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KORTFAKTA

Isbladskärret
Isbladskärret ingår i Na tio nal stads-
 par ken och ligger på Södra Djur går-
den. Fram till mitten av 1600-talet var 
Is bladskärret en vik av Lilla Värtan 
men torr la des successivt ge nom 
land höj ning en. På 1700-talet in val la des 
om rå det för jord bruk sän da mål. Det var 
dock nöd vän digt att pumpa ut vattnet 
från kärret. Fri vattenyta ska pa des 
1981 genom att tidigare dränerad mark 
sattes under vat ten. Isbladskärret har 
myck et stor be ty del se för fri lufts li vet 
och na tur vår den. Här fi nns po pu lä ra 
pro me nad stråk. Få gel skåd ning är också 
en mycket po pu lär ak ti vi tet. Vintertid 
an vänds kanalerna i Is bladskär ret för 
skrid sko åk ning. Isbladskärret omfattas 
av strand skydd.

Till stånds be döm ning 
enligt Naturvårdsverkets 
klassning

Hydrologiska fakta
• Tillrinningsområdets yta: 20 ha4)

• Sjöyta: 3,7 ha3)

• Största djup: knappt 1 m

Fotnot, se ”Ord och begrepp”.  

PÅVERKAN

Tillrinningsområdets 
karaktär
• Huvudsakligen skog med in slag 
av öppen mark.
• Våtmark runt den öppna 
vat ten y tan.

Belastning
• Liten belastning från om kring-
lig gan de mark.

TILLSTÅND

Vattenkvalitet
• Höga halter fosfor och kvä ve.
• Måttligt siktdjup.

Växt- och djurliv
• Mycket rikt växt- och djurliv 

FRILUFTSLIV OCH                 
NA TUR VÅRD

• Mycket stort friluftsvärde.
• Mycket stort naturvärde.
• Ingår i Nationalstadsparken.
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Markanvändning Isbladskärret

Markanvändningens fördelning inom 
tillrinningsområdet

Markanvändningskartering - Isbladskärret 

Teckenförklaring

Markanvändning

Vatten
Våtmark (22%)
Övrigt vatten (0%)

Kommunikation
Väg <20 000 fordon/åmd (0
Väg >20 000 fordon/åmd (0
Parkering (0%)
Spårväg (0%)

Bebyggelse
Miljöfarlig verksamhet (0%
Arbetsplats/service (0%)
Specialenhet (0%)
Flerfamiljsfastighet (0%)
Enfamiljsfastighet (4%)
Fritidsfastighet/kolonistuge
Djurhållning (0%)
Övrig bebyggelse (0%)

Genomsläpplig mark
Förorenad mark (0%)
Kyrkogård (0%)
Odlad mark/odlingslotter (0
Övrig öppen mark (20%)
Skogsmark (54%)

Tillrinning

Tillrinningsområde

Deltillrinningsområde

Område med osäker gräns

Dagvattenutlopp

Dagvatten- samt bräddutlopp
Utlopp/inlopp
Sjöyta
Vattendrag

Enligt Markanvändningskartering  (Mf) 2000
Enligt Tillrinningskartering (SVAB) 1999-2001

1)

1)

2)

2)

2)

2)

Djurgårdsbrunnskanalen
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Påverkan

Tillrinningsområdets karaktär
Isbladskärret ligger på södra sidan av Djur gårds brunns-
 ka na len. Tillrinningsområdet består till över vä gan de del 
av skog med in slag av öppen mark. Våtmark om ger den 
öppna vattenytan. Väs ter om Isbladskärret lig ger en äldre 
enfamiljsbostad. 

Belastning
Det fi nns inga dagvattenledningar i till rin ning som rå det. 
Till rin ning en består endast av ytavrinnande vat ten och 
grundvatten.

Gränsen för tillrinningsområdets nordvästra del 
är oklar ef ter som marklutningen är mycket liten, se 
mark an vänd nings kar tan.

Näringsämnena kommer huvudsakligen från om gi-
van de na tur mark. Eftersom tillrinningsområdet är litet 
är de totala mäng der na små. Tillförseln av zink och 
kop par från omkringliggande mark är för sum bar. 

Beräknad tillförsel av fosfor, kväve ch metaller 
(kg/år) från olika slag av markanvändning inom 
Isbladskärrets tillrinningsområde. Diagrammet 
visar bidragen från de fyra huvudtyperna av 
markanvändning och nedfallet på sjöytan från 
luften. Den liggande stapeln visar sammanlagd 
fosfortillförsel och den ljusa delen av stapeln 
anger den fosforbelastning som orsakas av 
mänskliga aktiviteter inom tillrinningsområdet.
 Se ”Läsanvisning”.

                                                                                                             
                                                                     
                                                   Yta, ha      Fosfor      Kväve      Koppar       Zink

A. Vatten                                4,5           0,1             4,3                *                  *
Våtmark                                 4,5           0,1             4,3                                      
Övrigt vatten                           <1         <0,1             0,2                                      
C. Bebyggelse                        0,7           0,2             3,2             0,1               0,1

Enfamiljsfastighet                  0,7           0,2             3,2             0,1               0,1
D. Genomsläpplig mark      14,7           0,8              25             0,4               0,6

Övrig öppen mark                    4           0,3             9,7             0,2               0,2
Skogsmark                           10,7           0,5              15             0,2               0,4
SUMMA                                 20           1,1              32             0,5               0,7

* Underlag för beräkning saknas.

E. Atmosfäriskt nedfall på sjöytan       <0,1              29                  
                                                   

Isbladskärret. Foto Gunilla Lindgren

Beräknad tillförsel av näringsämnen och metaller

ISBLADSKÄRRET



 V A T T E N P R O G R A M  för Stockholm 2000 Faktaunderlag

Isbladskärret  4. 4 

Mätdata

Klassindelning av halter och siktdjup efter Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder för miljökvalitet, sjöar och vattendrag (1999). Klassning 
av totalkväve ska egentligen göras med värden från maj-oktober men är här 
baserad enbart på augustivärden.

Tillstånd

Vattenkvalitet
Alkaliniteten är ganska hög. Salt inne hål let har de 
se nas te åren va rit litet och sy re halte rna tidvis låga. 
Hal ter na av kväve och, fram fö rallt, fosfor är höga 
och båda nä rings äm ne na har vanligen fö re kom mit 
i över skott. Klo ro fyll inne hål let har varierat kraftigt. 
Sikt dju pet har varit större än bottendjupet.

Växt- och djurliv
Vattenväxter
De vanligaste vattenväxterna i Is bladskär ret är blad vass 
(Phrag mi tes australis), igelknopp (Spar ga ni um sp.), dyblad 
(Hy dro ca ris morsus-ranae) och and mat (Lemna minor).

 
Prover tas på 0,5 m djup i maj och 
juli-augusti. Den första prov tag ning en 
gjor des i juli 1995.
Konduktiviteten har visat stora va ri a-
tio ner, 1996-97 mellan 94 och 120 
mS/m; 1995 och 1998-2000 mellan 
24 och 63 mS/m. Alkaliniteten har 
varit 95-200 mg/l (1,6-3,3 mekv/l) 
och pH 7,6-8,6 med undantag av ett 
högt vär de, 10,2 i juli 1995. Grum-
lig he ten har va rie rat mellan 2,5 och 
190 FTU med höga värden vid stort 
klo ro fyll inne håll.
Syremättnaden var >100 % 1995-96 
och våren 1997. Därefter har vatt net 

varit undermättat; mättnaden var en-
dast 16 % i au gus ti 1997. 
Innehållet av fosfatfosfor har van li gen 
varit stort, 4-5 µg/l i maj 1996-97, 
an nars >40 µg/l; i augusti 1997-99 
>100 µg/l. To tal fos for hal ten har va rie-
rat mellan 44 och 370 µg/l, med höga 
vär den i både maj och juli-au gus ti.
Ammoniumkväve har förekommit i 
halter mel lan <5 och 750 µg/l, den 
hög sta halten i maj 1996, år 2000 <5 
µg/l både i maj och augusti.
Nitrit+nitratkväve har i maj varierat 
mellan 5 och 380 µg/l, i juli-augusti 
mellan <5 (1998, 2000) och 37 µg/l. 

Me di an vär det för totalkvävehalten 
har varit ca 1500 µg/l (max 3100 µg/l 
i maj 1996) utan systematisk skill nad 
mel lan vår och som mar.
Kiselhalten är hög - mellan 300 och 
4700 µg/l, med det högsta värdet från 
augusti och det näst högsta, 2700 µg/l, 
från maj.
Klorofyllinnehållet har i maj varit 
<2,5 - 83 µg/l och i juli-au gus ti 13-
140 µg/l. Siktdjupet har inte vid nå got 
tillfälle varit mindre än bot ten dju pet, 
0,5 - 1,1 m.
Se ”Ord och begrepp”.

Bottenfauna
Kvalitativa håvningar gjordes i kär rets södra del nära 
stranden i oktober 1993 och augusti 1994. Bott nen består 
av gyttja och var syrefri och utan liv på cirka en meters djup. 
Tio vanligt fö re kom man de arter av få borst mas kar iden ti fi e-
ra des. Bland iglar på träf fa des fem arter. En av dessa var 
andigel (The romy zon tes su la tum), en typisk art vid vatten 
med rik fö re komst av fåg lar. Bland snäckarter påträffades 
lins skiv snäck an (Hippeutis complanatus), ovanlig och 
troligen stadd i till ba ka gång i landet.

Under försommaren 2000 in ven te ra des fö re kom sten av 
trolls län de lar ver på södra sidan av kärret. Van li gast var U-
fl ickslända (Coenagrion puella/pul chel lum). T-fl ickslända 
(Coenagrion hastulatum) och all män smaragdfl ickslända 
(Lestes sponsra). En vux en in di vid av fyrfl äckad trollslända 
(Libellula quad ri ma cu la ta) på träf fa des.
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Fisk
Under 1993 och 1994 förekom ruda och små spigg. 
Kärret töm des på vatten hösten och vintern 1995-96 för 
att avlägsna ru dor na, vilket misslyckades. Upp föl jan de 
studier av rudbeståndets täthet och stor leks för del ning har 
inte utförts.

Fågel
Isbladskärret är en av Stockholms bästa få gel lo ka ler 
med bl.a. häckande häger. Det fi nns många andra häck-
an de arter – skäggdopping, lokalt/re gi on alt skydds värd 
enligt ArtArken, snatterand, missgynnad enligt röd lis ta 
2000, bru nand, sår bar en ligt rödlista 2000, knöl svan, 
grä sand, kricka, vigg, knipa, rör höna, sothöna och 
fisk mås. Skratt mås och svart ha ke dop ping har fun nits 
men är dock borta se dan någ ra år. Min dre hack spett, 
sår bar enligt röd lis ta 2000, häck ar i sjöns när het. Ruda 
kon kur re rar med fåglarna om födo till gång en.

Övrigt djurliv
Isbladskärret är en värdefull leklokal för grod djur. 
Enstaka vuxna individer av större vat tens ala man der 
påträffades 1996. Större vattensalamander är miss-
gyn nad enligt rödlista 2000 samt fridlyst och ingår 
bland de arter som ska skyddas genom EU:s ha bi-

tat di rek tiv. Försommaren 2000 påträffades mindre 
vat tens ala man der, fridlyst men livskraftig enligt 
rödlista 2000.

I inventeringsområdet för fladdermöss vid 
Block hus ud den i juli 1997 ingick även parkmiljöer. 
Området är en mycket bra lo kal med stor dominans av 
nordisk fl ad der mus (Ep te si cus nilssoni). Det fi nns gott 
om grova träd samt hus för kolonier och viloplatser. Is-
bladskär ret borgar för en god insektsproduktion. De fl esta 
fl ad der mös sen, dvärg fl ad der mus (Pipistrellus pi pist rel lus), 
stor fl ad der mus (Nyctalus noctula) och vat ten fl ad der mus 
(Myotis daubentoni), påträffades bland villorna och de 
öppna gräs ytor na i deras närhet.

Friluftsliv och naturvård

Isbladskärrets läge i Nationalstadsparken medför att 
sjön och dess omgivning har mycket stor be ty del se för 
friluftsliv och rekreation. Nationalstadsparken rym mer 
en unik blandning av natur-, kultur- och fri luft svär den 
i direkt anslutning till innerstaden. Det är Sveriges mest 
besökta natur- och kulturområde. Runt Isbladskärret 
finns populära promenadstråk och kär rets kanaler 

Friluftskarta.
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används för skridskoåkning. Eftersom djupet är litet, 
lägger sig isen tidigt.

Ett rikt fågelliv uppstod redan första året efter 
till ska pan det av Isbladskärret 1981. Djupet ökades 
1982 – 83 då även häckningsöar och vadarnäs anlades. 
I den norra och södra delen av Isbladskärret grävdes av-
skärm ande kanaler. Vattenståndet kan regleras ge nom 
inpumpning av vatten från Djur gårds brunns ka na len. 
I dag täcks en stor del av ytan av fl yt blads väx ter, vass 
och kaveldun. 

Isbladskärret ligger inom Djur gårds brunns ka na-
l ens och Isbladsvikens (i södra delen av Lilla Värtan) 
utvidgade strandskydd. Södra Djur går den med våt mar ker 
och sammanhängande ädel löv skogs be stånd klas sas som 
ekologiskt sär skilt känsligt område. Ar be tet med na tur re se
r vats bild ning en för Södra Djur går den har avvaktat i vän tan 
på arbetet med na tur re ser vat på Norra Djur går den och att 
en fördjupning av över sikts pla nen för Nationalstadsparken 
ska tas fram.

Vidtagna åtgärder

I tillrinningsområdet
1995 bildades Nationalstadsparken.

1995 klassades Södra Djurgården som ekologiskt sär-
skilt känsligt område.

I sjön
1981 ombildades kärret till en sjö.

1982-83 fördjupades sjön.

1995-96 torrlades kärret för att minska antalet rudor 
och avlägsna högre vegetation.

Pågående åtgärder

I tillrinningsområdet
• Det pågår ett arbete med fördjupning av över sikts-
pla nen för Nationalstadsparken. Stads bygg nads kon-
to ret.

• Arbetet med naturreservatsbildningen för Söd ra Djur-
går den har avvaktat i väntan på arbetet med na tur re-
ser va tet på Norra Djurgården och att för djup ning en 
av översiktsplanen för Na tio nal stads par ken tas fram. 
Stadsbyggnadskontoret.

I sjön
• Löpande provtagning i sjön för analys av fy si ka-
lisk/kemiska och biologiska parametrar. Stockholm 
Vat ten AB.

VIDARE LÄSNING

A survey of Clitellata in Nationalstadsparken, 
an ur ban national park in Stockholm, Sweden. 
Erséus, C., Grimm, R., Healy, B., Lundberg, 
S., Rota, E. & Timm, T. Opublicerad 
rapport tillgänglig från Sektionen för 
ever te brat zoo lo gi, Naturhistoriska riksmuseet, 
Stock holm. 
 
Allmänt faktaunderlag. Rapport 2. Vat ten-
 pro gram för Stock holm 2000. 

ArtArken, Stockholms artdata-arkiv. 
Gothnier, M., Hjorth, G. & Östergård, S. 
Mil jö för valt ning en, Stock holm. 1999. 

Clitellate diversity in Nationalstadsparken, an 
urban national park in Stockholm, Sweden. 
Erséus, C., Grimm, R., Healy, B., Lundberg, 
S., Rota, E. & Timm, T. Hydrobiologia 406:
101-110. 1999.

Ekoparkens Land- och Söt vattens mol lusk fau na. 
Ny un der sök ning ar, sammanställning av olika 
in ven te rings- och museimaterial samt utvärdering. 
von Pro sch witz, T. Na tur his to ris ka museet, 
Göteborg. 1995. 

Ekoparkens sötvattensmolluskfauna. von Pro-
sch witz, T., Dannelid, E. & Lundberg, S. (in 
prep.) Naturhistoriska riksmuseet, Stock holm. 

Groddjur – indikatorer på biologisk mång-
fald. Sta tis tisk analys av utbredningsmönster 
och orsaker till för änd ring ar i Stockholms 
stad 1992-1996. Karl ström, A. & Sjögren-
Gulve, P. Stads bygg nads kon to ret, Stock holm. 
1997. 

Report on the research on Naididae 
in Eko par ken, Stock holm. Grimm, R. 
Preliminary report. Projekt Eko par ken WWF. 
1994.

Rödlistade arter i Sverige 2000 . Gärdenfors, 
U. (ed.). ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 
2000.

Technical Report on the Research on Oli go-
cha e ta and Hirudinea in Ekoparken, 23.08 
- 02.09. 1994. Timm, T. Projekt Ekovatten 
WWF. 1994.

Stockholms stads miljöinformation: http://
www.miljo.stockholm.se


