
VÄLKOMMEN TILL  
SÖRFJÄRDEN VID MÄLAREN

Fältstationen Rördrommen är en faluröd sörmländsk stuga i vackert söderläge  
med utsikt över allehanda fåglar och betande nötkreatur på återställda strandängar. 
Sörfjärdens innersta del är inom synhåll från åsryggen strax bakom stugan.  
Här bodde förr färjkarlen, som skötte om trafiken över Örsundet. För vägfarare  
sker avfart från gamla E20. Följ skylt strax intill vägskälet vid Barva: Sörfjärdens  
Naturreservat 2 km. Fältstationen ligger på höger sida om vägen mot Strand,  
strax efter badplatsen vid Örsundet, Barvabadet.

Uppsala 

Enköping 

Köping 

Kungsör 
 Eskilstuna Strängnäs 

Mariefred 

Arlanda 

Stockholm 

Södertälje 

Västerås 

E18

E20

vä
g

 5
6

vä
g 

55

Bålsta 

Sigtuna 

E18

E20

Fältstationen
Rördrommen

www.rordrommen.nu

KULTURLANDSKAP • NATURRESERVAT • FÅGELTORN • KUNSKAPSKUPA



SÖRFJÄRDEN – EN FÅGELRIK MÄLARVIK.

957
958

900

961
Kjula

Eskilstuna
flygplats

900 (Gamla E20) 
Barvalappen

ARPHUS

Lindön

Koholmen

Barva

Härad

905

899

Nya E20 

Hörby

Lindholm

Strand

RÖRDROMMEN

Sörfjärden 

Granfjärden 

Strängnäs

Fogdö

Helgarö

Hannemyra

Hässelbyholm

Vik

Bergshammar 

Kungsberg

Vansö 

Eskilstuna

N

S

OV

P

P

P

P

P

5

7

12

13

32

1
11Fiholm

Mågla Kinglöt

Björsund

Edeby

Nasen

Mot
Ribbingelund

Öknasjön
Bondöknasjön

4

14

6 8
9

10

1 km

15

1  Vid Fiholm finns en intressant utsiktspunkt på en skogsklädd höjd nära 
Sörfjärden. Till slottet leder flera alléer av gamla träd, rika på lavar.

2  Vid Mågla utbreder sig stora strandängar. Här finns mindre 
ädellövskogs områden, t.ex. Norrholm.

3  Från Kinglöts udde ser man strandängarna och fjärden. Badet är privat!

4  Vid Strands gård börjar Sörfjärdens naturreservat. Från Strands ås ser man 
ut över den sydöstra delen av fjärden med flera öar. Koholmen är den största. 
Tillträde till vassarna är förbjudet 1 april -15 juli.

5  Fältstationen Rördrommen med handikappanpassat fågeltorn och 
demonstrationsbikupa. Fältstationen, med en gåsåker på andra sidan vägen, 
ligger vid foten av Strandåsen med vandringsled och vackra utsiktsplatser.  
Här finns vildbiholkar.

6 Vid bron över Örsundet, intill Barvabadet, finns en parkering. Från åsen ovanför 
öppnar sig en vacker utsikt mot Barvalappen. Ungefär 100 m. öster om bron 

 ligger Kvarnbäckstornet, där man på våren kan höra rördrommen tuta.

7  Söder om Barvalappen, mellan gamla och nya E20, ligger Säby Högberg, 
fornborg, gravfält och utsiktsplats. Dit går en stig från parkeringen 
vid väg 900 (gamla E20).

8  För att komma till Fagerviks holme med utsikt över fjärdens södra delar 
tar man av från väg 900 mot Arphus, passerar Arphus ridhus och fortsätter 
till parkeringen vid den gamla eken. En delvis spångad stig leder därifrån  
ut till holmen.

9  Intill Eksågsåns mynning finns Eksågstornet som är handikappanpassat.

10  På båda sidor om vägen mot Vansö, omkring 300 m norr om Näsbyholm, 
finns det stora vassområden, som är hemvist för många fågelarter.

11  Från Helgarö kläpp, en hög kulle på den östra sidan av fjärden, 
 ser man ut över fjärdens norra delar med Fiholm och Fiholmsby.

12  Fågeltorn vid Nasen, näringsrik sjö med bred vassbård, rast- och häcklokal 
för många fåglar. Ett botaniskt intressant kalkgynnat lundområde passerar 
man på väg till sjön.

13  Området vid Bondöknasjön har en intressant kalkgynnad flora. 
Man parkerar på södra sidan av Barva Hejarsmide före bommen 
och passerar genom beteshagar.

14  Vid Öknasjön, längre österut, är fågeltornet beläget på södra sidan om sjön. 
Det finns parkering vid passage av Gavelån och vid Larslund. Dit hänvisas 
man via skylten, ”Fågeltorn”, vid vägen från Tobo mot Prostökna.

15  Lindön, den största ön i Sörfjärden, ligger i Strängnäs kommun. Lindön har 
fragment av ursprunglig ädellövskog och kulturmarker, som har restaurerats 
inom ramen för ett EU-projekt. Lindön är naturreservat sedan 2003.

Sörfjärden är en grund mälarvik, vars vidsträckta vassområden och betade 
strandängar har givit landskapet en rik flora och fauna. Trakten, som är  
en gammal kulturbygd med slott från 1600-talet, stora gods och gårdar  
med anor från medeltiden, är väl värd ett besök.



MÅNGFALD AV KULTUR OCH NATUR
Mälarlandskapet runt Sörfjärden bjuder på en mångfald av kultur och natur. 
Slättbygderna runt denna långgrunda mälarvik präglas av såväl småjordbruk 
som herresäten och storgods. Människor bodde kring sjön redan 1 800 år f.Kr. 
och under vikingatiden för c:a 1000 år sen brukades viken som första farled till 
fjärran länder. Från åsen är utsikten magnifik över vidsträckta vassbårdars och 
restaurerade strandängars rika fågelliv vid sidan av allfarvägen. Rördrommen - 
Botaurus stellaris - kan höras på fem kilometers håll, trots bakgrundsmuller från 
E20. Denna sällsynta fågel, som är släkt med hägrarna, är en passande sym-
bol för Sörfjärden, eftersom den här har ett av sina europeiska kärnområden. 
Rördrommen har här utforskats sedan 1945 av Lars Broberg, vars ringmärkta 
fåglar upphittats i Storbritannien, Frankrike och Spanien.

Naturskyddsföreningen Eskilstuna
Sten Ullerstad(bokningsansvarig)
bostadstel 016/354152 mobiltel 070/6054152
mailadress: sten.ullerstad@telia.com

Naturskyddsföreningen Strängnäs
Ingrid Karlsson
bostadstel 070/3081193

Ornitologiska Klubben i Eskilstuna(OKE)
Lennart Eriksson
bostadstel 016/351421
mailadress: lennartoke@gmail.com

Strängnäs Ornitologiska Klubb(SOK) 
Sven Blomqvist
bostadstel 0152/18479
mailadress: sblomqvist@hotmail.com

Eskilstuna Biodlareförening
Ursula Hentschel
bostadstel 070/7924573
mailadress: ursula.hentsch@hotmail.se

I samarbete med Studiefrämjandet

Vi är gäster i naturen och måste respektera:
• att det runt hela Sörfjärden bedrivs ett intensivt jordbruk med stora, tunga maskiner,
som behöver mycket plats;
• att vi för fåglarnas skull inte ska gå ut på strandängarna utan följa markerade leder; 
• att vi bör använda markerade parkeringsplatser, eftersom vi ju rör oss nära gårdar
och bostäder och måste värna om de boendes integritet.

Eskilstuna Biodlareförening


