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KORTFAKTA

Spegeldammen

Spegeldammen anlades i början av 
1980-talet sedan Stora Skuggans 
skjutfält avvecklats. Dam men ligger i 
Na tio nal stads par ken på Norra Djur går-
den och rinner via en våtmark, före detta 
Lillsjön, till Husarviken. Spe gel dam men 
kallas också för Sol fång ar dam men. Sjöns 
läge i Na tio nal stads par ken medför att 
den har stor betydelse för friluftsliv och 
rekreation. 
En sport fi s ke klubb arrenderar Spe gel -
dam men för put-and-take-fi ske. Strand-
skydd råder för Spe gel damm ens ut lopp 
till Husarviken. Spe gel dam men ingår 
i föreslaget naturreservat för Norra 
Djurgården.

Hydrologiska fakta
• Tillrinningsområdets yta: 16 ha 4)

• Sjöyta: 1,1 ha 3)

• Största djup: knappt 2 m 
Fotnot, se ”Ord och begrepp”

PÅVERKAN

Tillrinningsområdets 
karaktär
• Området domineras av öppen 
ängsmark.

Belastning
• Tidigare markutnyttjande på ver kar 
vattenkvaliteten via drä ne rings led n
ing ar.
• Liten påverkan från nu va ran de 
mark an vänd ning.

TILLSTÅND

Vattenkvalitet
• Måttliga halter fosfor och 
kväve.
• Måttligt siktdjup.

Sediment
• Mycket höga halter av bly och 
zink, höga halter av kadmium och 
koppar.

Växt- och djurliv
• Rikt växt- och djurliv (grod djur, 
trollsländor, fl ad der mös s).

FRILUFTSLIV OCH 
NA TUR VÅRD

• Stort friluftsvärde.
• Stort naturvärde. 

Till stånds be döm ning 
enligt Naturvårdsverkets 
klassning
Vattenkvalitet 1999 – 2001
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Markanvändning Spe gel dam men

0 0,40,2 Km

Markanvändningens fördelning inom 
tillrinningsområdet Teckenförklaring

Markanvändning

Vatten
Våtmark (0%)
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 (0%)
Fritidsfastighet/kolonistugeomr. (0%)
Djurhållning (0%)
Övrig bebyggelse (<1%)

Genomsläpplig mark
Förorenad mark (4%)
Kyrkogård (0%)
Odlad mark/odlingslotter (0%)
Övrig öppen mark (66%)
Skogsmark (30%)

Tillrinning

Tillrinningsområde

Deltillrinningsområde

Dagvattenutlopp

Dagvatten- samt bräddutlopp
Utlopp/inlopp
Sjöyta
Vattendrag

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

1)

1)

2)

2)

2)

Stora Skuggan
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Beräknad tillförsel av fosfor, kväve och metaller (kg/år) 
från olika slag av markanvändning inom Spe gel damm ens 
tillrinningsområde. Diagrammet visar bidragen från de fyra 
huvudtyperna av mark användning och nedfallet på sjöytan från 
luften. Den liggande stapeln visar sam man lagd fosfortillförsel 
och den ljusa delen av stapeln anger den fosforbelastning som 
orsakas av mänskliga aktiviteter inom tillrinningsområdet. Se 
”Läs an vis ning”.

Påverkan

Tillrinningsområdets karaktär
Tillrinningsområdet består till största delen av öp pen 
ängsmark och skog med inslag av ek. Under som ma ren 
betar får inom området. En liten paviljong har upp förts 
vid strandkanten på dammens östra sida.

Under tiden 1903-1978, fanns ett skjutfält i om rå-
det. Skyttevallar bygg des och fl era sanka områden på 
skjutbanan fylldes med lera, jord, sten och bygg av fall. 
Vid sugmuddringen av Ladu vi ken 1979 de po ne ra des 
stora mängder se di ment vid Sto ra Skuggan, inom det 
nuvarande till rin ning som rå det för Spe gel dam men. 
Området användes också som tipp för schaktmassor 
och rivningsavfall. Ut fyll nad som rå det är cirka 7 ha och 
den totala ut fyll nads vo ly men är ungefär 150 000 m3. 
Spegeldammen skapades i sam band med att över täck ning en 
slutfördes 1982–83. Idag är om rå det en väl avjämnad 
gräsbevuxen yta.

Belastning
Inom tillrinningsområdet fi nns inga ledningar som till för 
dagvatten till dammen. Däremot fi nns drä ne rings led ning ar. 
I samband med torrläggning av dammen hösten 2001 togs 
prov på dränerings/grundvatten som tränger ut i dammens 
botten. Konduktiviteten var hög, dessutom uppmättes 
mycket höga halter av fosfatfosfor och am mo ni um kvä ve. 

Den beräknade belastningen av näringsämnen, zink och 
koppar är liten. Den tidigare markanvändningen ger 
san no likt ett större bidrag till Spegeldammen än be räk-
nat. Det bekräftas av en analys av vattnet i ut fl ö det från 
Spe gel dam men som gjordes 1998. Provet vi sa de för höj da 
halter av främst koppar och zink, men även kad mi um. Ytliga 
jordprover togs vid samma till fäl le utmed den nedre delen 
av den tidigare skjut val len. I tre av de totalt fem proven var 
blyhalten mycket högre än Na tur vårds ver kets riktvärden 
för mindre känslig markanvändning (>300 mg/kg). 

Tillstånd

Vattenkvalitet
Vattnet är saltrikt och al ka li nit eten mycket hög. Sy re-
brist har aldrig registrerats. Fosfor- och kvä ve halte rna 
är måt t li ga, inne hål let av oorganiskt kväve är li tet. 
Klo ro fyll hal ter na har varit mycket varierande, lik-
som pH-vär de na. Siktdjupet har vanligen överstigit 
bot ten dju pet, 2 m.

Sediment
Vid provtagning 2001 hade Spegeldammen mycket 
höga halter av bly och zink samt höga halter av kad-
mi um och koppar. 

Växt- och djurliv

                                                                                                             
                                                   Yta, ha      Fosfor      Kväve      Koppar       Zink

C. Bebyggelse                        0,1         <0,1             0,2            <0,1          <0,1

Övrig bebyggelse                   0,1         <0,1             0,2            <0,1          <0,1
D. Genomsläpplig mark      15,9           1,5              35              0,7             1,4

Förorenad mark                     0,7           0,5             3,3              0,1             0,6
Övrig öppen mark               10,5           0,8              25              0,5             0,6
Skogsmark                             4,7           0,2             6,8              0,1             0,2
SUMMA                                 16           1,5              35              0,7             1,4

* Underlag för beräkning saknas.
E.  Atmosfäriskt nedfall på sjöytan        <0,1           8,1                               

                                                   

Beräknad till för sel av nä rings äm nen och me tal ler

SPEGELDAMMEN



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

Spegeldammen  3. 4  

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.

Spegeldammen åt väster. Foto Christer Lännergren.

Spegeldammen

Mätdata

Prover tas på 0,5 m djup i april-
maj och augusti. Den första 
prov tag ning en gjordes i maj 1996.
Konduktiviteten är relativt hög, 60-
135 mS/m, med de hög sta värdena 
från våren. Al ka li nit eten har varit 
hög vid samtliga prov tag ning ar, 
290-650 mg/l (4,8 - 10,7 mekv/l). 
pH har va rie rat mellan 7,8 och 8,8 
och grum lig he ten mel lan 0,9 och 14 
FTU. Stark grumlighet har sam man-
fal lit med höga klo ro fyll hal ter. 
Syremättnaden har vanligen va rit >100 
% i april-maj, medan vattnet varit 
undermättat vid samt li ga prov tag ning ar 

i augusti, som lägst 47 % (1997).
Innehållet av fosfatfosfor har va rie rat 
mellan 3 och 21 µg/l i april-maj och <1 
och 7 µg/l i au gus ti, det lägsta vär det 
från au gus ti 1998. To tal fos for hal ten 
har varit 32-186 µg/l, med hal ter >100 
µg/l både i april-maj och au gus ti.
Ammoniumkväve har fö re kom mit i 
låga halter, som mest 32 µg/l i au gus ti 
1997. Halten har både i april-maj och 
augusti varit <5 µg/l. Innehållet av 
nitrit+nitratkväve har varit ut tömt vid 
de fles ta prov tag ninga rna; en mycket 
hög halt (267 µg/l) re gist re ra des i april 
1999. Trots de låga hal ter na av oor ga-

niskt kväve, har to tal kvä ve hal ten varit 
hög, 760-1340 µg/l.
Kiselhalten är hög både i april-maj (580-
ca 9700 µg/l) och i au gus ti (1500->4200 
µg/l), med undantag av en an märk nings-
värt låg halt, 21 µg/l, i au gus ti 1996. 
Klorofyllinnehållet har varit mycket 
varierande, 4-102 µg/l, med höga och 
låga värden både i april-maj och i au-
gus ti. Siktdjupet överstiger i all män-
het vattendjupet i dam men, ca 2 m. 
Ett sikt djup av 0,9 m har vid några 
tillfällen re gist re rats i maj (1996, 
1999) och i au gus ti (2000).
Se ”Ord och begrepp”.
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Vattenväxter
Undervattenvegetation, främst hornsärv (Ce ra top hyl lum 
demersum), har under 1990-talet brett ut sig och täck er 
nu botten. I övrigt domineras dam mens strand zon av täta 
bestånd av bladvass (Phrag mi tes aus tra lis), bred- och 
smal ka vel dun (Typha la ti fo lia och T. angustifolia) och 
igel knopp (Spar ga ni um sp.).

Bottenfauna
Kvalitativa håvningar gjordes vid stränderna i ok to ber 1993, 
augusti 1994 samt maj och oktober 1995. In ven te ringa rna 
visade på en rik fauna, do mi ne rad av flera arter av 
fåborstmaskar, snäckor och trollsländor. 

Kvantitativa bottenfaunaprover togs i november 
1997. Djur förekom i alla tio pro ver från 0,5 ned till 
1,5 m djup. Fjädermyggor och få borst mas kar var van li-
gast förekommande på 0,5 m djup. I dammens dju pa re 
del, bland riklig un der vat ten ve ge ta tion, do mi ne ra de 
sötvattensgråsuggor (Asel lus aquaticus), larver av 
dagsländor samt trollsländor. Flertalet arter är täm li-
gen ospecificerade i sina mil jö krav. Ribbskivsnäckan 
(Gyralus crista) var tidigare rödlistad men bedöms nu 
som livskraftig enligt röd lis ta 2000. Bland övriga snäck-
ar ter är linsskivsnäckan (Hippeutis complanatus) ovan lig 
och troligen na tio nellt stadd i tillbakagång. Spe gel dam men 
har en riklig förekomst av vass mo sa iks län dan (Aeshna 
osiliensis), som inom Stockholm har sin enda kända 
förekomst på Norra Djurgården. Även ci tron fläck ad 
kärr troll slän da (Leucorrhinia pectoralis) är vanlig i och 
vid dam men. Den är fridlyst och ingår bland de arter som 
ska skyddas genom EU:s ha bi tat di rek tiv. 

Vid inventering av trollsländelarver i den östra de len 
av dammen under försommaren 2000 bekräftades den 
rika förekomsten av trollsländor. Vanligast var all män 
smaragdfl ickslända (Lestes sponsa) och U-fl ick slän da 
(Coenagrion puella/pulchellum). Fyrfl äckad troll slän da 
(Libellula quadrimaculata), kraftig sma ragd fl ick slän da 
(Lestes dryas), sjöfl ickslända (En al lag ma cyathigerum), 
guldtrollslända (Cordulia aenea) samt rödögonfl ickslända 
(Erytromma najas) fanns ock så.

Fisk
I Spegeldammen förekommer ruda, öring och regn bågs-
lax, de två senare är inplanterade för sportfi ske. Sport-
fi s ka re kallar ofta Spegeldammen för Ut ter dam men.

Fågel
Fågellivet är rikt med tanke på dammens lilla yta. 
Smådopping, sårbar enligt rödlista 2000,  mindre 
strand pi pa re och rör hö na har häck at sporadiskt un-
der se na re år.

Övrigt djurliv
Spegeldammen är en betydelsefull lekmiljö för fle ra 
arter groddjur. I dammen samt i utloppet, Lill sjö-
bäck en, fi nns både större och mindre vat tens ala man der. 
Den mindre vattensalamandern är vanligast fö re-
kom man de. Större vattensalamander är missgynnad 
enligt röd lis ta 2000 samt fridlyst och ingår bland de 
arter som ska skyddas genom EU:s habitatdirektiv. 
Andra fö re kom man de groddjur är vanlig groda och 
vanlig padda som båda är fridlysta. I dammen och i 
dess närhet fö re kom mer också snok, fridlyst samt sår-
bar enligt röd lis ta 2000. Djurgårdsförvaltningen an la de 
1998 en se rie mindre dammar i Lillsjöbäcken mel lan 
Spe gel dam men och våtmarken Lillsjön. Dam mar na har 
yt ter li ga re förbättrat förutsättningarna för groddjur att 
leka i området. Efter 1998 har både mindre och större 
vat tens ala man der funnits här under vår och försommar. 
Den mindre arten förekommer i stort antal.

Vid Stora Skuggan finns en av Stockholms bästa 
fladdermuslokaler. Förutom Spegeldammen består 
omgivningarna av park- och gårdsmiljöer med öppen 
ängsmark och skogsmark med stort ekinslag. Vid en 
inventering i juli 1997 påträffades de fl esta in di vi der na 
i parkmarken, främst dvärgfl addermus (Pipistrellus pi-
pist rel lus). Mustasch/Brants fl addermus (Myotis mys ta-
ci nus/branthi) observerades i enstaka exemplar över hela 
området och vattenfl addermus (Myotis dau be to ni) jagade 
över den lilla dammen. Dessutom förekom stor fl addermus 
(Nyctalus noctula), nordisk fl ad der mus (Eptesicus nilssoni) 
och gråskimlig fl addermus (Vespertilo murinus).

Friluftsliv och naturvård

Spegeldammens läge i Nationalstadsparken med för att 
dammen och omgivningarna har stor be ty del se för fri lufts-
liv och rekreation. Na tio nal stads par ken rymmer en unik 
blandning av natur-, kultur- och fri luft svär den i direkt 
anslutning till innerstaden. Det är Sveriges mest besökta 
natur- och kul tur om rå de. 

Strandskydd gäller för delar av Spegeldammens 
utlopp till Husarviken. Norra Djurgården med våt-
marker samt sammanhängande ädellövskogsbestånd 
klassas som ett ekologiskt särskilt känsligt område.

Dammen arrenderas av en sportfiskeklubb, som 
sät ter ut öring och regnbågslax (put-and-take-fi ske). Ut-
sätt ning av fi sk kan missgynna förekomst av grod djur, i 
synnerhet större vattensalamander. Fisket upp låts inte till 
allmänheten.

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

I tillrinningsområdet
1995 bildades Nationalstadsparken.

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

1999 infördes strandskydd för Spegeldammens ut-
lopp.

I sjön
2000, 2001 luftades dammen av sportfiskeklubben 
under sommaren i syfte att gyn na fi skfaunan.

Pågående åtgärder
I tillrinningsområdet
• Arbete pågår med fördjupning av över sikts pla nen för 
Nationalstadsparken. Stadsbyggnadskontoret.

• 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. 
Stadsbyggnadskontoret.

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

Friluftskarta.
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VIDARE LÄSNING

A survey of Clitellata in Nationalstadsparken, 
an urban national park in Stockholm, Sweden. 
Erséus, C., Grimm, R., Healy, B., Lund berg, 
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. 

Bottenfaunaundersökning i Laduviken och 
Sol fång ar dam men – två sjöar/dammar inom 
Stockholms Na tio nal stads park. Lundberg, S. 
Pro jekt Ekovatten WWF. Information från 
Sötvattenslaboratoriet, Drott ning holm, 4: 1-18, 
1996. 

Clitellate diversity in Nationalstadsparken, an 
ur ban 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 ut vär de ring. 
von Pro sch witz, T. Na tur his to ris ka mu se et, 
Göteborg. 1995. 

Ekoparkens sötvattensmolluskfauna. von Pro-
sch witz, T., Danne lid, E. & Lundberg, S. (in 
prep.) Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm. 

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

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

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

Rödlistade arter i Sverige 2000 . Gärdenfors, U. 
(ed.). Art Da ta ban ken, 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.

Technical Report on the Research on Oli go cha-
e ta and Hirudinea in Ekoparken, 17.-31.05. 
1995. Timm, T. Projekt Ekovatten WWF. 1995.

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

Undersökning av nedlagda avfallsupplag i Stock-
holm. Tyréns In fra kon sult. 1998.

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


