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Hej alla vänner av Ingmarsö. 
 
Påsken är över, fåglarna kvittrar för fullt, solstrålarna börjar värma så smått och med 
det så är våren i antågande……och här kommer en lägesrapport från Ingmarsö 
Kulturlandskap. 
Först en kort historik 
 
Detta är och gör Ingmarsö Kulturlandskap. 
Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och Skola, med Österåkers kommun och Ingmarsö 
Byalag som stiftare, är ägare av Norrgården.  
Gården är en lantbruksfastighet och Norrgårdstiftelsen administrerar 
landskapsvården som kallas för Ingmarsö Kulturlandskap. 
  
Markerna på Ingmarsö är präglade av hundratals år av småskaligt jordbruk. De små, 
flikiga betesmarkerna och vallarna finns kvar och det vackra landskapet och orörd 
skog lockar många besökare och fritidsboende till ön. 
De senaste ca 50 åren har markerna brukats av en och samma lantbrukare. Han har 
nu gått i pension, successivt avvecklat sin verksamhet och har ingen efterföljare.  
De flesta markerna ägs av olika ägare runt om på ön och markerna riskerar att 
snabbt växa igen. 
 
För lite drygt tio år, 2010, sedan insåg vi inom Ingmarsö Byalag vad som riskerade 
ske och sökte och fick bidrag till röjning och nya stängsel för en del marker. Det var 
starten av vad som idag är Ingmarsö Kulturlandskap. 
Genom åren har ytterligare bidrag erhållits till inköp av en del jordbruksmaskiner och 
redskap. Bidragsgivare har varit Leader, Länsstyrelsens skärgårdsmedel, Ö-fonden 
och Österåkers kommun. Frivilliga bidrag har kommit från boende på ön. 
Via Jordbruksverket får vi årligt markstöd för de marker vi brukar. 
Tack vare en donation från en privatperson har vi fått möjligheten att uppföra ett nytt 
bostadshus för en arrendator av Norrgården. Det nya huset är en grundförutsättning 
för Ingmarsö Kulturlandskaps framtid. 
 
Detta har vi gjort från 2010: 

 Åkrar och ängar har röjts och stängslats. 
 Får och hästar har betat markerna och vinterfoder har skördats. 
 Norrgårdsladans tak har lagts om. 
 Den undre delen av ladan har byggts om till fårstall. 
 Vägavsnitt har iordningställts för att möjliggöra framkomlighet för traktor mm. 



 
 
 

 

 Investerat i traktor, diverse jordbruksredskap, vattentank etc. 
 Arrangerat naturvandringar, tematräffar och informationsmöten. 
 Upprätthållit kontakter med myndigheter, kommunen, LRF, 

Hushållningssällskapet och övriga markägare på Ingmarsö. 
 Studiebesök på Möja och Hjälmö. 
 Studiebesök på- och fortlöpande kontakter med Idholmens Gård. 
 Marknadsfört ”Ö söker bonde” med målsättningen att teckna avtal med en 

arrendator. 
 Projekterat och upphandlat nytt bostadshus. 

 
Detta gör vi i nuläget: 

 Projektleder nybyggnaden av bostadshuset 
 Förhandlar med två intresserade, och intressanta arrendatorer. 
 Arbetar med att färdigställa arrendeavtal och markskötselavtal. 
 Fårskötsel och betesplanering för kommande säsong. 
 Underhåller byggnader, maskiner och övrig utrustning. 
 Ansöker om markstöd från Jordbruksverket. 

 
Vad vi har att göra 2021 

 Husleveransen sker den 15 april och den 3 maj påbörjas monteringen och allt 
övrigt med husbygget, till ”nyckelfärdigt” hus under senhösten. 

 Fortsatt arbete med rekryteringen av arrendator. 
 Träffa överenskommelser om markskötselavtal med övriga markägare på 

Ingmarsö 
 Fårskötsel och skötsel av markerna. Slåtter, höbärgning mm. 

 
Allt ovan har skett, och sker med ideellt arbete men det är en omöjlighet att bedriva 
verksamheten vidare på så vis. Djurhållningen och markskötseln ger inget överskott, 
snarare ett underskott och målet har från start varit att få en ny lantbrukare att ta över 
hela verksamheten. 
 

 
Nu är det nära! 
 
I dagarna har vi kommit överens med familjen Boersma att ingå arrendeavtal med 
Norrgårdsstiftelsen. I slutet av informationsbrevet presenterar sig familjen för oss. 
 
Arrendeavtalet omfattar Norrgårdsstiftelsens betes- och åkermarker, Ingmarsö 1:5, 
Norrgårdsladugården och jordkällaren där intill samt det nya boningshuset. 
Arrendeavtalet innefattar vidare ett villkor om skötsel av fam. Carlsons betes- och 
åkermarker, Ingmarsö 1:64.  
Huvudinriktningen för driften skall vara jordbruk med naturvårdsanpassad betesdrift. 
För marker utöver de som omfattas av arrendet tecknar arrendatorn egna arrende- 
eller nyttjandeavtal med respektive markägare. 
Det återstår nu en del formella åtgärder innan vi tecknar vi arrendeavtalet och det 
känns otroligt glädjande att vi nu har kommit fram till den ”milstolpen” i vårt arbete 
med att hålla Ingmarsös vackra landskap fortsatt öppna. 



 
 
 

 

När väl den delen är klar går vi in i nästa fas som innebär arbetet för att, tillsammans 
med familjen Boersma skapa förutsättningarna för den kommande verksamheten. En 
avgörande ”pusselbit” är då utbyggnad, alt. tillbyggnad av ladugården på Norrgården. 
Det är ingen ny ”pusselbit” för oss, men i och med att arrendeavtalet är undertecknat 
är det just det arbetet som nu är det viktigaste. Arbetet för planerna med det är redan 
påbörjat och vi har b.la börjat forska i olika finansieringsmöjligheter. Vi för även en 
dialog med Österåkers kommun, Jordbruksverket, Hushållningssällskapet m.fl. 
Mycket arbete återstår här men vi är hoppfulla om att hitta framkomliga vägar till bra 
lösningar. 
 
Det nya boningshuset. 
Om en vecka, torsdagen den 15 april, kommer leveransen av det nya boningshuset 
till Åsättra och därefter vidare med färja ut till Norra Ingmarsö Brygga och därefter 
transport med traktor och vagn fram till byggarbetsplatsen, bortanför Norrgården 
Det innebär att det under torsdagen och fredagen, 15–16 april, kommer att vara 
livlig trafik på den vägsträckan och vi ber er alla att iaktta extra 
uppmärksamhet då ni vistas i området.  
Allt byggmaterial kommer att placeras söder om där huset ska uppföras, ute på 
Bastugärdet, för att, vartefter monteringsarbetet fortskrider, lyftas fram till huset. 
Efter att arbetet med husbygget är avslutat återställer vi Bastugärdet, och vägen 
framför huset, i skick som tidigare. 
 
Inflyttningen är planerad till kommande årsskifte och i och samband med det så tar 
familjen Boersma vid för sin verksamhet. 
 
Säsongen 2021. 
Fram till dess att vår nye arrendator tar vid arbetar vi vidare med fårskötsel, bete och 
slåtter i likhet med de senaste åren och ni som hade möjlighet att delta vid 
”fårsläppet” under långfredagen fick då möjlighet att stifta bekantskap med våra 
fyrbenta arbetskamrater. Totalt 40 st. i nuläget. Ett fint gäng som under god ledning 
av deras tvåbenta chefer njutit en skön vintersemester och som nu inget hellre vill än 
att käka gräs  . 
Efter överenskommelse, och i den mån vi hinner och har möjlighet, hjälper vi gärna 
till med att slå av ängar och åkrar till övriga markägare. Vi håller kontakten öppen för 
det. 
 
Till minne av Hatte Furuhagen. 
Hans Furuhagen, Hatte, en för många av oss kär vän och Ingmarsöprofil, lämnade 
oss i slutet av förra året. Ett besked som satte sorgliga avtryck men som samtidigt 
lämnar många ljusa och glada minnen. 
Hattes barn, Åsa och Björn, valde att föreslå möjligheten att lämna en minnesgåva till 
förmån för Ingmarsö Kulturlandskap, något som låg Hatte varmt om hjärtat. En gest 
som rörde oss djupt och som vi är enormt tacksamma för. 
Det samlade beloppet blev fantastiska 32 500: -. De pengarna har vi öronmärkt för 
något speciellt ändamål inom Ingmarsö Kulturlandskap. Vad vet vi ännu inte men 
som vi kommer att berätta om då det blivit aktuellt. 



 
 
 

 

 
Ekonomi. 
Under förra året fick vi in hela 72 875: - i frivilla bidrag från boende på Ingmarsö och 
närliggande öar. Vi kan inte nog säga hur tacksamma vi är och hur viktigt det är för 
att kunna fortsätta arbetet med att hålla Ingmarsös vackra landskap fortsatt vackra! 
Vi använder alla bidrag, oavkortat, till inköp av foder och övriga driftkostnader för får- 
och markskötsel, investeringar i maskiner och utrustning samt underhåll etc. 
Inget, inte en krona, avsätts till någon form av personersättning utan allt arbete 
fortgår lika ideellt som det har gjort tidigare. 
Fortsatta frivilliga bidrag är därför av största vikt. Både sett från det rent ekonomiska 
perspektivet men även som ett kvitto på att så många uppskattar arbete med inom 
Ingmarsö Kulturlandskap och inser angelägenheten av att hålla Ingmarsös landskap 
öppna 
 
De frivilliga bidragen kan sättas in på Norrgårdsstiftelsen bankgiro, 5814–7828, 
eller via Swish, 1 230 951 475, Stiftelsen Ingmarsö Norrgård & Skola. 
Märk bidragen med I:ö Kulturlandskap samt namn på avsändare. 
 
Stort tack för ert bidrag! 
 
Information. 
Vi gör vårt bästa för att informera om vad som händer och sker, väl medvetna om att 
information inte alltid är lätt att få ut och/eller att få ut på rätt vis. 
Är det något som ni har frågor eller funderingar över så här gärna av er till oss. 
Kjell Torlén, kjell@torlen.se , 070-529 30 32 eller 
Bertil Ågren, bertil.e.agren@gmail.com  , 073-556 72 53. 
Ulf Hedqvist, ulfhedqvist@hotmail.com , 070-877 03 34 
 
Hjälp oss också gärna att sprida informationen och er kunskap om Ingmarsö 
Kulturlandskap genom att berätta om det för era vänner och bekanta. Den bästa 
informationen kommer från ambassadörerna  . 
 
Med detta sagt önskar vi en fin och skön vår och med hopp om att vi framåt 
sommaren kan minska på ”tvåmeters regeln” och öka på den sociala samvaron. 
 
…..och nu lämnar vi ordet till familjen Boersma 
 
Presentation av fam. Boersma. 



 
 
 

 

Hej alla på Ingmarsö….och på öarna runt omkring. 

Vi heter Janneke och Freerk Boersma.  

2006 flyttade Freerk från Nederländerna till 
Sverige och är sedan dess ägare av Nyväga gård i 
Månkarbo.  www.nyvagagard.se  

2008 träffades vi på gården och strax därefter 
flyttade Janneke från Nederländerna hit. Vi har 
fyra barn (Hedda född 2010, Melle född 2012, 
Jonna född 2014 & Ruben född 2019).  

Sedan starten 2007 har vi utvecklat gården till en 
effektiv verksamhet där vi mjölkar cirka 175 kor. Vi har även Gotlandsfår, höns, 2 
Nordsvenska hästar och 2 Border Collies som hjälper oss i arbetet. 

Vi har ett stort intresse av växtodling, vall- och foder, men har även fått upp ögonen 
för mer och mer småskalig odling. Härutöver har Janneke några yogaklasser i byn. 

Att flytta till Ingmarsö och Norrgården blir som ett nytt kapitel i livet och hela familjen 
ser fram emot detta äventyr.  

Det känns väldigt spännande att utveckla Norrgården till en småskalig gård som 
passar i nutid. Vi vill skapa en plats på ön där öborna och turister kommer i kontakt 
med djur- och livsmedelsproduktion.  

Tanken är att vi flyttar ut till Ingmarsö vid årsskiftet 2021/2022 för att sedan börja 
bygga ett gårdsmejeri och gårdsbutik i den befintliga ladugården. I den planerade nya 
ladugårdsdelen kommer mjölkkorna bo under vinterhalvåret. Så fort det finns gräs i 
beteshagen släpper vi ut korna som bidrar till ett öppet landskap. Vi behöver både 
beteshagar (sommarfoder) och åkermark (vinterfoder). Vi börjar mjölkproduktionen i 
första hand med ett gäng Jerseykor. Det är en lite mindre ras och deras mjölk är 
känd för dess goda egenskaper i ostproduktion.  

Det känns så otroligt roligt att (åter)skapa en gård som funnits på Ingmarsö under så 
lång tid och visst är det kul att så småningom kunna handla mjölk, yoghurt, ost och 
andra produkter från korna som man själv har sett på ön!  

Vi ser fram emot att ses snart 

Janneke & Freerk….och alla vi barn 

 
 
 
 


