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VÄLKOMMEN TILL
NATURUM STENDÖRREN!
Vid naturum finns mycket att upptäcka och göra, för både stora och små.
Besök vår utställning eller ta del av olika aktiviteter. I år händer det extra
mycket kul då vi firar att Stendörrens naturreservat fyller 50 år!
Varmt välkomna!
• Upptäck Östersjön i naturums utställning
• Veva upp landhöjningen, gissa vem som äter vem och hitta
tångräkorna i akvariet.
• Lär dig mer om Östersjöns unika men känsliga ekosystem.
• Titta i mikroskop, läs en bok i vår läshörna eller rita en teckning.
• Håva och upptäck vilka djur som gömmer sig i
havet eller på ängen
• Följ med naturvägledaren eller låna utrustning
och utforska på egen hand!
• Följ med på guidning och lär dig mer om
skärgårdens natur, miljö och kulturhistoria
• Gå på tipspromenad, naturbingo och andra
skojiga utmaningar
• Du är också välkommen att besöka
vår lilla butik där vi säljer naturrelaterade produkter

Hej, jag heter
Stendora! Jag visar
dig roliga saker att
upptäcka!

NATURUMS GUIDNINGAR OCH AKTIVITETER
Alla dagar juni-augusti.
Helger i maj, september och oktober.
Samtliga av naturums aktiviteter är gratis och
startar vid naturums entré. Aktiviteter kan komma
att ställas in vid dåligt väder.
11.00-11.45 Håvning
12.00-12.15 Guidad visning av naturums utställning

ATT BESÖKA
NATURUM
ÄR GRATIS!

13.30-14.00 Guidad tur om Stendörrens historia och natur
14.30-15.15 Håvning
16.00-16.15 Guidad visning av naturums utställning

BOKA GUIDNING OCH NATURSKOLEAKTIVITETER
Guidning eller håvning i Östersjön går att boka för grupper i mån av tid.
Dessa aktiviteter kostar 800 kr för 30 minuter och 1200 kr för en timme, inklusive
moms. Kontakta naturum för bokning. Naturum erbjuder även kostnadsfria
naturskoleaktiviteter för skolklasser och förskolor.

Tångräka

I NATURUMS NÄRHET
Runt naturum finns andra spännande platser att upptäcka:
• Njut av storslagna vyer från vårt utsiktstorn
• Upptäck Artriket
Vid gården Aspnäset finns Artriket. Här finns tips på vad du kan
göra i din trädgård eller balkong för att gynna den biologiska mångfalden.
• Hitta Sörmlands okända djur
Runt om i reservatet finns skulpturer av sällsynta och hotade djur (och en svamp).
• Vandra Upplevelseleden
Upplevelseleden är en drygt 2 km lång och kuperad vandring genom skogen
med skärgårdens kulturhistoria i fokus.

UPPLEV STENDÖRRENS HISTORIA
Känn historiens vingslag när du tittar ut över Stendörrens sund.
Runt gården Aspnäset brukas markerna på traditionellt vis och i hagarna kan du möta
betande djur. Upptäck saltälskande växter på strandängen och njut av blomsterprakten
på torrängen i backen upp mot utsiktstornet.

ÖPPETTIDER
Naturum är öppet från 1 maj till 6 november 2022.
Maj 12-16 vardagar, 11-17 helger
Juni-augusti 11-17 dagligen
September 12-16 vardagar, 11-17 helger
Oktober 11-17 helger, 11-15 alla dagar vecka 44
Övrig tid kan vi öppna för grupper efter överenskommelse.

Öronmanet

INFO OCH KONTAKT
Telefon: 010-223 44 20
E-post: naturum.stendorren@lansstyrelsen.se
Hemsida: www.naturumstendorren.se
Naturum Stendörren hittar du också på Facebook & Instagram
Adress: Naturum Stendörren
Stendörren Aspnäset
611 99 Tystberga
Naturum Stendörren och Stendörrens naturreservat drivs och förvaltas av
Länsstyrelsen i Södermanlands län.
Växel: 010-223 40 00
E-post: sodermanland@lansstyrelsen.se
Hemsida: www.lansstyrelsen.se/sodermanland

Skräntärna

GRILLA VID GRILLPLATSERNA
Grillplatser finns på flera platser i närheten. Nytt för i år är en nybyggd
tillgänglighetsanpassad ramp med grillplats på Runnudden, strax intill naturum.

UTECAFÉ
Intill naturum finns ett utecafé som drivs av Bergs Gård. Här erbjuds fika, glass,
enklare luncher och gårdens korv. Lokalproducerat och hembakat!
Läs mer på www.bergsgard.se/stendörren

HYRA KAJAK OCH SUP
Bergs Gårds utecafé hyr även ut kajaker. Dessa bokas säkrast online men går även att
drop-in-boka i utecaféet om det finns obokade tider.
Boka och läs mer på www.bergsgard.se/stendörren
Soliga dagar i juli och augusti kan du hyra SUP (Stand Up Paddle-board) från Hälgö
Kajak. Både förhandsbokning och drop-in är möjlig. Uthyrningen sker vid reservatets
kanotiläggningsplats. Läs mer och boka på www.paddling.se

HYR EN STUGA
Via naturum kan du hyra två stugor på ön Ekholmen. Stugorna ligger vackert beläget
på andra sidan farleden bara några hundra meter från fastlandet och naturum. Utan el
och rinnande vatten får du prova på hur det var att leva i skärgården förr i tiden.
Du tar dig ut i en roddbåt som ingår i priset. Läs mer på naturums hemsida.

HITTA HIT
Stendörrens naturreservat ligger vid kusten mellan Nyköping och Trosa.
Naturum ligger längst in i reservatet vid gården Aspnäset. Enklast når du naturum om
du parkerar på parkeringen längst in i reservatet vid Entré Krokholmen. Härifrån är
det en promenad på cirka 600 meter fram till naturum. Följ grusvägen eller ta stigen
genom skogen.

Strömming

Blåstång och Blåmussla

TILLGÄNGLIGHET OCH ANNAT BRA ATT VETA
• Den som har svårt att gå kan köra bilen ända fram till naturum och parkera på
anvisade platser. Kontakta personalen på naturum för att få kod till vägbommen.
Härifrån är det nära till naturum, utecafét och till vår nybyggda anpassade ramp ut
till den tillgänglighetsanpassade grillplatsen på Runnudden. Ramp finns också in till
naturum.
• WC anpassad för rörelsehindrade och med skötbord finns bakom naturum.
• Den som önskar kan lyssna på informationen i utställningen via våra audioguider.
• Texterna i utställningen finns delvis översatta till engelska och tyska.
• Sophantering och kran för dricksvatten finns i anslutning till naturum.
• Har du andra önskemål? Kontakta naturum så försöker vi hjälpa till.

