över blanka 
isar en midvinterdag. På kartan 
och i naturen är några vand-
ringsleder markerade.

Det är lätt att ta sig hit. 
Bekväma skärgårdsbåtar går 

året om, under sommarhalvåret så pass ofta att du hinner 
med ett besök över dagen. Tänker du stanna lite längre 
finns många möjligheter att övernatta.

Utförligare information hittar du på ingmarso.se. Där 
finns också en webb-version av kartan med fördjupad info. 

Från skärgårdshemman till B&B
Byn Norrgården är belägen vid sydsidan av sjön Maren och 
utgör en traditionell skärgårdsbebyggelse. Fastigheten på cirka 
30 hektar är en av Ingmarsös största. Norrgårdens natur och 
kulturmiljö är välbevarad – här finns åkrar som brukats sedan 
mer än 400 år och ett inbjudande gårdstun.

Viktoria och August Johansson, födda kring 1880, var de 
sista som levde på Norrgårdens jord. I dag ägs gården av en 
stiftelse vars syfte är att bevara kulturmiljöer, naturvärden och 
landskapsbild. 

Trolsk naturskog
På Norrgårdens marker finns flera vandringsstigar, som bland 
annat leder runt källsjön Storträsk och till en badplats vid 
Femsund. Skogarna är strövvänliga och består av hällmarks-
tallskog, gammal barrskog och frodig lövskog. Lillträsk är en 
skogstjärn omgiven av tallmosse och riktigt trolsk naturskog i 
John Bauers anda – så här har prinsessan Tuvstarr en hemvist. 
Där växer också sileshår och skvattram, och i skogen finns 
orkidén knärot. På hösten lyser myren röd av tranbär.

Sedan 2006 erbjuder Norrgården bed & breakfast. I ett upp-
rustat magasin på gårdstunet är Ingmarsö Brottö hembygds-
museum inrymt. 

Berättelsen om Ingmarsö
För 7 000 år sedan började öarna stiga upp ur havet. På 
vikingatiden låg havsytan fem meter högre, och det som skulle 
bli Ingmarsö, Brottö och Finnhamn var på den tiden bara 
holmar. 

Karaktäristiskt för Ingmarsö är de många insjöar som för 
tusen år sedan var sund och vikar. En teori är att det var dessa 
inmarer som gav namnet Inmars-ön. Ön var bebodd redan 
på medeltiden. Det äldsta kända dokument som nämner en 
gård på ”Ingemarsöö” är från 1476. Runt år 1540 fanns fyra 
gårdar – Norrgård, Södergård, Västergård och Nästegård, och 
ön hyste cirka 25 personer.

De levde på fiske och jordbruk
När indelningsverket infördes på 1600-talet skulle bönderna 
på öarna hålla båtsmännen med torp. Ingmarsö fick sin första 
båtsman 1694. Båtsmanstorpet finns ännu kvar. 

År 1800 bodde 40 personer på ön, varav de flesta livnärde 
sig på fiske och jordbruk. Arealen åker begränsades av till-
gången på stallgödsel, antalet djur av tillgången på bete och 
mängden vinterfoder. Djuren betade på utmarken eller på 
betesholmar i närheten av ön.

Sommargästerna gör sitt intåg 
På 1800-talet växte befolkningen snabbt, och för att föda den 
odlades en stor del av slåtterängarna upp. I början av 1900-ta-
let infördes växelbruk – odling av säd växlas med slåttervall – 
och det är så jordbruken på öarna bedrivs än i dag. 

Skolundervisningen på ön kom igång 1867. Ett tiotal år 
senare var 133 personer bofasta. Flertalet var småbönder och 
fiskare. Här fanns också tre skeppare, en timmerman, en 
snickare, en smed och en lärare. 
Omdaningen speglar det faktum att Stockholm växte i snabb 
takt. Skutor från skärgården seglade in med ved, sand, tegel, 
strömming och annat som staden behövde. 1887 flyttade två 
kvinnor ut från Stockholm och 
startade affär. Vid inledningen av 
1900-talet började sommargäster 
att söka sig till öarna, hyrde in sig 
hos skärgårdsborna eller byggde 
egna stugor. 

Djuren håller markerna öppna
På 1950-talet fanns åtta gårdar, 30 mjölkkor och sju, åtta ar-
betshästar. I dag lever ett jordbruk kvar, Södergården, som har 
nötkreatur i köttproduktion. Djuren håller Ingmarsös åker-
mark öppen. På ön finns också några islandshästar. 

Sedan 1950-talet har de mer avlägsna hagarna och ängarna 
vuxit igen. Ett naturvårdsprojekt finansierat av EU syftar till 
att bevara det öppna kulturlandskapet och belysa betesdjurens 
betydelse för landskapet. Som en del i det har gamla betes-
marker som vuxit igen vid Stora Kastet och Femsund nyligen 
restaurerats. 

Vid tiden före andra världskriget slog sig bönderna på att 
odla jordgubbar som skeppades 
in till stan.  Den epoken pågick 
till en bit in på 1960-talet. Vid 
den tiden hade också fisket 
minskat i betydelse för skärgårds-
bornas inkomster. Ingmarsös 
sista fiskare plockade undan sina 
redskap för gott runt millennie-
skiftet.

 

Ta roddbåt mellan öarna
Stigen leder till en väl dold glänta vid Skummelvass med 
gamla äppelträd och hagmarksflora. 
 Leden heter just båtluffarleden för att du kan ta roddbåten 
över till Finnhamn. Den hittar du där leden tar slut längst i 
nordöst. Du tar båten och ror över till den andra stranden. 
Båten som finns där tar du sedan på släp och ror tillbaka till 
stranden du startade från. Därefter ror du över till angör-
ingen på Idholmen. När du gått i land ska det alltså finnas 
en båt på Idholmen och en på Kålgårdsön redo för nästa 
båtluffare.

Kor med stora horn
Det var för att bidra till att skärgårdsjordbruket ska leva vidare 
som länsstyrelsen bildade Kulturreservatet Brottö skärgårds-
jordbruk 2004. Historiska kartor, den flora vi ser idag och den 
äldre generationen brottöbor är källor som berättar om hur 
mark ägts, benämnts och brukats genom århundradena. Uti-
från källorna har igenväxta marker restaurerats. Kunskapen om 
hur jorden brukades förr i tiden finns med även i det moderna 
jordbruk som bedrivs i dag.

Här betar skotsk höglandsboskap. Det är långhåriga kor med 
väldiga horn och egenskaper som påminner om äldre lantraser. 
De är tåliga och kan gå ute året runt. De betar gärna långt ut 
på strandängarna och håller vass och sly tillbaka.  

Långt i väster fanns ett tegelbruk mellan åren 1875 och 
1900. En gammal körväg leder fram till platsen, där en skylt 
berättar tegelbrukets historia. 

Brottö var fram till slutet av 1600-talet avskild från Ing-
marsö, då sundet mellan öarna i takt med landhöjningen 
började växa igen. Namnet tros ha en koppling till ordet ”bråt” 
i betydelsen bryta, röja. 

Namn med historia
Finnhamn ägs sedan 1998 av Skärgårds-
stiftelsen och är skyddat som naturreser-
vat. 1999 återupptogs Idholmens gårds 
nedlagda jordbruk. Gården drivs idag 
ekologiskt med vall- och grönsaksodling, 
betesdjur, höns och gårdsbutik. Här betar 
aberdeen anguskor, en ras som lämpar 
sig särskilt väl på de lite magrare marker 
som finns i skärgården. Idholmens gård 
och Skärgårdsstiftelsen gör naturvårdande 
insatser för att hålla landskapet öppet.

Naturskatter på Finnhamn är en 
vandringsled med information om några 
platser, se kartan. På Idholmens gård kan 
du få veta mer om sevärdheterna.

Namnet Finnhamn kommer från den tid då finska vedsku-
tor på väg till Stockholm lade till över natten i en naturhamn i 
närheten. 

Kartan har framställts av Ingmarsö Byalag. Projektgruppen: Lena Eklund (projektledare), Hans Sandström (text & foto), Anna Koffman (karta, text & foto), Dulle Essén (ortnamn & foto), Christel Stenung (ortnamn), Maud Asplund (skolans deltagande) Yvonne Skanlert Werner (original & foto). Kartan har tagits fram med ekonomiskt stöd från EU – UROSS Leader (Utveckla Roslagen och Stockholms skärgård) samt från företag och föreningar. Copyright: Ingmarsö Byalag. Tryckt 2013 i 5 000 exemplar av Åtta.45, Solna.

Här och var stöter du på hänförande utsikt över fjärdar och skär.Här finns arbetsplatser, jordbruk och goda möjligheter till en aktiv fritid. Norrgården med anor från 1600-talet hyser i dag öns hembygdsmuseum.Betande djur bidrar till ett öppet landskap.

Höglandsboskap betar 
främst på Brottö men 

även på Ingmarsö.

“Jag är en Idholmen-
höna som lägger 
ekologiska ägg”.

Blötängen vid Stora 
Kastet på Kålgårdsön 

betas av gutefår.

De är författarna till 
“Ingmarsös skolbarn 
berättar” på kartans 

framsida.

Orkidén adam och eva 
blomstrar om våren i be-
tesmarken vid Femsund.

På Ingmarsö och Finnhamn kan du hyra kajak. I skärgården har havsörnen sitt starkaste fäste.

Bild: Jörgen Wiklund

Den gamla vägen leder upp till Brottö by.Djupfladen. Vandrarhemmet. Även vintern lockar besökare. Storlom häckar i Storträsk. Vildmarksvy över Lillträsk. S/S Storskär på väg att lägga till vid Ingmarsö södra brygga.

Bild: Jörgen Wiklund

Båtluffare på 
väg mellan 

Ingmarsö och 
Idholmen. 



Brottö
1. Tegelbruksudden är en av mellanskärgårdens största och bäst 

bevarade strandängar. En djup grop vittnar om att det förr fanns 
ett tegelbruk här.

2. Brottö by har anor från medeltiden. Tillsammans bildar bebyggel-
sen i bykärnan en sammanhållen miljö med byggnadshistoriska 
värden och en välbevarad kulturmiljö där olika historiska tidslager 
kan upplevas. Brottö bondgård är ett levande jordbruk med hög-
landsboskap som idag gör en stor insats för naturvården på Brottö.

Ingmarsö, Norrgården
3. Norrgården är en av Ingmarsös äldsta gårdar och förvaltas sedan 

2007 av Ingmarsöborna genom en stiftelse.
4. Kvarnängen är en betesmark med Ingmarsös längsta stenmur. 

Marken uppodlades till åker kring förra sekelskiftet och brukades 
fram till 1960-talet. Ängen började betas igen 1990.

Ingmarsös skolbarn berättar
5. Blåbär. Blåbär är blå utanpå och röda inuti. Det är ett bär som man 

kan äta. Blåbär vill ha regn och sol för att växa. Det mognar på som-

maren och hösten. Det växer ut nya på våren. Blåbärsriset tappar 
bladen på vintern. Man kan göra sylt av blåbär. David Asplund åk 1

6. Lillträsk. Det växer näckrosor i Lillträsk. Det växer björnmossa och 
skvattram längs stranden. Vattnet rinner söderut och kommer ut i 
Femsund. Lillträsk håller på att växa igen. Det finns mycket fåglar. 
Rasmus Moberg åk 3

7. Bäver. Bävrar bor i hyddor. De gnager på trädstammar. Bävrarnas 
hus är både över och under vattnet. Hyddan kan ha flera rum. Förr 
jagade man bävrar för deras päls. Bävrar slår svansen mot vattnet 
som en signal till andra bävrar. Mattis Alvrud åk 1

8. Storträsk. Storträsk är en insjö. Förr kallade man insjöar för 
inmarer så därifrån har Ingmarsö fått sitt namn. Storträsk är en 
källsjö med rent vatten. Byns vatten kommer från Storträsk men 
innan åker det genom ett reningsverk. Förr åkte vatten söderut till 
Lillträsk men det har växt igen. Nu rinner det vatten norrut till 
Maren. Och så finns det bäver. Det kan man se på avgnagda träd, 
spillning och så finns det en bäverhydda. Storlommen häckar där 
varje vår. Det finns också gott om andra fåglar och fisk. Rasmus 
Moberg åk 3

9. Skvattram. Skvattram blommar i juni och blommorna är vita. 
Bladen ser nästan ut som barr. Den luktar starkt, nästan som 

krydda. Den håller myggen borta. Den växer oftast där det är 
sank mark. Den gillar när det är fuktigt. Man använder den till 
växtfärgning, den ger en gul färg. Man kan använda den till bränn-
vinskrydda. Den kan också användas som malmedel. Joar Alvrud åk 3

Kålgårdsön och båtluffarleden
10. Femsundstäppan var förr en slåtteräng. Markerna kring Femsund 

betades av kor fram till 1960. Igenväxningen hejdas nu genom 
betesmarksrestaurering. I maj lyser marken gul och röd av orkidén 
adam och eva.

11. Vid Stora Kastet finns flata hällar som är trevliga att slå sig ned på 
och spana efter sjöfågel.

12. Vid Skummelvass fanns en slåtteräng på 1800-talet. Här finns 
planterade  äppelträd som blommar vackert om våren. Ängen har 
nyligen restaurerats och betas av kor från Idholmen.

Finnhamns naturskatter
Lukas runda
I.  Här låg ett jordgubbsland på 1930-talet. Odlingen har idag blivit 

en vacker lund.

II.  På Pojkarnas udde samlades ungdomar för dans, och det 
var en viktig mötesplats fram till 1950-talet.

III.  Här finns en stor växtplats för myskmadra, en ovanlig 
 lundart. I folktron brukades den som medel mot demo-  

niska krafter.

Sindras stig 
IV.  Denna strandäng betas av kor. Strandängar är produktiva 

marker som förr var mycket viktiga i jordbruket, eftersom 
de gav vinterfoder. 

V.  Jättegryt där både grävling och räv bor. 
VI.  Ädellövskog med gammal ek, lönn, lind, alm och hassel 

har naturvårdsgallrats i syfte att återskapa de ljusöppna och 
örtrika skogarna som förr var vanliga när djuren gick och 
betade i skogen. 

VII.  Eldplats och utsiktspunkt.

Naturskogsstigen
VIII.  På Lilla Jolpan växer naturskog med granar, tallar och 

lövträd som får åldras och multna till glädje för skalbaggar, 
vedsvampar och hackspettar.


