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FÖRESKRIFTER

INOM RESERVATET ÄR DET FÖRBJUDET ATT:
 » förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildningar 
genom att borra, rista, spränga eller måla 

 » på ett störande sätt använda musikinstrument, bandspelare, 
musikanläggning eller liknande 

 » störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd, eller döda 
däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur 

 » medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat eller 
förvarat i bur 

 » göra upp öppen eld på annan än särskilt iordningställd plats 
som är markerad med skylt 

 » bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda 
träd och buskar, samt att skada vegetationen i övrigt genom 
att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor och lavar 

 » för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma 
strand 

 » tälta längre tid än två dygn på samma plats (tältningsförbud 
råder dock på fastlandsdelen och öarna norr om den inre 
skärgårdsleden i Stendörrens naturreservat) 

 » anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet 
 » färdas med, parkera eller ställa upp husvagn 
 » landa med luftfarkost 
 » färdas med motordrivet fordon eller hydrokopter (motorfor-
donstrafik är tillåten på anvisade vägar) 

 » släppa ut avloppsvatten, olja eller andra kemiska ämnen som 
kan skada naturmiljön  
Utan Länsstyrelsens tillstånd får du inte heller:

 » bedriva försäljning eller annan verksamhet i kommersiellt 
syfte 

 » utföra sådan vetenskaplig undersökning som kan leda till 
skada eller annan negativ påverkan på växt- eller djurlivet

§

VILL DU ORDNA NÅGOT I 
RESERVATET ELLER NATURUM?
Kontakta Länsstyrelsen om du vill ordna ett arrangemang 
i naturreservatet. Du kan behöva samråda. Om du vill 
bidra till naturums verksamhet, kontakta naturum.

NATURUM
Vid Aspnäset finns naturum som är öppet under  
 sommarhalvåret. Här kan du lära dig 
mer om Östersjön och skärgårdens  
natur, miljö och kulturhistoria. Det  
finns flera utställningar och  
naturum ordnar guidningar och  
andra aktiviteter.
Praktisk information om naturum finns  
på www.naturumstendorren.se med öppettider,  
sommarprogram och kontaktuppgifter. Här finns 
också information om uthyrning av de två stugorna 
på Ekholmen.

Kontakta naturum om du be- 
höver kunna köra hela vägen 
fram och nyttja p-plats för rörel-
sehindrade.

HITTA HIT 
Stendörren ligger vid kusten mellan Nyköping och 
Trosa. Buss 554 från Nyköping eller Trosa stannar 
vid hållplats Stendörren. Det är sedan 4 km att gå till 
reservatet. Om du kommer med bil är det skyltat från 
E4 och väg 219 mellan Trosa och Nyköping.

NATURUM 
0155-26 31 80

KONTAKT
Länsstyrelsen i Södermanlands län
010-223 40 00
www.lansstyrelsen.se/sodermanland

Ekbarkbocken är en sällsynt skalbagge. 
Leta efter mig och andra skulpturer av 
hotade arter i reservatet. 



Du som kommer med båt den vägen upplever passa-
gen som en dörr in till den inre skärgården eller ut mot 
havet.
På gården Aspnäset på fastlandet, fiskarboställena 
Stendörren på Ekholmen och Griskär ute i skärgården 
har människor brukat små åkrar och haft hagmarker. 
Vid Aspnäset finns öppna marker som fortfarande bru-
kas på traditionellt sätt.

NATUREN
På strandängarna växer kustarun, smultronklöver 
och gåsört och i de stenigare delarna strandkrypa och 
vänderot. Ute på de kalare klipporna trivs gräslök, gul 
fetknopp och styvmorsviol.

Vattnet i Östersjön är bräckt, alltså varken salt eller 
sött. De arter som klarar av miljön bidrar till ett myller 
av liv i vattnet. Spanar du ner under den glittrande ytan

ÖVERNATTNING
Båt: högst två dygn på samma ställe.
Tält: bara i de delar av reservatet som  
ligger söder om farleden och inte kan nås till fots och högst 
två dygn på samma ställe.
Husbil eller husvagn: är förbjudet.
Vindskydden är väderskydd och inte gjorda för över nattning.

GRILLA ÄR TREVLIGT! 
JA, DU FÅR GRILLA HÄR, MEN TÄNK PÅ
– Det kan vara eldningsförbud.
– Du får bara elda på iordningsställd grillplats som är 
markerad med skylt. Ved finns.
– Engångsgrill får bara användas på grillplatsen.

VÄLKOMMEN TILL STENDÖRREN!
Stendörren är ett mycket uppskattat och välkänt natur-
reservat som lockar besökare från när och fjärran. Här 
finns många miljöer – från näringsrika strandängar till 
hällmarker med martallar och ren lavar.

UPPLEVA
Det finns flera markerade stigar som du kan vandra 
på i reservatet och få spännande upplevelser. Några 
stigar har informationstavlor som bjuder på intressant 
kunskap om natur och kultur.  
Via hängbroar kan du komma långt ut i skär gårds-
naturen. Du kan spana ut över öppet vatten, bada från 
klipporna eller kanske försöka få upp en fisk? Med båt 
eller kajak når du de yttre skären.

HISTORIA
Redan under 1200-talet kallades det  
smala sundet mellan fastlandet  
och Krampö för Stendor sund. 

kan du upptäcka öronmaneter,  
stora löjstim och kanske den  
sjöhästlika fisken tångsnälla. 

Många sjöfåglar rör sig också i  
re  servatet. Fisktärna, ejder, gråtrut, storskrake och 
strandskata är några du kan träffa på. Har du tur får 
du se havsörnen när den seglar högt uppe i luften 
eller en grå säl som solar sig på en klippa.

   VAD 
GÄLLER?

Syftet med  
reservatet är att  

trygga tillgången till kust 
och skärgård för friluftsliv, 
bevara områdets karaktär 
av odlings- och skärgårds-

landskap och slå vakt 
om djurlivet.

Kartan visar inre delen av 
reservatet. Det finns också 
en stor skärgårdsdel som 
nås med båt.

Handikappanpassad anläggning

Hängbro
Informationstavla
Kanotilläggningsplats
Parkering
Eldstad
Övernattningsstuga
Torrdass
Vindskydd
Dricksvatten

VAR RÄDD 
OM VÅRT UNIKA 
STENDÖRREN

• Ta med skräpet till 
soptunnan

• Koppla hunden


