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 Natur och friluftsliv i Södertälje

Förvaltning och skötsel

  Regler och föreskrifter: 
  § För allmänheten gäller förbud att:

 - Förstöra eller skada fast naturföremål eller  
    ytbildning. 
 - Skada eller ta bort växande eller döda träd och  
    buskar samt att plocka eller uppgräva blommor. 
 - Störa djurlivet, exempelvis genom att ofreda  
    häckande fågel, ta eller skada ägg eller bo. 
 - Medföra lös katt eller hund inom området. 
 - Tälta eller parkera fordon annat än på särskilt  
    avsedda platser. 
 - Göra upp eld. 
 - På störande sätt utnyttja radio, grammofon,  
    bandspelare och dylikt. 
 - Framföra cykel, motordrivet fordon eller övriga  
    transportmedel annat än på avsedda vägar  
    och stigar. 
 - Med plåt, plast, glas, papper, avfall eller på annat  
    sätt skräpa ned inom området.  

Hitta hit 
 
Farstanäs naturreservat ligger cirka 10 km söder 
om Södertälje, intill väg 525. Parkering finns invid 
campingen och söder om skogsområdet vid Nä-
stäppans stugområde. Busslinjer finns till områ-
det, kliv av vid hållplats ”Solåkrabyn”.

59.098164, 17.646659
Naturcentrum

NATURRESERVAT I SÖDERTÄLJE KOMMUN



Välkommen till Farstanäs naturreservat

Reservatet bildades 1967 och är 383 ha stort. Det är 
ett välbesökt friluftsområde med mycket varierad 
natur. Här finns en välbesökt badplats med cam-
pinganläggning, herrgårdsmiljöer, odlingsmarker 
och ett större sammanhängande skogsområde. 
Skogen består av en många olika miljöer där 
många ovanliga arter trivs.  I reservatet finner du 
vackra alléer av lind och ask som ramar in Farsta 
gård som legat här sen 1700-talet.

Tips till besökaren

Från campingområdet utgår tre markerade leder 
genom olika naturmiljöer. Du kan välja att följa 
den rödmarkerade stigen längs vattnet och upp 
på klipporna för en härlig utsikt över inloppet till 
Södertälje. Den blåmarkerade leden hjälper dig 
upptäcka skoges mångfald medan den gulmar-
kerade leden visar dig runt bland hagmarker och 
herrgårdsmiljöer.

Sandstranden vid campingen är ca 350 meter 
lång, här kan du ligga och sola på den välskötta 
gräsmattan. På campingområdet finns toalett, 
restaurang med kiosk, turistinformation, lekplats 
och andra attraktioner. Informationsskyltar om 
reservatet och lederna finns på flera ställen, bland 
annat vid parkeringarna.

Lunglav

Allé till Farsta gård

Grön sköldmossa

Den populära badstranden på hösten

Farsta gård

Utsikt över Brandalsunds naturreservat


