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KORTFAKTA

Lappkärret
Lappkärret ligger i Na tio nal stads par ken 
på Norra Djur går den. Lappkärret, som 
tidigare var ett kärr, fi ck fri vat ten spe gel i 
slutet av 1960-talet när en grund vatten åder 
punk te ra des i sam band med byggandet 
av Lapp kärrs ber gets stu dent bos tä der. Ut-
lop pet från sjön går via en kulvert till Lilla 
Värtan. Sjöns läge i Nationalstadsparken 
medför att den har stor betydelse för 
friluftsliv och re kre a tion. Sjön är en 
välbesökt fågelsjö för få gel in tres se ra de. 
Zoologiska institutionen vid Stock holms 
Universitet an vän der Lapp kär ret i sin 
un der vis ning. Från och med 1999 har 
strandskydd in förts för Lappkärret. Den 
ingår även i föreslaget na tur re ser vat för 
Norra Djur går den.

Till stånds be döm ning 
enligt Naturvårdsverkets 
klassning

Vattenkvalitet 1999 – 2001

Hydrologiska fakta
• Tillrinningsområdets yta: 17 ha 4)

• Sjöyta: 2,3 ha 3)

• Sjövolym: 16 000 m3  
• Omsättningstid: 5 månader
• Största djup: 1,1 m  
• Medeldjup: cirka 0,7 m

Fotnot, se ”Ord och begrepp”

PÅVERKAN 

Tillrinningsområdets 
karaktär
• Till övervägande del skog och 
öppen mark.

Belastning
• Liten yttre tillförsel av för o re-
ning ar.

TILLSTÅND

Vattenkvalitet
• Mycket höga halter fosfor och 
kväve.
• Måttligt siktdjup.

Växt- och djurliv
• Rikt växt- och djurliv (fågel, 
grod djur och troll slän dor).

 
FRILUFTSLIV 
OCH NA TUR VÅRD

• Stort friluftsvärde.
• Mycket stort naturvärde.
• Ingår i Nationalstadsparken.
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Markanvändning Lappkärret

0 0,40,2 Km

Markanvändningens fördelning inom 
tillrinningsområdet Teckenförklaring

Markanvändning

Vatten
Våtmark (4%)
Övrigt vatten (0%)

Kommunikation
Väg <20 000 fordon/åmd (2%)
Väg >20 000 fordon/åmd (0%)
Parkering (0%)
Spårväg (0%)

Bebyggelse
Miljöfarlig verksamhet (0%)
Arbetsplats/service (0%)
Specialenhet (0%)
Flerfamiljsfastighet (0%)
Enfamiljsfastighet (0%)
Fritidsfastighet/kolonistugeomr. (0%)
Djurhållning (3%)
Övrig bebyggelse (0%)

Genomsläpplig mark
Förorenad mark (0%)
Kyrkogård (0%)
Odlad mark/odlingslotter (6%)
Övrig öppen mark (26%)
Skogsmark (59%)

Tillrinning

Tillrinningsområde

Deltillrinningsområde

Dagvattenutlopp

Dagvatten- samt bräddutlopp
Utlopp/inlopp
Sjöyta
Vattendrag

Enligt Markanvändningskartering (Mf) 2000
Enligt Tillrinningskartering (SVAB) 1999-2001
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Stora Skuggans
4H-gård

Stora Lappkärrsberget

Spegeldammen
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                                              Yta, ha      Fosfor      Kväve      Koppar       Zink
A. Vatten                                0,7         <0,1             0,7                *                  *

Våtmark                                 0,7         <0,1             0,7                                      
B. Kommunikation                0,3           0,2             2,1             0,1               0,2

Väg <20 000 fordon/dygn     0,3           0,2             2,1             0,1               0,2
C. Bebyggelse                        0,5           0,5             3,7                *                  * 

Djurhållning                          0,5           0,5             3,7                   
D. Genomsläpplig mark      15,8              1              32             0,5               0,8

Odlad mark/odlingslotter       1,1           0,2             5,9             0,1               0,1
Övrig öppen mark                 4,5           0,3              11             0,2               0,3
Skogsmark                           10,2           0,5              15             0,2               0,4
SUMMA                                 17           1,7              38             0,6                  1

* Underlag för beräkning saknas.
E.  Atmosfäriskt nedfall                      <0,1              17                                                    
 på sjöytan                                                                       
                                                   

Påverkan

Tillrinningsområdets karaktär
Tillrinningsområdet består till största delen av gran- 
och ädellövskog samt öppen mark. Söder om sjön 
finns ett om rå de med od lings lot ter. I anslutning till 
od lings lotte rna lig ger Sto ra Skuggans 4H-gård med 
bland an nat hästar och får. Lektorstigen, väster om 
Lapp kär ret, är den enda tra fi ke ra de vägen inom 
till rin ning som rå det. 

Belastning 
Vattenutbytet i sjön domineras sannolikt av grund-
vatten. Tillförsel av vatten i övrigt kom mer från ytav-
rin nan de regn och smältvatten. Markanvändningen 
bidrar med relativt små mängder näringsämnen. Inom 
till rin ning som rå det finns inga ledningar som för dag-
vatten till sjön. 

Beräknad tillförsel av fosfor, kväve och metaller 
(kg/år) från olika slag av markanvändning inom 
Lappkärrets 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”.

Tillstånd

Vattenkvalitet
Saltinnehållet är relativt stort och al ka li nit eten hög. 
Sy re inne hål let har i allmänhet varit stort. Fosfor- och 
kvä ve halte rna är höga till mycket höga. Fosfat fi nns i över-
skott, med an oorganiskt kväve fö re kom mer i låga hal ter. 

Siktdjupet har i de fl esta fall varit större än bot ten dju pet, 
som är cirka 1 m. Trots stora variationer i klo ro fyll halt har 
pH varit ganska kon stant 

Växt- och djurliv
Vattenväxter
I oktober 1993 och augusti 1994 konstaterades vid öppna 
strand par ti er riklig förekomst av kors and mat (Lemna 
trisulca) och levermossan vat ten gaf fel (Riccia fl uitans). 
Horn särv (Ceratophyllum de mer sum) hade 1985-86 
etablerat sig i Lapp kär ret, men förekom då endast spo ra-
diskt. Under 1990-talet har un der vat ten ve ge ta tio nen brett 
ut sig över de ti di ga re öppna mjuk bott nar na och täcker nu 
dessa helt. Detta ger en upp klar ning av vatt net. 

Bottenfauna
Kvantitativa bot ten fau na un der sök ning ar ge nom för-
des i oktober 1985 och 1986. Från un der sök ning en 
1985 redovisades endast sparsamt med larver av 
fjä der myg gor. 

Kvalitativa håvningar vid strän der na i oktober 
1993 och augusti 1994 visade på en rik strandnära 
fauna, dominerad av få borst mas kar, snäckor och 
trolls län de lar ver. 

I november 1997 studerades bottenfaunan kvan ti ta tivt. 
I fyra olika delmiljöer, samtliga ve ge ta tion stäck ta bottnar 
på 0,5 till 1,0 m djup, togs totalt 14 prover vilka samtliga 

Be räk nad till för sel av nä rings äm nen och me tal ler

LAPPKÄRRET
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Mätdata
 
Prover tas på 0,5 m djup i maj och 
augusti. Den för sta prov tag ning en 
gjordes i augusti 1995.
Konduktiviteten har varit 65-78 
mS/m, med de högsta vär de na i maj. 
Al ka li nit eten är relativt hög, 110-290 
mg/l (1,8-4,8 mekv/l). pH har va rie-
rat mellan 7,7 och 8,7. Grum lig he ten, 
1,2-6,8 FTU, har varit svagt kor re le-
rad med klo ro fyll hal ten.
Syreinnehållet har varierat mellan 
svag un der mätt nad och stark över-
mätt nad, i maj 93-155 % och i au-

gus ti 80-174 %.
Innehållet av fosfatfosfor har som 
lägst varit 2 µg/l (maj 1997), i övrigt 
5 µg/l eller mer. Halter >10 µg/l har 
fö re kom mit både i maj och augusti. 
To tal fos for hal ten har i allmänhet 
va rit högst i maj (40-157 µg/l) - det 
hög sta värdet, 165 µg/l, är dock från 
augusti 1999.
Innehållet av ammoniumkväve och 
nitrit+nitratkväve är mycket litet 
- hal ter na har med två undantag 
(augusti 1998, ammoniumkväve 15 
µg/l; au gus ti 1995, nitrit+nitratkväve 
7 µg/l) varit ≤5 µg/l. Totalkvävehalten 

har varierat mellan 750 och 1420 µg/l 
utan ge nom gå en de skillnad mellan maj 
och au gus ti.
Kiselhalten har varit 260 - >3200 µg/l i 
maj och 130-2000 µg/l i augusti. 
Både de högsta och lägsta 
klo ro fyll vär de na har re gist re rats i 
augusti, 5,6-112 µg/l. Variationen 
har varit stor även i maj, 7,8-52 µg/l. 
Siktdjupet har med ett undantag, 
0,5 m i augusti 1999, varit stör re än 
bottendjupet, ca 1 m.
Se ”Ord och begrepp”.

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.

Lappkärret. Foto Christer Lännergren.
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Fisk
Ruda är den enda fi skarten i Lapp kär ret, och in för des 
troligen 1980-81. Sjön torr la des under två vint rar och 
en sommar, 1986-87, för att av lägs na ru dor na. Det ta 
misslyckades. Under hösten 1995 ge nom för de Djur gårds-
 för valt ning en ett re duk tions fi s ke med mjärdar. Uppföljande 
studier av rud be stån dets täthet och stor leks för del ning har 
inte gjorts.

Fågel
I mitten av 1970-talet, då fågellivet var som ri kast, fanns 
en skrattmås koloni i sjön. Andra häck an de ar ter var 
svarthakedopping, gräsand, små dop ping och snatterand. 
Idag har skrattmås övergett sjön, liksom på många andra 
platser i Stockholm, vil ket gjort att få gel li vet har minskat 
vid dessa lokaler. Skrattmås är en nyckelart, vilket innebär 
att den erbjuder skydd för många andra arter. Trots att 
skrattmås och svart ha ke dop ping idag försvunnit, har sjön 
alltjämt ett mycket högt värde för fågellivet. Häck ar gör 
bl.a. små dop ping och brunand, båda sår ba ra enligt rödlista 
2000, samt snatterand, miss gyn nad enligt rödlista 2000.

innehöll djur. En kraftig ök ning hade skett av bot ten faun ans 
ge nom snitt li ga täthet, tro li gen också bio mas sa, jäm fört med 
un der sök ning ar na 1985-86. Trolig orsak är den rik li ga fö-
re kom sten av un der vat tens ve ge ta tion vilken är en god livs-
mil jö för många små djur. Art di ver si te ten var hög. Ett par 
grup per, kräft djur och iglar, sak na des men påträffades 1993-
94 vid håvningar i strandzonen. Troll slän dor liksom snäckor 
var rikt re pre sen te ra de. Bland dessa har ribb skiv snäck an 
(Gyralus cris ta) tidigare varit rödlistad men be döms nu som 
livs kraf tig enligt rödlista 2000. En vanlig trolls län de art i 
Lappkärret är vass mo sa iks län dan (Aeshna osi lien sis) som 
inom Stockholm har sin enda kända förekomst på Nor ra 
Djurgården. Lar ver av vin ter fl ick slän da (Sympecma fusca), 
miss gyn nad enligt rödlista 2000, på träf fa des vid håvningar 
längs strän der na un der sommaren 2000. 

Vid in ven te ring av trolls län de lar ver på för som ma-
ren 2000 fanns u-flick slän da (Coenagrion pu el la/pul-
chel lum), guld troll slän da (Cord u lia aenea) samt nord isk 
kärr troll slän da (Leu corr hi nia ru bi cun da) vid Lapp kär rets 
östra sida.

Friluftskarta.
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Vidtagna åtgärder

I tillrinningsområdet
1995 bildades Nationalstadsparken.

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

1998 utfördes tillsyn av gödselvårdsanläggningen vid 
Stora Skuggans 4H-gård.

1999 infördes strandskydd för Lappkärret.

I sjön
I mitten av 1970-talet höjdes vattenståndet med 2-3 
dm för att förhindra utbredning av bladvass.

1980-81 inplanterades ruda utan tillstånd. Rudan är 
oönskad i en fågelsjö, då den konkurrerar med fåg lar na 
om födan. 

1986-87 torrlades Lappkärret av Djur gårds för valt ning en i 
försök att få bort rudan, men rudan över lev de eftersom det 
var svårt att åstadkomma en total torr lägg ning. 
 
1991 röjdes vass för att gynna fågellivet.

Övrigt djurliv
Groddjur som påträffats är vanlig groda och van lig pad da 
samt åker gro da och mindre vat tens ala man der, alla frid-
lys ta. 

Friluftsliv och naturvård

Lappkärrets läge i Nationalstadsparken medför att sjön 
och dess omgivning har stor betydelse för fri lufts liv 
och rekreation. Nationalstadsparken rym mer en unik 
blandning av natur,- kultur- och fri luft svär den i di rekt 
anslutning till innerstaden. Det är Sve ri ges mest be sök ta 
natur- och kulturområde. Strand skydd gäller för Lapp kär ret. 
Nor ra Djur går den med våtmarker och sam man häng an de 
ädel löv skogs be stånd klassas som ett ekologiskt sär skilt 
käns ligt om rå de. Även Lapp kär rets stränder är eko lo giskt 
sär skilt känsliga.

Lappkärret har värde främst som fågelsjö. I barr sko-
gen nordost om Lappkärret fi nns De Geer morä ner med 
stort naturvärde. Zoologiska institutionen Stock holms 
Universitet använder Lappkärret i sin un der vis ning.

Förslag till naturreservat för Norra Djurgården var ute 
på remiss 1995. 

1995 reduktionsfi skades ruda av Djur gårds för valt ning en 
med hjälp av mjärdar.

1996 röjdes vass. 

Pågående åtgärder
I tillrinningsområdet
• Arbete pågår med fördjupning av över sikts pla nen för 
Nationalstadsparken. Stads bygg nads kon to ret.

• Förslag till naturreservat för Norra Djur gården var ute på 
remiss 1995. Fortsatt arbete med reservatet avvaktar den 
fördjupning av översiktsplanen som ska tas fram.

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



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

Lappkärret  2. 7

VIDARE LÄSNING

A survey of Clitellata in Na tio nal stads par ken, 
an urban national park in Stockholm, Sweden. 
Erséus, C., Grimm, R., Healy, B., Lundberg, 
S., Rota, E. & Timm, T. Opu bli ce rad rapport 
tillgänglig från Sektionen för ever te brat zoo lo gi, 
Naturhistoriska riks mu se et, Stock holm. 1998. 

Allmänt faktaunderlag. Rapport 2. 
Vat ten pro gram för Stock holm 2000. 

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

Bottenfaunaundersökning i Lappkärret, en sjö 
inom Stockholms Nationalstadspark. Lund berg, 
S. Projekt Ekovatten WWF. 1997. 

Clitellate diversity in Nationalstadsparken, an 
ur ban national park in Stockholm, Sweden. 
Erséus, C., Grimm, R., Healy, B., Lundberg, S., 
Rota, E. & Timm, T. Hy dro bi o lo gia 406:101-
110. 1999.

Ekoparkens Land- och Söt vattens mol lusk fau na. 
Nyundersökningar, sammanställning av olika 
in ven te rings- och museimaterial samt ut vär de-
ring. 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, Stockholm. 

Groddjur – indikatorer på biologisk mång fald. 
Sta tis tisk analys av ut bred nings möns ter och 
orsaker till för änd ring ar i Stock holms stad 
1992-1996. Karl ström, A. & Sjögren-Gulve, P. 
Stadsbyggnadskontoret, Stock holm. 1997. 

Häckfågelfaunan i Lappkärret 1973 – 86. 
Lars son, T. Vår Fågelvärld 49: 455- 462. 1990.

Inventering av Ekoparkens nattsländefauna. Li-
dén, L.-O. Projekt Ekoparken WWF. 1994. 

Inventering av gödselhantering samt kontroll av 
djurskydd vid stall inom Stockholms kommun. 
Dau, J. & Lillnor, L. Mil jö för valt ning en, 
Stockholm. 1998.

Report on the research on Naididae in 
Eko par ken, Stockholm. Grimm, R. Preliminary 
rap port. Projekt Ekoparken 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. Timm, T. 
Projekt Eko vat ten WWF. 1994.

Trollsländor i Ekoparken. Inventering som ma-
ren 1996. Dannelid, E. Projekt Ekovatten 
WWF. 1996. 

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


