
Boka guidning
Utomhusguidning eller håvning i Östersjön går att boka för 
grupper i mån av tid samt med reservation för de begränsningar 
som Folkhälsomyndighetens rekommendationer medför. 

Dessa aktiviteter kostar 800 kr för 30 minuter och 1200 kr för en 
timme, inklusive moms. Kontakta naturum för bokning. 

För skolan
Skolklasser kan boka ett kostnadsfritt besök i naturum med guid-
ning eller håvning. Kontakta naturum för information och bokning.

Hyr en stuga
Via naturum kan du hyra två stugor på ön Ekholmen i Stendörrens 
naturreservat. Stugorna ligger vackert beläget vid farleden bara 
några hundra meter från fastlandet. 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
Vid kusten mellan Nyköping och Trosa hittar du naturum Stendör-
ren i Stendörrens naturreservat. Naturum ligger längst in i reser-
vatet vid gården Aspnäset. Enklast når du naturum om du parke-
rar på parkeringen längst in i reservatet (naturumparkeringen). 
Härifrån är det en promenad på cirka 600 meter fram till naturum. 
Du kan välja att antingen följa grusvägen eller ta stigen genom 
skogen.

KOLLEKTIVT: Buss 554 från Nyköping eller Trosa stannar vid   
Stendörren. Efter en promenad på cirka 4 km på grusväg är du 
framme i reservatet. 

BÅT: Stendörren kommer du till om du följer farleden som går ut-
med Sörmlandskusten. Vid Stendörren finns naturhamnar där det 
är populärt att lägga till (max 2 dagar i följd). För paddlare finns 
en kanotbrygga.

BIL: Skyltat från E4 och väg 219 mellan Nyköping och Trosa. Det 
finns två parkeringar i reservatet, en precis vid infarten (Äspskärs-
parkeringen) och en ca 500 meter längre in i reservatet (naturum-
parkeringen).

Handikapparkering: Om du har svårt att gå och vill besöka 
området finns handikapparkering vid naturum och vid stigen till 
Lerviksudden. Mer information om tillgänglighet finns i avsnittet 
”Stendörren för alla”.

Info och kontakt
Telefon: 0155-26 31 80
E-post: naturum.stendorren@lansstyrelsen.se
Hemsida: www.naturumstendorren.se
Facebook: www.facebook.com/naturumstendorren/

Naturum Stendörren
Stendörren Aspnäset 
611 99 Tystberga

Naturum Stendörren och Stendörrens naturreservat drivs och 
förvaltas av Länsstyrelsen i Södermanlands län. 

Telefon: 010-223 40 00
E-post: sodermanland@lansstyrelsen.se
Hemsida: www.lansstyreslen.se/sodermanland

naturum Stendörren

Blåstång och Blåmussla

Humla 

Stendörren för alla!
Vi vill att så många som möjligt ska kunna besöka och njuta av 
Stendörren. 

• Den som har svårt att gå kan köra ända fram till naturum och 
parkera intill naturum. Kontakta naturum för att få kod till bom-
men. Från parkeringen är det då endast en kort bit att gå till na-
turum. Härifrån är det även nära till spången ut på Runnudden, 
där du kan njuta av utsikten mot farleden.

• WC anpassat för rörelsehindrade samt med skötbord finns intill 
naturum. 

• I reservatet finns den tillgängliggjorda stigen ut till Lerviksud-
den. Stigen leder ner till vattnet med vackra hällar, bänkar och 
en grillplats. Du som är rörelsehindrad kan parkera vid parke-
ringsfickan där stigen börjar, mitt emellan de stora parkeringar-
na. Här finns ett utedass anpassat för rörelsehindrade.

• Den som önskar kan lyssna på informationen i utställningen 
via våra audioguider.

• Texterna i utställningen finns delvis översatta till engelska och 
tyska.

• Har du andra önskemål så kontakta naturum så försöker vi 
hjälpa till.

Styvmorsviol
COVID-19
På grund av rådande omständigheter med Corona/
Covid-19 anpassar vi vår verksamhet under 2020. 
• Vi kommer inte att erbjuda guidningar och håvning för 

större grupper utan anpassar istället aktiviteterna så att 
de kan göras enskilt. 

• Vi kan även komma att behöva begränsa antalet besö-
kare som är inne i naturum samtidigt. 

•	 Vi	i	personalen	kommer	att	finnas	utanför	Naturum	och	
ta emot er besökare.

• Vi har inget fastställt program för aktiviteter i år. Vår 
ambition är ändå att i den mån det går att genomföra 
vissa arrangemang och programpunkter. Se vår hem-
sida, anslag i reservatet eller vår facebook-sida för in-
formation om vad som är på gång!

2020Strömming

Håll koll på vår hemsida 
och Facebook för att se 
vilka aktiviteter som är 

på gång!

Tärna

Tångräka
Öronmanet



Välkommen till naturum Stendörren!
Vid kusten mellan Nyköping och Trosa hittar du naturum Stendör-
ren i Stendörrens naturreservat. Naturum ligger längst in i reser-
vatet vid gården Aspnäset. 

I naturum kan du lära dig mer om Östersjön och skärgårdens na-
tur, miljö och kulturhistoria genom utställningar, guidningar och 
andra aktiviteter. Vid naturum finns något för alla, stor som liten.   

I vår utställning får du bekanta dig med det hemlighetsfulla livet 
under havsytan. Här kan du även lära dig mer om Östersjöns uni-
ka och känsliga ekosystem.

Veva upp landhöjningen och se hur strandlinjen förändrats, gissa 
vem som äter vem och hitta tångräkorna i akvariet! 

Att besöka naturum är gratis.

Grillplatser och vindskydd
För den som vill grilla finns många iordningsställda grillplatser. 
Det är bara här som det är tillåtet att grilla. Ved finns utlagd men 
ta gärna med grillkol för säkerhets skull. En regnig dag kanske du 
föredrar att grilla under tak i Spishuset.

Vindskydd finns vid vissa rastplatser men dessa är utformade som 
just väderskydd vid dagsbesök och inte gjorda för övernattning.

Café/ kiosk
Cafévagnen vid naturum kommer att hålla öppet och drivas av 
Bergs Gård säsongen 2020.

Utbudet i vagnen kommer att variera efter säsong och det 
kommer att serveras både mat och fika. Allt kommer att vara hem-
lagat och hembakt i gårdens kök. Det kommer även finnas glass, 
drycker och smått och gott att köpa med sig.

Gårdens kött och korvar kommer att finnas till försäljning och 
möjlighet till picknickkorg, grillkasse och take away.

För mer information och kontakt www.bergsgardtrosa.se

Aktiviteter/att göra
Vid Stendörren finns mycket att göra! 
Vandra längs slingrande stigar och över hängbroarna ut till öarna. 
Förundras över knotiga tallar. Njut av blommande strandängar. 
Känn värmen från solvarma klippor efter ett dopp.

Utöver detta kan du:
• Håva och utforska livet i havet och på ängen.
 Kom till naturum och låna utrustning kostnadsfritt!

• Gå på fågelspaning runt naturum
 Tio fåglar har gömt sig runt naturum – lyckas du få syn på 

dem alla?

• Hitta Sörmlands okända djur
 Runt om i reservatet finns skulpturer av sällsynta och   

hotade djur (och en svamp). Kan du hitta dem? Tag gärna en 
folder inne på naturum och bege  dig ut på upptäcktsfärd!

• Gå tipspromenad!
 Från naturumparkeringen (den längst in i reservatet) till natu-

rum finns tipsfrågor uppsatta. Kan du svaren? Facit finns vid 
naturum.

• Vandra Upplevelseleden
 Upplevelseleden är en drygt 2 km lång vandring genom
 skogen med skärgårdens kulturhistoria i fokus. Följ de gula 

vimpelskyltarna mellan naturum och Äspskärsparkeringen 

(den första vid infarten till reservatet). Mer information om 
leden, som är en del av Sörmlands museums utställning 

 ”Historien i Sörmland”, finns på Sörmlands museums hem-
 sida (https://www.sormlandsmuseum.se/a/historien-i-
 sormland/stendorren/). 

• Bada från klipporna
 Det finns ingen iordningsställd badplats eller sandstrand. Du 

hittar själv din favoritklippa för sol och härliga bad. 

• Fiska 
 Det är fritt fram för privatpersoner att fiska med handredskap 

vid Stendörren.

• Lägg i din kajak och paddla ut i de yttre öarna i 
 reservatet!
 Iläggningsplats för kanoter finns strax innan naturum-
 parkeringen.

• Delta i olika spännande och lärorika aktiviteter
 Under året arrangerar vi olika aktiviteter och program-  

punkter. Information om aktuella händelser hittar du på    
vår hemsida, Facebook-sida och anslag i reservatet. 

• Hitta nya spännande besöksmål i Sörmland
 På naturums fasad presenteras ett urval av våra mest 
 fantastiska naturreservat!  

Öppettider
Naturum är öppet under sommarhalvåret, från 1 maj 
till 4 oktober 2020.

Maj: Vardagar klockan 12–16, helger klockan 11–17
Juni till augusti: Dagligen klockan 11–17
September till 4 okt: Vardagar klockan 12–16, 
helger klockan 11–17

Naturum kommer även att ha öppet ett par dagar 
under höstlovet, vecka 44.

Övrig tid kan vi öppna för grupper efter överenskommelse.

Bra att veta:
Reservatet är alltid öppet, parkeringen är gratis

Det finns dass och soptunnor på flera platser i reservatet, hjälp till 
att hålla reservatet rent och fint!

Det är endast tillåtet att elda på iordningsställda grillplatser.

Det är inte tillåtet att campa i reservatet. Båtar får ligga på samma 
plats i två dygn. Tältning är endast tillåten på öarna utanför inre 
farleden.

Hundar måste vara kopplade i reservatet.

Kran för dricksvatten och handikappanpassad WC finns intill 
naturum.
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