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Förvaltning och skötsel

Hitta hit 

Fakta om Kustleden
Kustleden är ca 12 kilometer lång. 

Leden är markerad med blå-vita brickor på träd och 
stolpar.

Du går mestadels på småstigar genom delvis kuperad 
terräng. Grusvägar och någon kort sträcka på asfalte-
rad bilväg förekommer.

Du kan börja och avsluta leden var du vill.

Toalett och fika-/lunchmöjligheter hittar du vid 
Farstanäs camping (sommartid) och Ytterjärna 
kulturcentrum.

Du kan grilla din mat vid eldplatsen i Yttereneby 
naturreservat. Ved finns.

Anslutningsmöjligheter till Kustleden 
(från Södertälje centrum):

• Busshållplats ”Solåkrabyn” (gå 1,5 km till parke-
ringen vid Farstanäs camping)

• Busshållplats ”Pilkrog”
• Busshållplats ”Stensta” (gå 600 m till Ytterjärna 

kulturcentrum, receptionen)
• Busshållplats ”Yttereneby” (gå 1,5 km till parke-

ring vid Yttereneby naturreservats)

Parkeringsmöjligheter:
• Farstanäs camping (avgiftsbelagd) 
• Farstanäs naturreservat 
• Pilkrogsviken 
• Ytterjärna kulturcentrum 
• Yttereneby naturreservat

Lugn i själen och ro i sinnet på Kärleksudden i Yttereneby naturreservat

Natur och friluftsliv i Södertälje
Naturochfriluftslivisodertalje

Naturcentrum



Vandra längs Södertäljes kust
Kustleden är 12 kilometer lång och ger dig möj-
lighet att vandra mellan Farstanäs naturreservat 
och Yttereneby naturreservat. Du passerar bland 
annat Pilkrogsviken, Ytterjärna kyrka och 
- kulturcentrum. Kustleden går delvis jämsides 
med Ekoleden. Leden är markerad med blå-vita 
Kustleden-brickor längs stigar genom varierad 
terräng. Du kan börja och avsluta leden var du vill. 

När du vandrar längs Södertäljes kust får du 
uppleva många olika natur- och kulturmiljöer. 
Njut av omväxlingen! Ströva i lummiga sagosko-
gar, rika på svamp och bär i Farstanäs - och 
Yttereneby naturreservat. Skåda fågel och njut av 
vidderna längs de betade strandängar vid Pilkrog 
och i Yttereneby naturreservat. Från hällmarker 
får du hisnande vyer över fjärden och hittar egna 
viloplatser bland krokiga tallar. Vandra genom öp-
pet jordbrukslandskap och ekologiska trädgårds- 
och odlingsmiljöer vid Ytterjärna kulturcentrum. 
Känn kulturhistoriens vingslag vid Ytterjärna 
kyrka och Ulvsundet.

 

Vision - en vandringsled genom hela 
kommunen
Framtidsvisionen för Kustleden är att skapa en 
vandringsled som knyter samman hela kommu-
nen. Så småningom hoppas vi att du kan vandra 
hela vägen från Enhörna i norr till Mörkö i sö-
der längs Södertäljes vackra kust. Leden skapas 
genom ett samarbete mellan olika lokala aktörer 
och vore inte möjlig utan markägarnas välvilja. Vi 
på Naturcentrum arbetar hela tiden med att utöka 
och utveckla leden. 

Skäggmes

Badstranden i Farstanäs naturreservat

Mäktiga, gamla ekar i Yttereneby naturreservat

Artrik flora på Nibbles hagmarker

Fågeltornet i Pilkrogsviken är skapat med tillgänglighet i åtanke.

Antroposofisk arkitektur i 
Ytterjärna kulturcentrum


