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KORTFAKTA

Magelungen
Magelungen är en av de största sjöarna i Stock holms-
om rå det och ligger på gränsen mellan Stock holm och 
Huddinge. Det primära till rin ning som rå det är re la tivt 
litet. Tre större diken rinner till sjön, Ma gelung s di ket 
och Kräp p la di ket i nord väst samt Djupån i sydost. 

Det största tillfl öde till Magelungen kom mer 
med Norrån från sjöar högre upp i sjö sys te met, av 
vilka Or lång en är den största. Djupet i den nord-
väst ra delen, från Farstanäset upp till Fa ger sjö, 
är mindre än 2 m. I den sydöstra delen är djupet 
betydande och når som mest nära 14 m. Utfl ödet 
går via Forsån till Drev vi ken.

Magelungens yta sänktes 1864 med knappt en 
meter då en ny fåra sprängdes för For sån. 

I mitten av 1900-talet be rö va des Ma gel ung en 
en stor del av sin till rin ning vid utbyggnaden av de 
sydvästra för or ter na och av led ning en av dag vatten 
till Mälaren i Älvsjö-Mä la ren tun neln.

Magelungen har ett stort frilufts- och na tur vär de. 

Till stånds be döm ning 
enligt Naturvårdsverkets 
klassning
Vattenkvalitet 1999 – 2001

Den nyttjas på många sätt – för fi ske, bad och båt spor ter 
och vintertid för skrid sko åk ning. Ut med nordvästra Ma gel-
ung ens södra strand och på Far stanä set råder strandskydd
sbestämmelser. Na tur re ser vat utreds för Fa ger sjö sko gen/
Far stanä set och Rågsveds fri om rå de.

Hydrologiska fakta
• Tillrinningsområdets yta: 1907 ha 1) 

varav 660 ha inom Stockholms 
kommun 
• Sjöyta: 245 ha 3)

• Sjövolym: 11,6 Mm3   2) 
• Omsättningstid: 4 - 5 mån 
• Största djup: 13,7 m  
• Medeldjup: 5,0 m

Fotnot se ”Ord och be grepp”.

PÅVERKAN 

Tillrinningsområdets 
karaktär
• Tillrinningsområdet delas av 
Stock holm (35 %) och Hud dinge.
• Flerfamiljs- och vil la be byg gel se 
täcker 45 % av hela till rin ning so
m rå det.
• I Stockholm utgörs tillrinnings-
området till 60 % av skog med 
in slag av öppen mark. Knappt 30 
% av marken är be byggd.
• Tillrinningsområdet i Hud dinge 
domineras av en fa miljs be byg gel se 
och Ågesta fri lufts om rå de.

Belastning 
• Tillflödet via Norrån från upp-
ströms be läg na sjöar står för knappt 
60 % av fos for be last ning en.

• Flerfamiljs- och vil la be byg gel se 
be räk nas bidra med de störs ta mäng-
der na nä rings äm nen som till förs sjön 
via dag vatten.
• Inom Stockholms del av till rin-
 ning som rå det är fl er fa miljs fast ig he ter 
den största källan till be last ning en av 
zink och koppar.

TILLSTÅND

Vattenkvalitet
• Höga halter av fosfor och kvä ve.
• Litet siktdjup och mycket höga hal-
ter klo ro fyll i sjöns syd ös tra del.
• Svavelväte förekommer i djup vatt net 
som mar och vin ter.
• Riklig förekomst av un der vat tens ve-
ge ta tion i sjöns nord väst ra del.
• Låga bakterietal.

Sediment
• Låga halter av tungmetaller i 
sedi men ten med un dan tag av kop par 
och zink i översta sedi men ten, där 
även en viss för höj ning av PCB no-
te rats.

Grundvatten
• Låga halter av tungmetaller i grund-
vatt net nära Hög dal stop pen från sett 
koppar samt pet ro le um kol vä ten.

Växt- och djurliv
• Mycket rikt växt- och djurliv 
(vat ten väx ter, fågel, bottenfauna, 
fi sk).

FRILUFTSLIV  OCH 
NA TUR VÅRD
• Stort friluftsvärde.
• Stort naturvärde.
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Markanvändning Magelungen

0 42 Km
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Beräknad tillförsel av näringsämnen och metaller 

MAGELUNGEN – STOCKHOLM

                                                    Yta, ha        Fosfor       Kväve        Koppar       Zink

A. Vatten                                           12,1             0,4              12                *                *
Våtmark                                            12,1             0,4              12                                     
B. Kommunikation                           53,7              39            350              11              41
Väg<20 000 fordon/dygn                 33,3              26            240             7,2              26
Väg>20 000 fordon/dygn                   0,7             1,1             8,6             0,3             1,3
Parkering                                          11,6             5,0              55             1,5             5,5
Spårväg                                               8,1             7,1              47             2,1             8,3
C. Bebyggelse                                    186             110          1000              38              60
Miljöfarlig verksamhet                       7,3             9,0              60             2,7              11
Arbetsplats/service                             7,7             8,3              58             0,8             2,8
Specialenhet                                     30,5              18            160             7,1             8,8
Flerfamiljsfastighet                           89,9              56            500              22              28
Enfamiljsfastighet                             44,6              13            190             5,2             9,1
Fritidsfastighet/kolonistugeomr.         0,3             0,1             1,3                *                *
Djurhållning                                       5,3             5,7              38                *                *
Övrig bebyggelse                                0,3             0,1             1,2           <0,1             0,1
D. Genomsläpplig mark                    406              38            840              17              36
Förorenad mark                                21,1              15            100             4,6              18
Odlad mark/odlingslotter                    4,9             0,7              27             0,2             0,3
Övrig öppen mark                             170              12            410             8,2              10
Skogsmark                                         210              10            300             4,0             7,6
SUMMA                                            660            190          2200              66            140
                                                                                                                                          
* Underlag för beräkningar saknas                                                                                    

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

Påverkan

Tillrinningsområdets karaktär
Knappt hälften av tillrinningsområdet upptas av na tur mark: 
skog och min dre ytor öppen gräsmark. Res ten utgörs av 
bebyggelse med ungefär  lika delar villor och fl erfamiljshus. 
Våtmarker, parker och cen trum om rå den utgör till sam mans 
mindre än 10 %. Sjön korsas av två broar, en med stark 
biltrafi k och en gång bro. Magelungsvägen, Ågesta broväg, 
Nynäsvägen och spår för tun nel ba na och pendeltåg fi nns 
inom till rin ning som rå det.

Det största sammanhängande skogsområdet, 
Åge s ta fri lufts om rå de, ligger i Huddinge, söder och 
syd väst om Ma gel ung en. Inom området fi nns även Åge-
s ta friluftsgård och en golfbana. På Stockholmssidan 
finns större grönområden i Rågsveds friområde samt 
på Farstanäset, med rid verk sam het, kolonistugor och 
några föreningsstugor.

Omkring 35% av tillrinningsområdet ligger i 
Stock holm. Av denna yta är un ge fär 60 % skog och 
öppen mark medan knappt 30 % är bebyggelse, som 
till un ge fär hälften består av flerfamiljshus. Från 
cen trum be byg gel sen leds 14 dag vatten led ning ar till 
sjön. 

Verksamhet, som klassas som miljöfarlig, fö-
re kom mer främst i Snösätra in du stri om rå de, från 
början ett område för lagring och omlastning som 

för änd rats till att vara ett industriområde med flera 
mindre företag. Kommunalt vatten är indraget men 
allmänna av lopps led ning ar saknas.

Cirka 2/3 av Högdalstoppen, klassad som för o re nad 
mark, ligger inom Stock holms del av till rin ning sområ det. 
Vid höga fl öden kan dagvatten komma till Magelungen 
från ytterligare 0,8 km2 genom bräddning från en dag-
vattenledning som normalt för vattnet till Mälaren. 

Förorenad mark med höga blyhalter finns på en 
ned lagd skjutbana inom Rågsveds friområde.

Magelungsdiket
Magelungsdiket avvattnade tidigare ett område som var 
ca 17 km2 och sträckte sig ända upp till Mä lar höj den. 
Vid ut bygg na den av de sydvästra förorterna i början 
av 50-talet fördes vattnet med dag vatten led ning ar över 
till Älv sjö-Mä la ren tun neln och ut i Mä la ren. 

Idag återstår bara ca 1,5 km2 av dikets ur sprung-
li ga till rin nings om rå de. Vattnet kommer från om rå-
den med fl er fa miljs hus och cen trum be byg gel se i öst ra 
Råg sved samt från skog och gräs mark närmare Magel-
ungen. Vat ten fl ö det är litet – vid dikets pas sa ge under 
Snösätravägen är vattnet i allmänhet stil la stå en de och 
vegetationen är tät.

Diket mynnar i ett våtmarksområde, som mudd ra des 
1994 för att skapa kanaler och få gel öar. Dag vatten från 
Snösätra leds ut i våtmarken. Mycket höga metallhalter 
har påträffats i en dag vatten brunn före uloppet.
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Beräknad total tillförsel av fosfor och kväve via 
ytavrinning till Magelungen, baserad på arealuppgifter 
från Vattenprogram för Stockholm 1995. Diagrammen 
visar ytavrinningens bidrag i relation till övriga källor.

Kräppladiket
Utsträckningen av Kräppladikets till rin nings om-
rå de tycks inte ha påverkats särskilt mycket av 
för orts be byg gel sen, men långa sträckor av diket har 
kul ver te rats. Öp pet dike finns på en sträcka av 1,4 
km ge nom Rågsveds friområde söder om be byg gel sen 
i Rågsved. 

Vattnet kommer till största delen från vil la om rå den och 
naturmark som upptar 50 resp 40 % av till rin ning som rå det. 
Ungefär 1/3 av vattnet utgörs av infi ltrerat dagvatten och 
halterna av såväl fosfor och kväve som metaller är relativt 
låga vid början av den öppna sträck an. Längre nerströms 
mottar diket dag vatten från Snö sät ra industriområde, 
att döma av ett prov från en dag vatten brunn med höga 
me tall hal ter.

Den sista delen av diket är igenväxt. Utloppet är 
be lä get i ett vidsträckt vassbälte och det fi nns inte nå-
gon de fi  nie rad ut lopps få ra. 

Vattenföring
Magelungen är en del av Tyresåns sjösystem. Stora 
vat ten mäng der kommer via Norrån från sjöar längre 
upp i sys te met, närmast från Ågestasjön som tar emot 
ut flö det från Trehörningen och Orlången. Flödet i 
Nor rån har i ge nom snitt va rit ungefär 20 Mm3/år 
men va ri a tio ner na är stora, sedan 1985 mellan 4 och 
32 Mm3. 

En detaljerad kartering av det primära 
till rin ning som rå det pågår. Ned an stå en de uppgifter 
baseras på äldre data, och kan komma att delvis 
revideras. Stor leks ord ninga rna är dock riktiga. 

Det primära tillrinningsområdet är relativt litet. 
Det avvattnas av tre större diken – Magelungsdiket och 
Kräp p la di ket i nordväst och Djupån i sydost. Vatt net i 
Ma gelung s di ket kommer från ett område som är ca 1,5 
km2. Ungefär hälf ten utgörs av bebyggelse i Råg sved och 
hälf ten av naturmark. Kräppladiket av vatt nar en yta av 3,4 
km2, ca 40 % naturmark och resten hu vud sak li gen vil la-
om rå den. Djupåns till rin nings om rå de har en yta av drygt 
3 km2, nästan ute slu tan de naturmark. Till fl ö det med de tre 
dikena bör i ge nom snitt uppgå till ca 3 Mm3/år.

Ett stort antal dagvattenledningar från Fagersjö, 
Far sta och Trångsund myn nar på Magelungens norra 
sida. Dagvatten tillförts även på några punkter från 
Hud dinge. Den sammanlagda dagvattenmängden upp-
går till om kring 10 Mm3/år.

Volymen på den återstående tillrinningen, diffus och 
med mindre diken, är troligen mindre än 1 Mm3/år.

Utflödet från Magelungen går via Forsån till 
Drev vi ken.

Belastning
Den totala fosforbelastningen på Magelungen är un-
ge fär 1800 kg per år. Den största delen, i genomsnitt 
ca 1000 kg,  kommer med tillflödet från Åge s ta sjön 
via Norrån.

Tillförseln från det primära tillrinningsområdet 
be räk nas till ca 500 kg fos for/år, huvudsakligen från 
fler fa miljs- och villabebyggelse. Magelungsdiket och 
Kräp p la di ket, som avvattnar stora bebyggda områden, 
be räk nas tillsammans bidra med ca 100 kg/år.

Den totala kvävetillförseln beräknas till 25 ton/år, därav 
i genomsnitt ca 18 ton med Norrån. Drygt 6 ton kommer 
från det primära tillrinningsområdet, liksom fosfor till 
största delen från bebyggelsen.

Den interna belastningen, då näringsämnen fri görs från 
sjöns bottensediment, har uppskattats till 230 kg fos for. 
I djupvattnet i sjöns sydöstra del förekommer van ligt vis 
syrebrist och svavelväte både under som mar och vinter, 
vilket ger höga fosforhalter i bottenvattnet. Även de 
grunda bottnarna, framför allt i den nord väst ra delen av 
Magelungen, kan ge betydande bidrag vilket kan förklaras 

med de ibland mycket höga pH-vär de na, upp till 9,9.
Den årliga atmosfäriska depositionen på Ma gel-

ung ens sjöyta beräknas till 2,5 kg fosfor och 1900 
kg kväve.

Ytavrinning från Stockholm
Ungefär 40 % av fosfor- och kvävetillförseln från det 
primära tillrinningsområdet kommer från den del som 
ligger inom Stockholm. 

Naturmarken beräknas bidra med ca 10 % av fos-
forn och 30 % av kvävet. Huvuddelen av fosforn, 
ca 2/3, och ungefär hälften av kvävet kommer från 
be byg gel se och förorenad mark. Vägarna bidrar med 
15-20 % av fosfor- och kvävetillförseln.

Zink och koppar härstammar från fl er fa miljs fast ig he ter
 na. För zink utgör även mindre vägar och för o re nad mark 
en betydande källa. I Farsta centrum fi nns 14 400m2 tak, 
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Vattnet är relativt saltfattigt med en kon duk ti vi tet av 
30 mS/m. Alkaliniteten är måttligt hög, 0,8-1,5 mekv/l. 
Den södra delen är stabilt skik tad under som ma ren, 
med syrebrist och sva vel vä te under 6-8 m djup. Skikt-
ning saknas i all män het i den nord väst ra delen. Både 
fosfor- och kvä ve hal ten är måttligt hög i jäm fö rel se 
med andra sjöar i Stock holm, ca 50 µg/l res pek ti ve 
1000 µg/l. Hal ter na har mins kat myck et kraftigt sedan 
bort led ning en av av lopps ut släp pet från Hud dinge i bör-
jan av 70-talet.

De senaste 10 åren har växtligheten i den nord väst ra 
delen ökat kraftigt, främst un der vat tens väx ter som hornsärv 
och axslinga. Klorofyllinnehållet är däremot betydligt 
min dre än i den södra delen, 10-25 mot 20-70 µg/l. De 
plank tis ka algerna begränsas främst av kvä ve brist, men 
inne hål let av fos fat fos for är vis sa år uttömt i Magelungens 
södra del. Siktdjupet är måttligt i hela sjön, under som ma-
ren 1,5 - 2 m. 

Bakteriologiska undersökningar av vattnet från Far-
sta strandbad uppvisar omkring 80 % tjän li ga pro ver. 
Endast vid två tillfällen, i början av 1990-talet, har 
otjänligt badvatten kon sta te rats vid badet.

Bakteriologisk badvattenkvalitet vid Farsta strandbad.

Tillstånd

Vattenkvalitet
Vattenomsättningen är ganska god i den söd ra, 
djupa delen, som mottar vatten från Norrån och där 
ut flö det till Drevviken via Forsån är be lä get. Den 
grun da nordvästra delen saknar större tillflöden och 
vat ten om sätt ning en är större delen av året myck et 
be grän sad. 

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. 
*Skalan för antal bakterier (termotoleranta koliformer, 44 °C) är logaritmisk. Gränsen för vatten som med 
anmärkning är tjänlig för bad går vid 100/100ml och otjänlig vid 1000/100 ml.

som är kopparplåtsbeklädda. Koppartillförseln är därför 
sannolikt un der skat ta d i beräkningarna.

Den totala vägsträckningen med hög tra fi k in ten si tet 
inom tillrinningsområdet är 4 km. Av denna sträcka 
lig ger endast drygt 300 m i Stockholm.

Det finns några pro blem om rå den i Stock holm. 
Farstanäset och det närliggande Mel lan sjö i Huddinge är 
om rå den med både per ma nent- och fritidshus. Många av 
de senare omvandlas till per ma nent bo en de och samt li ga 
hus har bara en skil da avlopp, delvis av låg stan dard. På 
Far stanä set fi nns också ett rid hus med göd sel han te ring 
och strandnära be tes ha gar. Höga hal ter av tung me tal ler 
(men låga PCB-halter) har på vi sats i avrinningen från 
Högdalstoppen. Här deponerades ti di ga re av lopps slam och 
slagg från Högdalenverket. Idag tippas schakt mas sor. 

Mycket höga me tall hal ter har påträffats i dag vatten från 
Snö sät ra in du stri om rå de. 
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Sediment
Magelungen uppvisar generellt låga halter av 
tung me tal ler i bot ten sedi men ten. Höga halter koppar 
samt zink har påträffats i de översta sedi men ten lik som 
en viss förhöjning av PCB. Vid dag vattenut lop pet från 
Fagersjös cen trum be byg gel se togs sedimentprover un-
der våren 2000. Ana ly sen visade på ol je för o re ning ar 
och något för höj da halter av vissa metaller (främst 

Mätdata
Temperaturskiktningen är vanligen 
stark i juli-au gus ti vid Ham mar torp, 
med en väl utvecklad ter mo klin på 
ca 6 m djup och en bot ten vat ten
 tem pe ra tur (12,5 m) oftast <8 oC, 
högre tem pe ra tu rer 1987-91 (9-13 
oC). I januari-mars är bot ten vat ten
 tem pe ra tu ren låg, 2,8 (1,9-4,4) oC 
och skiktningen svag. Me di an vär det 
för kon dukti vi te ten är 30 mS/m, 
något högre vid Fa ger sjö än vid 
de an dra provpunkterna (33,4 mot 
29,1 res pek ti ve 28,7), och något 
högre i bot ten vatt net än vid ytan 
(34 mot 29). Klorid innehållet var 
1970-82 ca 30 (5-75) mg/l - liksom 
kon dukti vi te ten med högre värden 
vid Fagersjö (median 0 m 35 mot 29 
respektive 30). Al ka li nit eten varie-
rar normalt mellan ca 50 och 90 
mg/l (0,8-1,5 mekv/l) utan för änd-
ring med tiden. Värdena i yt vatt net 
är nå got högre vid Fa ger sjö än läng re 
söderut (median 74 mg/l mot 63 vid 
Ågestabron och 61 vid Hammar-
torp). pH har va rie rat mel lan 5,9 
och 9,9 med de lägsta vär de na i hela 
vat ten pe la ren i mars och de högsta 
på 0-5 m djup i juli-augusti. pH-vär-
den över 9 har inte fö re kom mit ef ter 
1990. Vat ten fär gen har i all män het 
varit mel lan ca 20 och 60 mg 
Pt/l utan tydliga för änd ring ar med 
ti den eller djupet.
Syrebrist och svavelväte re gist re-
ra des i hela vat ten mas san i mars 
1970, på 4-5 m djup senast 1986. 

Sva vel vä te fö re kom mer de flesta år i 
juni-sep tem ber un der 6-8 m djup, med 
un dan tag av åren 1987-89. Sy re mätt-
na den i yt vatt net (0-2,5 m) i januari-
febru ari har i all män het va rit 50-100 
% vid Ham mar torp. Vid Fa ger sjö var 
hal ter na tid vis mycket låga fram till 
mit ten av 1980-ta let, men har de se-
nas te åren van li gen varit högre än vid 
de söd ra sta tio ner na. I juli-augusti är 
mätt na den i yt vatt net 60-160 % med 
en ten dens till läg re värden efter 1990; 
1999 endast 60-80 %.
Mycket höga halter av fosfatfosfor 
fö re kom i yt vatt net i början av 1970-
ta let, även i juli-au gus ti, 150-350 µg/l. 
Ef ter 1974 har hal ter na i juli-augusti 
va rit >40 µg/l och under 1980- och 
1990-ta let ≤2 µg/l un ge fär ett år av två 
vid de södra punk ter na, vid Fa ger sjö 
har fos fat förekommit i överskott. 
Hal ter na har i all män het va rit lägre i 
maj än i juli-au gus ti. Det fi nns ett nära 
sam band mel lan syre- och fos fat hal ter 
och fos fat hal ter över 250 µg/l har bara 
på träf fats vid total sy re brist med två un-
dan tag från 1971. Halten av to tal fos for 
i ytvattnet har minskat från ca 2 500 
µg/l 1970 till <100 µg/l på 90-talet och 
hal ten i bot ten vatt net från ca 2 000 
till 500 µg/l. Halten i ytvattnet (0 m) 
har un der 90-talet varit i ge nom snitt 
något högre vid Fa ger sjö (58 µg/l) än 
vid Åge sta bron och Hammartorp (53 
resp 48 µg/l). 
Ammoniumkvävehalten i ytvattnet 
(0-2,5 m) var mycket hög i början av 
1970-talet med de högsta hal ter na i 

mars, upp till 7000 µg/l. Efter 1990 
har halten inte överstigit 500 µg/l. De 
hög sta halterna i bot ten vatt net har 
re gist re rats i au gus ti-september, i bör-
jan av 70-talet upp till 10 000 µg/l 
och på 90-talet som mest ca 3 000 
µg/l. Nitrit+nitratkvävehalten va rie-
rar mel lan ca 0 och 1 000 µg/l. Hal-
ten i yt vatt net är hög i fe bru a ri-mars, 
i all män het högst vid Hammartorp. 
Halten har ungefär halverats från 
mitten av 80-talet till ef ter 1995, 
från ca 600 till 300 µg/l. I juli-
augusti är halten i yt vatt net vanligen 
≤5 µg/l. Högre halter kan till fäl ligt vis 
fö re kom ma; 1999 med 3 µg/l vid 
Fa ger sjö och 10-14 µg/l vid de an dra 
punk ter na. To tal kvä ve hal ten i yt vatt-
net har mins kat från upp till 5 000 
µg/l på 1970-ta let till under 2 000 
µg/l efter 1990. De hög sta halterna 
på träf fas i bot ten vatt net, före 1986 
upp till ca 6 000 och därefter ca 
3 000 µg/l. I ge nom snitt ca hälften av 
kvävet i bot ten vatt net föreligger som 
am mo ni um kvä ve, men va ri a tio ner na 
är sto ra och osys te ma tis ka.
Klorofyllhalterna i au gus ti har mins-
kat från ca 300 µg/l vid Fa ger sjö 
och ca 150 µg/l vid Ham mar torp i 
bör jan av 1970-talet till 10-25 res pek-
ti ve 20-70 µg/l i slutet av 1990-ta let. 
Sikt dju pet har un der samma tid ökat 
vid Fa ger sjö med ca 3 ggr till 1,0 m 
och med 2 ggr vid Ham mar torp till 
ca 1,5 m. Siktdjupet un der våren har 
ungefär fördubblats.
Se ”Ord och begrepp”

koppar, nickel, zink, bly) i de ytliga sedimenten.

Grundvatten
Vid provtagning av grundvattnet nära Hög dal stop pen 
inom Ma gel ung ens till rin nings om rå de påvisades en viss 
för höj ning av tungmetaller, framförallt koppar, och en 
måttlig förhöjning av petroleumkolväten.

Metallhalter, mg/kg TS, i sediment. Prover tagna under 1990-talet. Halterna är klassade enligt 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet, Sjöar och vattendrag (1999).
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Växt- och djurliv
Plankton
I den sydöstra delen av Magelungen do mi ne ras 
plank ton alge rna under sommaren av blågröna alger. De 
van li gas te är Ap ha ni zo me non sp. (cf gracile). Andra 
van li ga blågröna alger är olika Anabaena-arter (t.ex. 
A. lem mer man ni, A.spiroides och A. af fi nis), liksom 
Aphanizomenon, kvä ve fi x e ran de och potentiellt gif ti ga. 
Dessutom fö re kom mer Planktolyngbya sp., Pseu dana ba e na 
sp. med fl era, som varken är giftiga el ler kvä ve fi x e ran de. 
Bland övrig alg grup per påträffas en sta ka nä rings krä van de 
grönalger (Staurastrum spp. och Pe di ast rum spp.) och en 
del pansaralger. 

Flera av de blågröna algerna är po ten ti ellt gif ti ga 
och ingår därför i bad vatten prov tag ning en vid Farsta 
strand bad. Förekomsten av blågröna alger har ökat 
från år till år sedan 1995 för att under sommaren år 
2000 vara låg.

Förekomsten av blågröna alger vid Farsta strandbad 
1994-2000, miljoner celler/liter, medelvärden i juli och 
augusti. Känsliga personer kan uppleva obehag vid >5 
miljoner celler/liter och bad anses olämpligt vid >20 
miljoner celler/liter.

Djurplankton påträffas bara i min dre mäng der; mest små 
hjuldjur som Keratella spp. och Po ly arthra spp.

Nordvästra Magelungen (Fagersjö) skiljer sig nå got 
från den sydöstra de len. Det fi nns färre blågröna alger 
och fl er arter av grönalger. Pan sar alge rna saknas helt och 
i stället påträffas en del kiselalger. Bort sett från dessa och 
an tals mäs si ga skillnader hittar man dock samma arter.

Vattenväxter
Det mest utmärkande för Ma gel ung en är den rik li ga 
förekomsten av ax slinga (Myriophyllum spicatum) och 
hornsärv (Ceratophyllum de mer sum) i nord väst ra de len 
av sjön. Vid en växt in ven te ring 1998 på träf fa des också 
kransalgen skör sträf se (Chara globularis). Bland övriga 
växtfynd kan nämnas vattenpest (Elo dea can aden sis), 
gul- och vit näckros (Nuphar lutea och Nymp ha ea alba 
ssp. alba), stor igelknopp (Spar ga ni um er ec tum ssp. 
microcarpum), blomvass (Buto mus um bel la tus) samt 
vattenaloe (Stra ti o tes aloides).

Bottenfauna
En kvalitativ undersökning ge nom för des i augusti 
1997 genom håvning från stranden. To talt fem 
strand mil jö er i sjöns norra samt centrala delar in ven-
te ra des. Här förekom representanter från alla vanligt 
fö re kom man de grupper bland bottenfaunan. Totalt på-
träf fa des 55 arter/taxa, vilket kan betecknas som en 
relativt hög art di ver si tet. Do mi ne ran de i artantal var 
söt vattens snäck or, nattsländor, ig lar och skalbaggar. 
Nio ar ter av snäckor fö re kom vil ka re pre sen te rar en 
stor del av de i Stock holms om rå det van li ga och mera 
sprid da ar ter na. 

Bland iglarna förekom en i Sverige mindre vanlig art, 
snäckbroskigeln (Glos sip ho nia he te ro cli ta), känd för att 
parasitera vattenlevande snäck or.

Inventering av trollsländor som ma ren 2000 gav ett 
fl ertal fynd. Den mest utmärkande arten var citronfl äckad 
kärr trolls län da (Leu corr hi nia pectoralis), som är fridlyst i 
Sverige och skyddad inom EU:s ha bi tat di rek tiv. Övriga arter 
var röd ögon fl ick slän da (Erythromma najas), u-fl ick slän da 
(Co e na gri on pu el la/pulchellum), brun mo sa ik slän da 
(Aesha grandis), vårmosaikslända (Brachytron prat en se), 
guldtrollslända (Cordulia aenea), fyr fl äck ad troll slän da 
(Libellula quadrimaculata) samt allmän ängs troll slän da 
(Sympetrum vul ga tum). 

I Kräppladiket återfanns röd fl ick slän da (Pyrr ho so ma 
nymp hu la), t-flickslända (Co e na gri on hast ula tum), u-
flickslända (Coenagrion pu el la/pulchellum), blågrön 
mosaikslända (Aesha cy a nea), me tall troll slän da 
(Somatochlora me tal li ca), ljus u-fl ickslända (Co e na gri on 
puella), mörk u-fl ickslända (Coenagrion pul chel lum) samt 
guld troll slän da (Cordula aenea).

Fisk och kräftor
Magelungen provfi skades 1997 och fångsten ut gjor des 
av abborre, mört, gädda, braxen, ben lö ja, su ta re, sarv, 
gös, björkna och gers. Den to ta la fångsten var relativt 
stor och dominerades av ab bor re, björkna, mört 
och gös i nämnd ord ning. Enligt Na tur vårds ver kets 
be döm nings grun der klassificerades den sam man lag da 
be döm ning en som 1 - ingen avvikelse. Den to ta la fång-
sten var emel ler tid betydligt större än för vän tad, både 
i antal och vikt. 

Även lake, nors och ål förekommer i Ma gel ung en. 
Ruda på träf fa des vid håv ning ar i augusti 1996. Gös, 
gräskarp och öring har satts ut i sjön. 

Kräftpest drabbade Magelungen 1978. Sig nal kräf tor 
ut plan te ra des 1984.

Fågel
I den breda våt marks zo nen ut ef ter stranden i Ma gel ung-
ens nord väst ra del häck ar sot hö na, rör hö na, grä sand 
och skägg dop ping som är lo kalt/re gi on alt skydds värd 
en ligt Art Arken. Mindre hackspett häck ar i sko gen 
ös ter om Far sta näs brons nor ra fäs te. Ma gel ung en 
hy ser även kom mu nens enda par av brun kärr hök 
(2 par år 2000). Skratt mås, fisk mås, grå trut och fisk-
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Friluftsliv och naturvård

Större delen av den obebyggda mar ken runt Ma gel ung en 
utgörs av skog med mindre inslag av öppen mark. Det 
fi nns värdefulla naturtyper, bl.a. lund ar ta de ekbestånd 
med rik vårfl ora. På Far stanä set har ame tist kan ta rel len ett 
av sina två fyndställen i Nord eu ro pa. En strandpromenad 
leder från Fagersjö i nordväst till Farsta Strand i öster. 
Promenadvägar fi nns också på Farstanäset. Magelungens 
södra del och större delen av till rin ning som rå det i söder 
utgör ett område av riks in tres se för det rörliga friluftslivet 
(Ågesta-Lida).

Det är framförallt mångfalden av strand ty per som 
gör att sjön hyser alla de vanliga sjöfåglarna. Även 
om få gel li vet gått tillbaka mycket sedan 1970-ta let 
är det ännu relativt rikt och varierat, speciellt i den 
breda våtmarkszonen ut ef ter stran den i Ma gel ung ens 
nord väst ra del.

Våtmarkerna kring tillfl ödena i nord väst är vär de-
ful la som leklokaler för en rad groddjur.

Magelungsdiket har ett högt naturvärde med rik och 
varierad fauna, bl.a. fågel, grod- och kräl djur. Om rå det 
är en värdefull häcknings- och rast nings lo kal för fågel. 
Sedan 1994 års vass mudd ring har  an ta let fågelarter 
ökat något. Fukt äng ar, fukt löv sko gar och vass om rå den, 
som är vär de ful la bio to per för biologisk mång fald, fö-
re kom mer i om giv ning en. I skogs om rå det vid dikets 
söd ra strand har skydds vär da arter som ullticka och 
kattfot på träf fats. En na tur stig, som berättar om natur- 
och kul tur vär den, fi nns i skogs om rå det på dikets södra 
sida. 

Naturen kring Kräppladiket utgörs till störs ta de len av 
halvöppen fuktig mark, videsnår och fukt äng ar med bl.a. 
älggräs, skogssäv, och är en viktig lek lo kal för groddjur. 
Området har ett högt na tur vär de med rik och varierad 
fl ora och fauna. Det har stora po tentia ler att utvecklas till 
ett ännu rikare område för biologisk mångfald. Området 
vid Kräp p la di ket som rinner ge nom Rågsveds fri om rå de 
an vänds för re kre a tion och naturpedagogik.

Resultat från provfi sken 
1997, gram per provfi skenät. 
De enskilda arterna 
och det sammanvägda 
omdömet är klassat 
enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder för 
miljökvalitet, Sjöar och 
vattendrag (1999).

tär na up pe hål ler sig vid sjön, lik som hä ger och fisk-
gju se. Sjön har även viss be ty del se som rast lo kal un der 
vår- och höst sträck et. 

På Hud dinge si dan häck ar ka na da gås, knöl svan och 
tro li gen även grå gås på se na re år. Mitt emot Far stanä set 
har skratt mås haft en ko lo ni men den finns nu me ra 
inte kvar.

Fågellivet i Ma gelung s di ket in ven te ra des 1994, 
1995 och 1997. Då no te ra des bl.a. häck an de ar ter som 
skägg dop ping, kricka och en kel beck a sin, lo kalt/re gi on alt 
skydds vär da en ligt Ar tAr ken. Öv ri ga häck an de arter var 
knöl svan, rör hö na, säv sparv, rör sång a re, m.fl . Dess ut om ses 
ibland bl.a. årta, bru nand, kungs fi s ka re, fi sk gju se, silltrut, 
skratt mås och snat ter and. Sill trut är klas sad som starkt ho-
tad, bru nand är klas sad som sår bar och snat ter and är klas sad 
som miss gyn nad enligt röd lis ta 2000.

Våtmarkerna kring 
Kräp p la di ket har stora 
för ut sätt ning ar för ett 
rikt få gel liv bl.a. häck ar 
här näk ter gal, en kel-
beck a sin, lo kalt/regionalt 
skydds värd enligt Ar tAr-
ken, samt sten knäck. 
Ovanligare natt sång a re 
såsom gräs hopps sång a re 
och fl od sång a re har till-
fäl ligt hörts i området.

Övrigt djurliv
Groddjur inventerades år 
1996 vid flera plat ser i 
nord väst ra viken av Ma-
gel ung en men inga fynd 
gjordes. Dä re mot fanns 
mycket gro dyng el i 
Kräp p la di kets mynning 

år 2001 vilket skulle betyda att en åter ko lo ni se ring ägt 
rum.
Enstaka fynd av dvärg fl ad der mus (Pi pist rel lus pi pist rel lus), 
nord isk fl ad der mus (Ep te si cus nilssoni), vat ten fl ad der mus 
(Myotis dau ben to ni), samt Brants fl ad der mus (Myotis 
branti) har rap por te rats från om rå de na kring Far sta.
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De vassbevuxna vikarna vid Ågesta (Lind svi ken och 
Nynäsviken) är  nyckelbiotoper för fl ad der mös s.   

Det finns ett större sam man häng an de fri lufts om-
rå de vid Ågesta med fri lufts gård, konferens anläggning 
och golf ba na. På Farstanäset fi nns rid hus, frilufts gård 
och stugby.

Utmed nordvästra Magelungens söd ra strand, på 
Farstanäset, runt Ma gelung s di ket och Kräp p la di ket 
råder strand skydds be stäm mel ser. 

Nordvästra Magelungen med till rin nings om rå de 
och våtmarker klassas som ett ekologiskt särskilt 
käns ligt område. Magelungsdiket och Kräppladiket 
in går i detta område. Även stora delar av Magelungens 
strän der inom Stockholm klassas som ekologiskt sär kilt 
känsliga.

Det fi nns beslut om att na tur re ser vat ska ut re das för 
Fagersjöskogen/Far stanä set och Råg sveds fri om rå de.
Magelungen utnyttjas på många sätt – för fis ke, bad 
och båttransporter, vin ter tid för skrid sko åk ning på 
plogad bana vid Farsta strandbad. Från och med 1 
januari 1995 tillåts endast båtar med en motorstyrka av 
högst 5 hk. Högsta til låt na fart är 7 knop i hela sjön.

Sjön upplåts för sportfi ske via bl.a. Sport fi s ke kor tet. 
Ett mycket bra kräftfi ske upplåts även via Ma gel ung ens 
fi s ke vårds för en ing. Sjön är mest känd för sitt gös- och 
gäddfi ske. Möjligheter till han di kapp fi s ke fi nns.

Vid Magelungen fi nns tre offi ciella bad plat ser va rav 
ett, Farsta strandbad, ligger inom Stock holms kom mun. 
Ba det uppvisar relativt god bad vatten kva li tet men har under 
senare år haft stor fö re komst av blågröna alger. Vid Ågesta 
fri lufts gård ligger Huddinge kom muns båda badplatser, 
varav ett är na tu rist bad.

Vidtagna åtgärder

I tillrinningsområdet
1971-72 överfördes utsläpp av me ka niskt/bio lo giskt 
renat avloppsvatten från Huddinges re nings verk vid 
Tre hörn ing en till Stockholms av lopps nät. Un der drygt 20 
år, 1948-72, var Ma gel ung en tungt belastad av utsläppet 
från reningsverket vid Tre hörn ing en, som rin ner vi da re via 
Ågestasjön och genom Norrån till Ma gel ung en.

1975-76 genomfördes omfattande mudd ring sar be ten i 
sjön Trehörningen. Detta medförde att för o re nings tran
s por ten från Trehörningen re du ce ra des yt ter li ga re. 

1978 byggdes en för dröj nings bas säng med över pump ning 
till re nings verk vid Trehörningens störs ta till fl ö de .

Friluftskarta.
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Under 1980-talet har åtgärder vid ta gits för att mins ka 
den direkta till för seln av föroreningar till Ma gel ung en. 
Dagvatten från Högdalens in du stri om rå de har av letts 
från sjön, spill- och dag vatten led ning ar har för ny ats 
eller lagts om och pump sta tio ner för av lopps vat ten 
har förbättrats.

1988 byggdes i Farsta fyra per ko la tions brun nar. Två 
av dessa används och är placerade vid Karl an da plan 
och Kroppa plan. Anläggningarnas syf te är att ut jäm na 
dagvattenfl öden. 

1992 togs en dagvattenanläggning nedanför Far sta 
IP i drift. Den sjöförlagda se di men te rings bas säng en 
tar emot dagvatten från Farsta cen trum, delar av Ma-
gelungs vä gen och Far sta IP. Årligen fastläggs 25-30 
kg fosfor. 

1994 rensades Kräppladiket och Ma gelung s di ket sam-
ti digt som de me andra des något. För att dessutom 
gyn na fågellivet grävdes kanaler och ska pa des öar i 
vass om rå det vid Ma gelung s di kets mynning. Båda di-
ke na rensas med ojämna mel lan rum.

1995 klassades nordvästra Ma gel ung en med till rin nings-
om rå de och våt mar ker samt stora de lar av Ma gel ung-
ens stränder som ekologiskt sär skilt käns li ga.

1995 bildade Huddinge kommun Göm ma rens na tur re-
ser vat.

1997 stod en ny tryck av lopps led ning i Hud dinge klar. 
Denna minskar brädd ning ar na till Kräppladiket.

1998 bildade Huddinge kommun na tur re ser va tet Or-
lång en.

1998 gjordes en gödselinventering samt kontroll av 
djurskydd vid stall och gårdar i Stockholm där även 
Farsta ridhus ingick.

1999 infördes strandskydd för Ma gelung s di ket och 
Kräppladiket.

I sjön
1940-50-talet utplanterades gös.

1968-83 gjordes omfattande vass av verk ning, be skär ning 
och upptagning av vattenväxter, främst i den nord väst ra, 
grunda delen av Ma gel ung en. Den sam man lag da volymen 
växtmaterial som avlägsnades var tro li gen över 3 000 m3.

1984 utplanterades signalkräftor.

1987-90 syrsattes bottenvattnet i Ma gel ung ens dju-
pas te del av ett luft nings ag gre gat för att därigenom 
för hin dra näringsläckage från bott nar na. Ag gre ga tets 
kapacitet var emellertid inte till räck lig. Anläggningen 
drabbades ock så av fl era haverier.

1990-talet utplanterades karp i sjön.

Sedan 1993 pågår en årlig bort tag ning av un der vat tens ve-
ge ta tion i sjöns nord väst ra del. I genomsnitt har ca 700 m3 
växt ma te ri al tagits bort per år - hu vud sak li gen bestående 
av hornsärv, Ce ra top hyl lum de mer sum, men även en del 
ax slinga, Myriophyllum sp.

1994 rensades och meandrades Ma gelung s di ket. Vid 
dikets mynning röj des vegetation och öar ska pa des för 
att gyn na fågellivet

1998 utplanterades öring.

2000 togs en förstudie fram av för att eventuellt an-
läg ga en bad plats i Fa ger sjö. 

Våren 2001 sattes tre flottar ut vid Kräp p la di kets 
myn ning för att gynna fågellivet i sjön. Hittills har 
ing en häck ning skett men flottarna har besökts fli tigt 
av bl.a. snatterand.

Pågående åtgärder

I tillrinningsområdet
• Beslut finns om att naturreservat ska ut re das för 
Fa ger sjö sko gen/Far stanä set och Råg sveds friområde. 
Stads bygg nads kon to ret/Gatu- och fast ig hets kon to-
ret.

• Ett vegetationsklätt drä ne rings stråk an läggs ut ef ter 
en del av Magelungsvägen under 2001, för re ning av 
trafikdagvatten. Re nings ef fek ter na kom mer att stu de-
ras. Stockholm Vatten AB. 

• En utredning pågår för att klar läg ga be hov och möj-
lig he ter till dag vatten åt gär der i Kräp p la di ket och upp-
ströms i tillrinningsområdet. Stock holm Vatten AB.

• En övertäckning av den bly hal ti ga jorden på 
Råg sveds nedlagda skjut ba ne vall är under ut red ning 
av markägaren. Gatu- och fast ig hets kon to ret.

• Detaljplan för Mellansjö i Hud dinge antas 2001, 
varefter utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp 
ska på bör jas. Huddinge kommun.
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• Arbete pågår att bilda na tur re ser vat av 
na tur skogs om rå det Län na sko gen i Ågesta fri lufts om-
rå de. Hud dinge kommun.

• Sedan 1993 pågår Ty re så sa mar be tet i syf te att få en 
samlad syn på Ty re såns sjösystem. Samarbetet har bl. a. 
resulterat i ett gemensamt mål- och åt gärds pro gram för 
Tyresån. Botkyrka, Hud dinge, Stockholm, Han in ge, Tyresö 
och Nacka kommuner sant Länsstyrelsen

I sjön
• Badvattenprovtagning pågår för att av gö ra 
vat ten kva li te ten för en even tu ell etablering av badplats 
i Fa ger sjö. Farsta stadsdelsförvaltning.

• Löpande provtagning i Magelungsdiket, Kräp p la di ket 
och sjön för analys av fysikalisk/kemiska och bio lo-
gis ka parametrar. Stockholm Vatten AB.

•Löpande badvattenprovtagning. Mil jö för valt ning en.

VIDARE LÄSNING

Allmänt faktaunderlag. Rapport 2. 
Vat ten pro gram för Stockholm 2000. 

Groddjur – indikatorer på biologisk mång fald. 
Sta tis tisk analys av ut bred nings möns ter och 
or sa ker 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.

Grundvatten i Stockholm, tillgång – sårbarhet – kva-
li tet. Aastrup, M et al. SGU och Mil jö för valt ning en. 
1997.

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

Kartering av markanvändning inom tio sjö ars 
till rin nings om rå de. Jadelius, Å., Lindström, M. 
& Thör ne löf, S. Mil jö för valt ning en, Stock holm 
1998.

Källor till föroreningar i dagvatten i Stock holm 
stad, del 1, Metaller. Dag vatten stra te gi för Stock-
holm/Mil jö för valt ning en, Stockholm. 1999.

Miljörapport 2000. Stockholm Vatten AB. 
2001.

Metaller, PAH, PCB och to tal kol vä ten i se-
di ment runt Stockholm – fl öden och halter. 
Öst lund P., Stern beck, J. & Brorström-Lundén, 
E. IVL. 1998.

Naturinventering i Kräpplaområdet samt upp da te-
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*Avrinningsområdets areal planeras revideras under år 2001.


