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KORTFAKTA

Forsån

Forsån, som även kallas 
Stor torp sån eller Forsen, rinner 
från Ma gel ung en till Drevviken. 
Ån är 1,4 km lång och passerar 
under Magelungsvägen och 
Nynäsvägen samt går kul verte rad 
under järnvägen mot Ny näs-
hamn. 

För att sänka Magelungens 
yta sprängdes på 1860-talet 
en ny fåra i Forsåns avrinning 
mot Drevviken. Åns början vid 
Ma gel ung en ka rak tä ri se ras av 
ett stilla utlopp vid en mindre 
sand strand. Ån är i sitt övre lopp 
vidgad genom spräng ningen 
och fl yter fram mellan berg. 
Er o si ons be näg na åslänter är 
sko na de med spräng sten. Åns första 100 m inne-
håller ett par ström sträck or. De sista 500 m innan ån 
når Drev vi ken kän ne teck nas av fl acka strän der och 
stil la fl y tan de vatten. Sto ra delar av vat ten y tan är här 

Hydrologiska fakta
• Tillrinningsområdets yta:  80 ha 
• Åns längd: 1,4 km
• Åns fallhöjd: 0,7 m  
• Vattenföring
- högsta högvatten 10 m3/s 
(50 års återkomsttid) 
- normalt högvatten 4,5m3/s 
- normalt medelvatten 0,85m3/s
- medellågvatten 0,1m3/s 
- lägsta lågvatten < 0,02 m3/s
(50 års återkomsttid) 
• Fallsträckor: ca 50 m och 90m 
från Magelungens utlopp

PÅVERKAN 

Tillrinningsområdets ka-
rak tär
• Ungefär hälften av till-
 rin ning som rå det klassas som 
för o re nad mark eller mark med 
mil jö far li ga verksamheter.
• Resterande mark utgörs av 
vil la be byg gel se, vägar och park-
 mark.

TILLSTÅND

Vattenkvalitet
• Höga till mycket höga fos for-
 hal ter och höga kvävehalter. 

Sediment
• Mycket låga halter av bly, kad-
mi um och zink.
• Måttligt höga halter koppar, 
krom, kvicksilver och nickel.
 
Växt- och djurliv
• Rikt djurliv.

FRILUFTSLIV 
OCH NATURVÅRD

• Stort friluftsvärde.
• Stort naturvärde 

igenväxt. Forsån är den enda plats i Stockholm där 
ström sta re över vint rar. I ån fi nns ock så ett livs kraf-
tigt be stånd av sig nal kräf tor.
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Påverkan

Tillrinningsområdets 
karaktär
Den största delen av till rin ning som rå det 
ligger väs ter om ån. Un ge fär hälften 
upptas av för o re nad mark och mil jö far-
lig verk sam het som är lo ka li se rad till 
Lars bo da in du stri om rå de på åns västra 
sida. Res ten av till rin ning som rå det 
utgörs huvudsakligen av park- och 
na tur mark. Ett min dre om rå de med 
od lings lot ter lig ger vid ån nära Ma gel-
ung en. Ån korsas av två sto ra vä gar, 
Ma gelungs vä gen och Ny näs vä gen, och 
av järnväg som lö per pa ral lellt med Ma-
gelungs vä gen.

Belastning
Varje år transporteras med Ma gel ung ens 
utfl öde un ge fär 2 ton fos for och 30 ton 
kväve genom For sån. Till skot ten från 
åns till rin nings om rå de är jäm fö rel se vis 
obe tyd li ga, ca 10 kg fosfor och 40 kg 
kvä ve. Nå gon upp skatt ning av bi dra-
gen av tung me tal ler och an dra skadliga 
ämnen har inte gjorts.

Tillstånd

Vattenkvalitet
Vattenkvaliteten i Forsån följer i all-
män het den i Ma gel ung ens yt vatten. 
Halterna av fos for och kväve bru kar dock vara dock nå-
got högre vid den översta prov punk ten i Forsån än vid 
prov punk ten ute i Ma gel ung en. Skillnaden i kvävehalt beror 
främst på inne hål let av nitrit+nitratkväve, som mindre ofta 
är ut tömt i åvatt net. Under vintern kan halten vara 100-
200 µg/l högre i ån och i augusti 10-20 µg/l hö gre. Även 
fos for hal ter na, total- såväl som fosfatfosfor, är van li gen 
högre i For sån än i Magelungen – skill na den har som mest 
upp gått till ca 20 µg/l.

Drevviken

Magelungen

Huddinge

Stockholm

Nynäsvägen
Forsån

0 500 m

Forsåns tillrinningsområde (röd linje)

Metallhalter, mg/kg TS, i sediment 1997. Halterna är klassade enligt Naturvårsverkets bedömningsgrunder för 
miljökvaliet, Sjöar och vattendrag (1999). • Provpunkt A och B.    Provpunkt C och D.

Sediment  
Undersökning 1997 visade att se di men tet innehåller 
myck et låga halter bly, kadmium och zink. Koppar, krom, 
kvick sil ver och nickel fö re kom mer i måttligt höga halter. 
Me tall hal ter na var nå got högre vid punk ter na längst ned 
i ån med undantag av uppströms Ma gelungs vä gen där 
kvicksilverhalten var mycket hög.
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Växt- och djurliv 
Bottenfauna
Under 1998 togs tre prover i Forsån.

Bland annat fanns linsskivsnäckan (Hip peu tis com-
pla na tus), och stor dam muss la (Ano don ta cyg nea). Båda 
arterna är ovan li ga och troligen stadda i till ba ka gång i lan-
det. Bottenfaunan i åsystemet be döm des vara normal. 

 1997-98 påträffades två limniska snäckor – min dre 
sny te snäcka (Bithynia leachii) och ribbs kiv snäcka (Gy-
rau lus crista) – vilka är klas sa de som lokalt/regionalt 
skydds vär da en ligt ArtArken. 

Vid en inventering sommaren 2000 på träf fa des lar ver 
av flodflickslända (Pla tyc ne mis penni pes) och all män 
kust fl ick slän da (Isch nu ra ele gans).

Fisk och kräftor
Signalkräftor är inplanterade och har bil dat ett livs kraf-
tigt bestånd. Öring har plan te rats ut och viss bio top vård 
har ut förts utan att öringen har lyckats eta ble ra sig. Svår 
kon kur rens med mört och annan vit fi sk tros miss gyn na 
öring en.

Proverna tas i utloppet från Ma-
gel ung en och åvatt net är i stort 
sett det sam ma som sjöns yt vatten. 
Inne hål let av fos fat fos for är 0-40 
µg/l, to tal fos for 30-60 µg/l. Hal-
ter na har mins kat från slu tet av 
80-talet, då de som högst var 60 
respektive 100 µg/l. För änd ring ar na 

av  fosfatfosforhal ten är stora un der 
året med van li gen låga vär den, ≤2 µg/l, 
i juli-sep tem ber, ofta även i april-maj 
och ok to ber.
Halten nitrit+nitratkväve är ca 600 µg/l före 
och ef ter ve ge ta tion spe rio den. Låga halter, 
≤5 µg/l fö re kom mer i maj-september, men 
är i all män het högre och som mest 15-
30 µg/l. Inne hål let av am mo ni um kvä ve 

har varierat mellan ca 0 och 400 µg/l 
med värden <50 µg/l i juli-au gus ti. 
Halten to tal kvä ve har mins kat nå got 
sedan mitten av 80-ta let och är idag 
ca 500-1500 µg/, i all män het högst 
un der vin tern.
Antalet koliforma bakterier 44 ̊ C har i 
samt li ga prover varit <1000/00 ml.
Se ” Ord och begrepp”.

Mätdata

Karta över provpunkternas läge vid sedimentpovtagningen 
i Forsån 1997.

  

Fågel
I ån finns en liten fors som gör att vattnet är 
vin ter öp pet. Varje år observeras regelbundet strömstare 
och tillfälligt kungsfiskare som är klassad som miss-
gyn nad enligt rödlista 2000.

Övrigt djurliv
1996 sågs spår av bäver längs ån. 

Friluftsliv och naturvård

Forsån är ett vinteröppet vattendrag. Utefter stran den går ett 
promenadstråk som leder fram till Drev vi ken. Längs med 
ån fi nns fuktlövskog, fukt äng ar och ett ekskogsparti som 
innehåller en rik örtfl ora. Bland hasselbuskarna blommar om 
våren lundväxter som vårärt (Lathyrus vernus), underviol 
(Viola mi ra bi lis) och vätteros (Lathraea squamaria) samt 
den lo kalt/re gi on alt skyddsvärda orkidén skogsknipprot 
(Epi pac tis hel le bo ri ne). Vitrapunkel (Phyteuma spi ca tum) 
och skuggsving el (Festuca heterophylla), som är sår bar en-
ligt rödlista 2000, växer också i om rå det kring bäck en. 

Generellt råder strandskydd längs med Forsån. 
Vissa delar är dock detaljplanelagda vilket upphäver 
strandskyddet.

Forsåns stränder klassas som ekologiskt särskilt 
känsliga.

Vidtagna åtgärder

I tillrinningsområdet
1995 klassades Forsåns stränder som ekologiskt sär-
skilt känsliga.

1999 infördes strandskydd för ej detaljplanelagda de-
lar av Forsån.

I ån
1989 grävmuddrades Forsån för att hindra igen väx ning 
och uppgrundning, dessutom gynnades fram kom lig he ten 
för kanoter. Sammanlagt rensades en sträcka av 500 m, 
uppdelat på 11 delsträckor. Fort sat ta mudd ring ar hotar 
starkt molluskfaunan. 
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Pågående åtgärder

I ån
• En utredning pågår hur Forsåns åkanter kan sta bi-
li se ras mot erosion och därigenom säkra den lind al lé 
som är planterad utmed koloniområdet.  Gatu- och 
fast ig hets kon to ret.

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

Friluftskarta.

VIDARE LÄSNING

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

Bottenfauna i Norrån/Forsån 1997-98. Steen, A. 
Rapport MV-99666. Stockholm Vatten AB. 1999.

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


