
TERVETULOA 
SÖRFJÄRDENILLE 

KULTTUURIMAISEMA • LUONNONSUOJELUALUE •  
LINTUTORNI • MEHILÄISESITTELY

Rördrommenin kenttäasema on punaiseksi maalattu tupa kauniilla eteläisellä  
paikalla Södermanlandissa. Alueella on monenlaisia lintuja ja entisöidyillä  
rantaniityillä laiduntavaa nautakarjaa. Sörfjärden-lahden pohjukka näkyy tuvan  
takana olevalta harjanteelta. Örsundetin liikenteestä vastannut lautturi asui  
aikoinaan täällä. Maanteitse tänne pääsee poistumalla vanhalta E20-tieltä ja  
noudattamalla Barvan risteyksen jälkeen olevan tienviitan ohjeita, eli Sörfjärdens 
Naturreservat 2 km. Kenttäasema on Strandiin johtavan tien oikealla puolella  
heti Barvabadet-uimalan jälkeen Örsundetissa.

www.rordrommen.nu
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SÖRFJÄRDEN – LINTURIKAS MÄLARIN LAHTI 
Sörfjärden on matala lahti, jolla kaislikoiden ja laidunnettujen rantaniittyjen  
ansiosta on runsas eläin- ja kasvilajisto. Alueella on kiehtovaa vanhaa kulttuuri-
maisemaa 1600-luvulla rakennettuine linnoineen ja suurine herraskartanoineen  
ja maatiloineen, joiden juuret juontavat keskiajalta.
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1. Fiholmissa on kiintoisa näköalapaikka metsäkukkulalla Sörfjärdenin lähellä. Fiholmin 
linnaan johtavia puistoteitä reunustavat vanhat, jäkälän peitossa olevat puut.

2. Måglassa on laajoja rantaniittyjä ja pieniä jalolehtipuualueita, kuten Norrholm.

3. Kinglöts udde -niemeltä on näköala rantaniityille ja järvenselälle. Alueen uimaranta 
on yksityinen.

4. Sörfjärdenin luonnonsuojelualue alkaa Strands gård -tilalta. Strands ås -harjulta  
on näköala järvenselän kaakkoisosaan ja useille saarille. Suurin niistä on Koholmen. 
Pääsy kaislikkoon on kielletty 1. huhtikuuta – 15. heinäkuuta.

5. Rördrommenin kenttäaseman yhteydessä on vammaisille sopeutettu lintutorni ja 
mehiläisyhteiskunnan esittely. Kenttäasema, jolle johtavan tien toisella puolella on  
hanhipuisto, on Strandåsen-harjun juurella. Täällä on vaellusreittejä ja kauniita  
näköalapaikkoja sekä villimehiläisten pönttöjä.

6. Örsundetin ylitse johtavan sillan luona on pysäköintipaikka Barvabadet-uimaran-
nan yhteydessä. Yläpuolella olevalta harjulta avautuu kaunis näköala Barvalappeniin. 
Kvarnbäckstornet-lintutorni, jossa voi keväisin kuunnella kaulushaikaran töötötystä, 
on noin 100 metriä sillasta itään.

7. Säby Högbergin muinaislinna, kalmisto ja näköalapaikka ovat Barvalappenin  
eteläpuolella vanhan ja uuden E20-tien välissä. Sinne johtaa polku 900-tien  
(entinen E20) varrella olevalta pysäköintipaikalta.

8. Fagerviks holme -saarelta on näköala järvenselän eteläosiin. Sinne pääsee  
poikkeamalla 900-tieltä kohti Arphusia ja jatkamalla Arphusin ratsastushallin ohitse  
vanhan tammen luona olevalle pysäköintipaikalle, josta saarelle pääsee osittain  
pitkospuilla varustettua polkua pitkin.

9. Eksågstornet -lintutorni Eksågsån-joen suulla on sopeutettu vammaisille.

10. Näsbyholmista noin 300 metriä pohjoiseen Vansön suuntaan on tien molemmin  
puolin laajoja kaislikkoja, joissa pesii monia lintulajeja.

11. Helgarö kläpp on korkea kukkula järvenselän itäpuolella. Sieltä on näköala järven-
selän pohjoisosiin sekä Fiholmiin ja Fiholmsbyhyn.

12. Ravinteikkaan Nasen-järven rannalla on lintutorni, josta voi seurata kaislikkorantoja 
ja monien lintulajien pesimäaluetta ja taukopaikkaa. Järven rantaan johtavan tien varrel-
la on jännittävä kalkkipitoinen lehto.

13. Bondöknasjön-järveä ympäröivällä alueella on mielenkiintoinen kalkkipitoisella 
maalla viihtyvä kasvikanta. Pysäköintialue on Barva Hejarsmiden eteläpuolella ennen 
puomia, jonka jälkeen voi jatkaa jalan laidunmaiden halki.

14. Öknasjön-järven rannalla kauempana idässä on lintutorni järven eteläpuolella.  
Pysäköintipaikkoja on Gavelån-joen ylitse johtavan sillan luona sekä Larslundissa.  
Tobosta Prostöknaan johtavan tien varrella on opasteita, joissa lukee ”Fågeltorn”.

15. Lindön on suurin Sörfjärdenin saarista. Se sijaitsee Strängnäsin kunnan puolella. 
Lindössä on pieniä jäänteitä alkuperäisestä jalopuumetsästä ja kulttuurimaisemasta, 
joka on entisöity EU-hankkeen puitteissa. Lindön on ollut luonnonsuojelualue vuodesta 
2003 lähtien.



KULTTUURIN JA LUONNON MONINAISUUTTA
Sörfjärdeniä ympäröivät Mälarin maisemat edustavat kulttuurin ja luonnon  
moninaisuutta. Tämän matalan Mälarin lahden tasangoilla on niin pieniä maatiloja 
kuin myös suuria herraskartanoita ja suurtiloja. Järven ympärillä oli asutusta jo 
vuonna 1 800 e.Kr. Viikinkiaikana noin 1 000 vuotta sitten lahtea käytettiin  
kulkuväylänä kaukomaille lähdettäessä. Harjulta on suurenmoinen näköala  
kaislikon reunustamille rannoille, ja sieltä voi seurata entisöityjen rantaniittyjen  
runsasta lintuelämää valtateiden varjossa. Kaulushaikara – Botaurus  
stellaris – kuuluu viiden kilometrin päähän E20-tien taustahälystä huolimatta.  
Tämä harvinainen haikaran sukuinen lintu on Sörfjärdenille sopiva symboli,  
koska yksi sen eurooppalaisista ydinalueista sijaitsee juuri täällä. Lars Broberg  
on tutkinut kaulushaikaraa vuodesta 1945 alkaen, ja hänen rengastamiaan  
lintuja on löydetty niin Isosta-Britanniasta, Ranskasta kuin Espanjastakin.

OLEMME VIERAILULLA LUONNOSSA JA MEIDÄN  
ON KUNNIOITETTAVA NÄITÄ SÄÄNTÖJÄ:
•  koko Sörfjärdenin alue on vilkasta maanviljelysaluetta,  
 jolla käytettävät suuret, raskaat koneet vaativat paljon tilaa;
•  lintujen vuoksi kävijöiden ei tule liikkua rantaniityillä, vaan käyttää  
 merkittyjä väyliä;
•  meidän tulee käyttää merkittyjä pysäköintipaikkoja, sillä liikumme  
 maatilojen ja asuntojen lähellä, ja meidän on vaalittava asukkaiden  
 yksityisyyttä.

Yhteistyössä Studiefrämjandetin kanssa.

Eskilstuna Biodlareförening

Naturskyddsföreningen i Eskilstuna  
[Eskilstunan luonnonsuojeluyhdistys]  
Matti Ylikiiskilä, puh. kotiin 016/142208

 
Naturskyddsföreningen i Strängnäs [Strängnäsin luonnonsuojeluyhdistys]
Markku Kemppi, matkapuhelin: 072/9655600

Ornitologiska klubben i Eskilstuna (OKE) [Eskilstunan lintutieteellinen seura]
Matti Ylikiiskilä, puh. kotiin 016/142208 

Strängnäs Ornitologiska klubb (SOK) [Strängnäsin lintutieteellinen seura]
Markku Kemppi, matkapuhelin: 072/9655600 

Eskilstuna biodlareförening [Eskilstunan mehiläisviljely-yhdistys]
Ursula Hentschel, puh. kotiin 070/7924573,  
sähköposti: ursula.hentschel@hotmail.com

Projektinvetäjä Sten Ullerstad puh. kotiin 016/354152 matkapuhelin: 070/6054152
sähköposti: sten.ullerstad@telia.com


