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KORTFAKTA

Långsjön
Långsjön ligger i ett gammalt vil la om rå de 
på gränsen mellan Stockholm och Hud dinge 
kommuner. En stor del av stranden är privat 
tomtmark. Vattenståndet regleras av en damm i 
utloppet i den nord väst ra än den. Utfl ödet rinner 
via diken och kul verte ring ar och mynnar i 
Vår by fjär den i Mälaren. Sjön används för bad och 
fi ske.
I början av 1900-ta let tillfördes sto ra mängder 
orenat av lopps vat ten till sjön vil ket medförde att 
den höll på att växa igen. Under 1940-talet var 
bara en tredjedel av sjö ytan fri från vegetation. 
Långsjön är den sjö i Stockholm som tidigast blev 
fö re mål för olika res tau re rings för sök. 

Till stånds be döm ning 
enligt Naturvårdsverkets 
klassningHydrologiska fakta

• Tillrinningsområdets yta:  243 ha 5)

• Sjöyta: 29 ha 3)

• Sjövolym: 617 000 m3  2)  
• Omsättningstid:  9-10 mån
• Största djup: 3,3 m  
• Medeldjup: 2,2 m

Fotnot, se ”Ord och be grepp”.

PÅVERKAN 

Tillrinningsområdets 
karaktär
• Tillrinningsområdet de las av 
Stock holm (30 %) och Hud dinge.
• Övervägande del utgörs av 
äld re vil la be byg gel se.

Belastning 
• Enfamiljsfastigheter och 
lo kal ga tor är de störs ta en skil da 
käl lor na till både nä rings äm nen 
och metaller.
• Bräddningar av av lopps vat ten 
fö re kom mer.

TILLSTÅND

Vattenkvalitet

• Extremt höga halter fos for och 
mycket höga halter kväve.
• Mycket litet siktdjup. Om-
fat tan de blom ning ar av blågröna 
alger.
• Planktonalgernas tillväxt be grän-
sas san no likt av kvä ve brist.
• Ofta utbredd syrebrist under 
vin tern.
• Vanligtvis låga bakteriehalter.

Sediment
• Höga till mycket höga halter av 
tung me tal ler.

Växt- och djurliv
• Rikt växt- och djurliv (groddjur, 
fi sk).

FRILUFTSLIV 
OCH NATURVÅRD

• Måttligt friluftsvärde. 
• Måttligt naturvärde.

Metaller i vatten 1996 
– medianvärde
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Markanvändning Långsjön

Markanvändningens fördelning inom 
tillrinningsområdet Teckenförklaring

Markanvändning

Vatten
Våtmark (1%)
Övrigt vatten (0%)

Kommunikation
Väg <20 000 fordon/åmd (10%)
Väg >20 000 fordon/åmd (0%)
Parkering (1%)
Spårväg (0%)

Bebyggelse
Miljöfarlig verksamhet (<1%)
Arbetsplats/service (<1%)
Specialenhet (1%)
Flerfamiljsfastighet (1%)
Enfamiljsfastighet (60%)
Fritidsfastighet/kolonistugeomr. (<1%)
Djurhållning (0%)
Övrig bebyggelse (<1%)

Genomsläpplig mark
Förorenad mark (0%)
Kyrkogård (0%)
Odlad mark/odlingslotter (0%)
Övrig öppen mark (7%)
Skogsmark (19%)

0 10,5 Km

Enligt Markanvändningskartering (Mf) 2000
Enligt Vattenprogram för Stockholm 1995 (Hu)
Enligt uppskattning från SVAB 2001 (Sthlm)

1)

1)

2)
3)

2,3)
Tillrinning

Tillrinningsområde

Dagvattenutlopp

Dagvatten- samt bräddutlopp
Utlopp/inlopp
Sjöyta
Vattendrag

Kommungräns

Huddinge

Stockholm

Kråkvik

Utsälje

Herrängen

Snättringe gård

Skogsäng

Långsjö
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Påverkan

Tillrinningsområdets karaktär
Långsjöns tillrinningsområde delas av Hud dinge och 
Stockholm. Norr om sjön lig ger Herr äng en och Lång sjö 
och söder om sjön, i Hud dinge, Kråk vik, Snätt ringe 
Gård och Skogsäng. Drygt 60 % av tillrinnings området 
består av bebyggelse, hu vud sak li gen villor, vil ket är 
en större andel än för någon annan sjö i Stock holms-
om rå det.

Långsjöns norra del har sanka stränder med an 
den södra sidan är kuperad med berg i dagen. Större 
till flö den till sjön saknas och tillrinningen består hu-
vud sak li gen av avrinnande regn- och smältvatten 
från omkringliggande mark om rå den. Flera mindre 
grön om rå den finns insprängda i be byg gel sen. I den 
sydvästra delen av till rin ning som rå det ingår en mindre 
del av ett sam man häng an de obebyggt naturområde 
som sträck er sig till Vårby och ingår i Gömmarens 
naturreservat. På båda sidor av sjön fi nns badplatser.

I Huddinge finns de två enda miljöfarliga 
verk sam hete rna inom tillrinningsområdet, en ben sin-
sta tion och en verkstad.

Belastning
Långsjön tillfördes stora mängder orenat av lopps vat ten 
under 1920- och 30-talen. I slutet av 1930-talet började 
avloppsledningar och pump verk byggas inom Stockholms 
del av till rin ning som rå det. Numera leds avloppsvattnet till 
Henriksdals reningsverk. Sjön är en av de få sjöar i Stock-
holm där bräddningar idag ger ett märkbart till skott av 
fosfor. På Stockholmssidan fi nns fyra brädd punk ter och på 
Huddingesidan fi nns en vid Sjö sti gen. Från Huddingesidan 
belastas sjön av bräddningar och utläckage från gamla 
avloppsnät.

 Sjöns inne håll av fosfor ökar normalt under som ma-
ren, vilket sannolikt beror på utlösning från grun da re 
bottnar vid höga pH-vär den. Internbelastningen 
uppskattas vara knappt hälften så stor som tillförseln 
med tillrinningen. Vin ter tid är fos for hal ter na i 
bot ten vatt net re la tivt höga i sam band med sy re brist 
och fö re komst av sva vel vä te. 

Ytavrinning
Via ytavrinningen beräknas Lång sjön årligen till fö ras 
ca 70 kg fosfor och ca 1000 kg kväve, därav ca 30 % 
från Stockholms del av till rin ning som rå det.

Beräknad tillförsel av fosfor, kväve 
och metaller (kg/år) från olika slag 
av markanvändning inom Långsjöns 
tillrinningsområde. Diagrammet visar 
bidragen från de fyra huvudtyperna av 
markanvändning, nedfallet på sjöytan 
från luften (E), internbelastningen (F) 
och bräddningar (G). Den liggande 
stapeln visar den totala belastningen 
samt gränserna för acceptabel tillförsel, 
d.v.s. den mängd som skulle medföra ett 
måttligt näringsrikt tillstånd. Den mörka 
delen av stapeln anger fosforbelastningen 
utan mänskliga aktiviteter inom 
tillrinningsområdet. Se ”Läsanvisning”.

                                     Yta, ha      Fosfor     Kväve        Koppar     Zink                 

A. Vatten                                             1,5           <0,1           1,5                *                * 
Våtmark                                              1,5           <0,1           1,5                                     
B. Kommunikation                           26,4              20          190             5,5              20 
Väg<20 000 fordon/dygn                 24,5              19          180             5,3              19 
Parkering                                            1,9             0,8           8,9             0,2             0,9 
C. Bebyggelse                                    152              47          670              19              32 
Miljöfarlig verksamhet                          1            1,3           8,6             0,4             1,5 
Arbetsplats/service                             0,2             0,2           1,2           <0,1             0,1 
Specialenhet                                       3,2             1,9            17             0,7             0,9 
Flerfamiljsfastighet                             1,7             1,1           9,6             0,4             0,5 
Enfamiljsfastighet                              145             42          630              17              29 
Fritidsfastighet/kolonistugeomr.         0,3             0,1           1,4                *                * 
Övrig bebyggelse                                0,3             0,1           1,4           <0,1             0,1 
D. Genomsläpplig mark                   63,6             3,5           110             1,8             2,7 
Övrig öppen mark                            18,1             1,3            43             0,9             1,1 
Skogsmark                                        45,5             2,2            66             0,9             1,6 
SUMMA                                            243              70          970              26              55

* Underlag för beräkningar saknas
E.  Atmosfäriskt nedfall på sjöytan                      0,3          220

Beräknad tillförsel av näringsämnen och metaller

LÅNGSJÖN
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Mätdata

Över hälften av den beräknade mängden fos for som 
tillförs sjön via dagvatten kommer från en fa miljs fas tig he ter. 
Knappt 70 % av kvä vet upp skat tas komma från be byg gel-
sen. Det beror bland annat på att vil la träd gårda rna antas 
tillföra växtnäring och att en del av nä ring en inte tas upp 
av växterna. En fa miljs bo stä der är också den enskilt största 
källan för både zink och koppar.

Det fi nns inga vägar med hög trafi kintensitet inom 
till rin ning som rå det, d.v.s. vägar med mer än 20.000 fordon/
dygn. Däremot är nätet av framför allt lo kal ga tor relativt 
omfattande. Näst efter en fa miljs fas tig he ter na beräknas 
trafi ken vara den största källan till näringsämnen, zink 
och koppar.

Tillstånd

Vattenkvalitet
Långsjön omges av villaområden. Tillrinningen är li ten 
och vattenomsättningen dålig.

Vattnet är skiktat under vintern och svavelväte 
förekommer i en stor del av vattenmassan. Under 

som ma ren saknas stabil skiktning men låga syrehalter 
kan till fäl ligt uppträda i bottenvattnet. Fosforhalten är 
ex tremt hög, >100 µg/l, högre under sommaren än un der 
vin tern. Kväveinnehållet är mycket stort, upp till ca 2 
mg/l, men brist på oorganiskt kväve förefaller vara den 
främsta begränsande faktorn för växtligheten. Vis sa år 
har dock även fosfatinnehållet varit uttömt i yt vatt net. 
Klorofyllhalterna är extremt höga och sikt dju pet myck et 
litet, i allmänhet ca 0,5 m.

De bakteriologiska undersökningarna av bad-
vatt net i Långsjön uppvisar 75 % tjänliga prover. 
Bad vatt net var otjänligt vid tre tillfällen i början av 
1990-ta let.

Skiktningen är stabil under den is lag da 
tiden med ett var ma re bot ten vat ten 
än ytvatten. Under som ma ren är 
tem pe ra tu ren i allmänhet jämnt för-
de lad i vat ten mas san och skikt ning en 
är mycket svag. Kon dukti vi te ten har 
varierat mellan ca 35 och 50 mS/m, 
med högre medelvärde under vå ren 
än under sommaren, 43 res pek ti ve 
36 mS/m. Kon dukti vi te ten har va rit 
oför änd rad sedan början av 80-ta let. 
Alkaliniteten är hög, med el vär det för 
samtliga prov tag ning ar är ca 90 mg/l 
(1,5 mekv/l), under våren ca 110 och 
sommaren 80 mg/l. Al ka li nit eten fö-
re fal ler ha varit konstant under 
90-talet (värden saknas 1989-95 
och 1997-99) efter en svag ök ning 
i bör jan av 80-talet. pH har va rie rat 
mel lan 6,7 och 10,0 med de högsta 
vär de na i maj-au gus ti. De vertikala 
skill na der na är små och någon tyd lig 
för änd ring har inte skett med ti den. 
Syrehalterna är låga i bottenvattnet 
under den is lag da ti den, ofta med 
svavelväte på 1,8 och 2,5 m djup. 
Sva vel vä te har inte registrerats i yt-
vatt net men sy re hal ten är tidvis <1 
mg/l. På sommaren är syrehalten van-
li gen hög i hela vat ten mas san, men 
låga halter kan tillfälligt förekomma 
i bot ten vatt net, det läg sta re gist re-
ra de värdet är 2,8 mg/l (juni 1986). 
Sy re mätt na den i ytvattnet i juli-

augusti har i allmänhet varit ca 100 
%, mätt nad svär den över 150 % har 
fö re kom mit både under 1980- och 
1990-talet.
Halten fosfatfosfor har varit mycket 
varierande i februari-mars, i allmänhet 
ca 100-200 µg/l och som mest 900 µg/
l. Innehållet kan dock vara uttömt i 
hela vattenmassan re dan i februari. 
De hög sta halterna fö re kom mer 
i bot ten vatt net. Sambandet med 
sy re inne hål let är ganska svagt, och 
fos fat fos for hal ten i sva vel vä te hal tigt 
bottenvatten har va rie rat mellan 6 och 
875 µg/l. Under sommaren är hal ter na 
i yt vatt net van li gen låga. Innehållet 
har ibland varit ut tömt, men höga 
hal ter, upp till 50 µg/l, har också fö re-
kom mit. To tal fos for hal ten i ytvattnet 
har på vintern varit i genomsnitt 80 
µg/l (median, medel 96 µg/l), med stora 
va ri a tio ner (30-270 µg/l). Betydligt högre 
halter har re gist re rats i bottenvattnet, 
som mest 970 µg/l). De genomsnittliga 
halterna har va rit hö gre på sommaren, i 
ytvattnet 135 µg/l (68-291). Ten den sen 
har varit oklar.
Ammoniumkväve har de flesta år un-
der vintern förekommit i halter över 
1000 µg/l. Under några av de kalla vint-
rar na i mitten av 1980-talet var halten 
över 2000 µg/l och den hög sta halten 
(mars 1985) var 2700 µg/l. På som ma-
ren är hal ten i hela vattenmassan 
nor malt under 40 µg/l. Höga halter, 

135 µg/l, re gist re ra des 1987. Nitrit 
+ni trat halte rna är under den is lag da 
tiden ca 100 till 350 µg/l i yt vatt net, 
och tidvis låga i bot ten vatt net p.g.a. 
låga sy re hal ter. På som ma ren är hal-
ter na i hela vat ten mas san vanligen 
≤5µg/l. Högre halter har fö re kom mit 
några år - 1987, 1996 och 1997. 
To tal kvä ve i ytvattnet har i medeltal 
va rit 1590 µg/l (640-5300, max mars 
1988) och i bot ten vatt net 1590 µg/l 
(780-4800). Skill na der na mellan vin-
ter- och som mar vär den har varit små. 
Halterna har varit ganska konstanta 
efter 1988 och lägre än 1983-87.
Kisel har inte analyserats efter 1987. 
Ana lys me to den var okänslig - det 
läg-sta värdet är 0,1 mg/l, vilket kan 
tol kas som att kisel förekommer i 
över skott.
Klorofyllinnehållet har under våren 
varit som mest 110 µg/l. Betydligt 
hö gre halter har registrerats under 
som ma ren. Ge nom snit tet är ca 90 µg/l 
(16-300). Hal ter na har varit höga de 
se nas te åren och det högsta värdet, 
300 µg/l, är från 1999. Siktdjupet 
har un der sommaren varierat mellan 
0,3 och 1,2 m. Medelvärdet är 0,6 
m. Det låga sikt dju pet beror på stor 
förekomst av plank to nal ger och inte 
på vat ten fär gen; under vintern är 
sikt dju pet i ge nom snitt 1,7 m. 
Se” Ord och be grepp”.

Bakteriologisk badvattenkvalitet vid Långsjöbadet
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Sediment
Långsjön har mycket höga halter av koppar i de ytliga 
sedimenten. Arsenik, kadmium och bly fö re kom mer i 
låga halter.

Växt- och djurliv
Plankton
Växtplankton utgörs i augusti till största delen av blå grö na 
alger och grönalger. De vanligaste blågrönalger na är olika 
Microcystis-arter (t.ex.  M. ae ru gi no sa, M. viridis och M. 
Wesenbergii). Andra blå grö na alger är Anabaena affi nis 
och Plank to lyng bya contorta. De vanligaste grönalgerna 
är Scene des mus quadricauda, S. ecornis, Pediastrum bo ry a-
num och P. duplex. En del desmidiaceer t.ex. Stau rast rum 
te tra ce rum fö re kom mer. Ögondjur (Eu g le ni der) är gan ska 
vanliga – både av släktet Euglena och släk tet Phacus. 
Kiselalger är inte så vanliga förutom den smala tråd for-
mi ga Au la co sei ra italica v tenuissima. 

Flera av de blågröna algerna är potentiellt 
giftiga och ingår därför i badvattenprovtagningen 
vid Lång sjö ba det. Tydliga algblomningar förekom 
1994-96 och 1999-2000. Vid den relativt kraftiga 
algblomningen 1999 överskreds gränsen 20 miljoner 
celler per liter vid två tillfällen.

De fl esta av de i Långsjön vanliga djurplankterna är 
typiska för näringsrika vatten. Prover har tagits mel lan 1995 
och -99. Under hela denna period har sjön varit påverkad 
av de ci me rings fi s ke och gösutsättning.

Under främst juni, ibland även maj eller juli, är de 
medelstora djurplankterna mycket vanliga och utgör 
omkring 80 % av antalet. Mest förekommer hjul dju ren 
Keratella quadrata och Brachionus sp samt hinn kräf tan 
Bosmina longirostris. Annars utgör små ar ter stör re delen 
av antalet, 40-80 %, t.ex. hjul dju ren Ke ra tel la cochlearis, 
Polyarthra sp. samt larv for mer av hoppkräftor.

Vid enstaka tillfällen olika år uppnår även an dra 
småarter märkbara antal, nämligen något av hjul dju ren 
Filina longiseta, Kellicottia longispina, Pom p hol yx spp eller 
protozoen Codonella cratera (=Tintin nop sis lacustris).

Cyclopoida hoppkräftor, som tillhör de stora djur-
plank ter na, var som fl est - om än få - i juni och au gus ti. I 
augusti, som är en djurplanktonfattig månad utgör, de ofta 
ca 40 % av antalet. Övriga stor vux na taxa är ännu mer 
ovanliga, t.ex. hinnkräftan Daph nia cu cul la ta och calanoida 
hoppkräftor. En av de största djur plank ter na - hinnkräftan 
Lep to do ra kindtii - på träf fa des säll synt sommaren 1996, 
-97 och -99.

 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 baserade enbart på augustivärden.

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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Vattenväxter
Vattenvegetationen har inte undersökts se dan 1976. 
Vita näckrosor (Nymphaea alba) är de vanligaste 
flyt blads väx te rna och finns fram fö rallt i mindre vikar 
och i enstaka bestånd ute i sjön. Gula näckrosor (Nuphar 
luteum) fö re kom mer i litet antal. Större bälten av vass och 
andra vattenöverståndare saknas.

Bottenfauna
En kvalitativ undersökning genomfördes i juli 1997 genom 
håvning från stranden. Totalt nio strand mil jö er runt sjön 
inventerades. Art di ver si te ten var ganska hög med totalt på 
54 ar ter/taxa. Dominerande i art an tal var sötvattenssnäckor, 
nattsländor, skalbaggar samt iglar. Fler ta let av de fun na 
arterna är täm li gen ospe ci fi  ce ra de i sina miljökrav. En av 
de nio på träf fa de snäck ar ter na, linsskivsnäckan (Hip peu tis 
com pla na tus), är ovanlig och troligen stadd i tillbakagång 

med an de öv ri ga är van li ga i Stock holms om rå det. Bland 
ig lar na förekom en i Sverige mindre vanlig art, snäck bros k-
i geln (Glos sip ho nia he te ro cli ta). 

En sötvattensmanet, (Craspedacusta so wer bii), 
påträffades för första gången i Sverige i Långsjön i augusti 
1969. Arten var tidigare en dast känd från kon ti nen ta la 
Europa. Arten har därefter ej på träf fats i Långsjön.

Vid inventering av trollsländor sommaren 2000 hittades 
endast metalltrollslända (Somatochlora me tal li ca).

Fisk och kräftor
Fiskarter som bedöms ha en naturlig förekomst i sjön 
är abborre, gädda, mört, sarv, braxen, ruda, su ta re och 
gärs. Gädda och gös är utplanterade för att för stär ka 
rovfi skbeståndet. Kända främmande fi skarter som har 
satts ut är fjällkarp och spegelkarp.

Långsjöns fi skbestånd, framför allt mört och ruda, 
har decimeringstrålats vid två tillfällen, 1995 och 1998. 
Långsjön har årligen provfi skats sedan 1996. De arter 
som fång a des var ab bor re, mört, sutare, gös och ruda. 
Prov fi s ke fång ster na har do mi ne rats av mört. Vid 1999 
års provfi ske öka de den an tals mäs si ga fångsten av både 
abborre och mört. Ök ning en gjorde att det i 1999 års 
prov fis ke re sul tat no te ra des en mycket stor avvikelse 
- klass 5 – gentemot för vän tat antal fi skar i fångsten. 
Det fanns även tyd li ga avvikelser i och med den stora 
biomassan samt den höga andelen karp fis kar. Den 
sam man väg da be döm ning en klassifi cerades som tydlig 
av vi kel se – klass 3 från förväntade värden. Provfi sket 
2001 vi sa de att gösen har stor re pro duk tion eftersom 
100-tals års ung ar fångades.

Långsjön drabbades av kräftpest 1984. Sig nal kräf tor 
sattes ut i slutet av 1980-talet.

Fågel
I sjön häckar fågelarter som är vanliga i Stock holms-
trak ten, t.ex. knölsvan, gräsand, sothöna. Den 
mindre allmänna  rörhönan häckar också här liksom 

Resultat från provfi sken 1996-99, gram per provfi skenät. De enskilda 
arterna och det sammanvägda omdömet är klassat enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder för miljökvalitet, Sjöar och vattendrag (1999).

Förekomsten av blågröna alger vid strandbadet 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.
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skägg dop ping en som är lokalt/regionalt skyddsvärd 
enligt ArtArken. Även häger, vigg, fi sktärna, brunand, 
som är sårbar enligt rödlista 2000, och brun fläck ig 
sump hö na har ob ser ve rats vid sjön.

Övrigt djurliv
Långsjön är en av Stockholms främsta fortplantnings-
lokaler för groddjur. Här finns vanlig groda, van lig 
padda och mindre vattensalamander, som alla är 
frid lys ta. 

Friluftsliv och naturvård

Stora delar av stranden upptas av villatomter och är 
otillgänglig för allmänheten. På Stockholmssidan fi nns 
an lag da strandpromenader i Herrängen mellan Lång sjö 
Torg och Långsjöbadet.

Långsjön är en av stadens främsta grod djur slo ka ler. 
Stran den klassas som ekologiskt särskilt känslig.

Långsjön används i ganska liten omfattning för 
båtsport. Förbud mot motorbåtar infördes 1 maj 1993. 
Vid Långsjön fi nns två offi ciella badplatser varav den 
ena ligger i Stockholm. 

Fiske upplåts via Sportfi skekortet. Långsjön är en 
relativt populär fi skesjö främst med angeldon och pim-
pel från is men även mete och visst spinnfi ske under 
sommaren.

Vidtagna åtgärder

I tillrinningsområdet
1925 reglerades utloppet efter en tidigare raserad 
damm.

1938 började avloppsledningar och pumpverk byg gas 
inom Stockholms del av tillrinningsområdet.

Under 1960-talet åtgärdades brister i avloppsnätet sam-
ti digt som kontrollen av bräddavlopp in ten si fi e ra des.

1960-90-talet (huvudsakligen under 80-talet och bör-
jan av 90-talet) duplicerades en del områden inom 
Stock holms del av tillrinningsområdet.

1979-80 gjordes undersökningar av bräddavlopp, spår-
ning av läckor och felkopplingar.

1990 togs en virvelbrunn i drift vid Se gel torps vä gen 
intill Herrängsgården. Den avskiljer större par tik lar 
vid eventuella brädd ut lopp. 

I början av 1990-talet anlades några per ko la-
tions brun nar för dagvatten från Sälstigen och 
Brevbärarbacken.

1995 klassades stranden som ekologiskt särskilt käns-
lig.

1995 bildades Gömmarens naturreservat i Hud dinge 
kom mun. Naturområdet i tillrinningsområdets syd väs-
tra del ingår i naturreservatet.

I sjön
1948-50 behandlades sjön 2-3 gånger under ve ge ta ti
on spe rio den med kopparsulfat för att hindra mass ut-
veck ling av blå grö na alger.

1954-65 provades olika metoder för syrsättning 
av vattnet under den islagda perioden. Varken 
pro pel ler pum par, press dri ven s k vattenlyftare, syrgas, 
per fo re rad luftningsslang eller blås ma skin gav önskat 
re sul tat.

1959-60 och 1962-63 bekämpades fl ytbladsvegetation 
kemiskt.

1962-64 bekämpades vass kemiskt.

1962 och 64-65 behandlades blomning av blå grö nal ger 
med kopparsulfat.

Friluftskarta.
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1966 utplanterades gäddyngel.

1966-69 beskars vass och fl ytbladsväxter.

1968 och 1970 fälldes löst fosfor i vattnet genom till-
sats av aluminiumsulfat.

1973 beskars fl ytbladsväxter.

1979-80 beskars fl ytbladsväxter. 

1983 rensades utloppsdiket.

1984 byggdes ny betongdamm i utloppet.

1985-86 grävmuddrades i sjöns nordvästra del, där 
vat ten om sätt ning en försämrats p.g.a. igenväxning. 
1985 muddrades ca 2 600 m2 och 1986 6 200 m2. 

1985, 1993 utplanterades spegelkarp.

1989, 1991 utplanterades signalkräftor.

1990 sugmuddrades den nordvästra delen av sjön; ca 10 000 
m3 sediment avlägsnades från en yta av 14.000 m2. 

1993 gjordes en utsättning av fjällkarp. 

1995 decimeringsfiskades sjön  genom trålning. 
Sam man lagt togs 4,7 ton fisk bort, främst ruda och 
mört, medan rovfi sk läm na des kvar.

1995-96 tillfördes syrgas vintertid i för söks an lägg ning 
vid Långsjö Torg för att förebygga fi skdöd.

1995- 99 sattes gösyngel årligen ut.

1997 togs en del näckrosor bort i sjöns sydöstra del.

1998 decimeringsfiskades sjön  genom trålning. 
Sam man lagt togs 2 ton fi sk bort, främst småmört.

1997-99 hölls vak öppen med hjälp av omrörare i 
för söks an lägg ning vid Långsjö Torg för att förebygga 
fi sk död.

1999-2001 hölls vak öppen med hjälp av om rö-
ra re/kom pres sor i försöksanläggning vid Sjö sti gen, 
Hud dinge för att fö re byg ga fi skdöd.

Pågående åtgärder

I tillrinningsområdet
• Duplicering av vissa områden samt rening av dag-
vatten och sanering av avloppsledningar. Stock holm 
Vatten AB. 

• På Huddingesidan pågår en utredning och över syn av 
av lopps sys te met med syfte att minska ris ken för käl lar ö-
ver sväm ning ar. Det innebär även att risken för brädd ning 
av av lopps vat ten i sam band med regn, ut läck a ge i gamla 
avloppsnät och ha ve ri i av loppspump sta tio ner minskar. 
Sam ti digt utförs en översyn av dag vatten han te ring en. 
Stock holm Vatten AB.
 
I sjön
• Löpande provtagning i sjön för analys av fy si ka lisk/ke-
mis ka och biologiska parametrar. Stockholm Vat ten AB.

• Löpande badvattenprovtagning. Miljöförvaltningen. 
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VIDARE LÄSNING

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

Duplicering – är det bästa sättet att minska 
brädd ning ar till recipienterna? Rapport nr 37-
2000. Stock holm Vatten AB. 2000.
 
Försök att restaurera övergödslade sjöar 
genom kemisk fäll ning med aluminiumsulfat. 
Jernelöv, A. & Lundström, G. IVL. 1968.

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

Källor till föroreningar i dagvatten i Stock holm 
stad, del 1, Metaller. Dagvattenstrategi för Stock-
holm/Miljöförvaltningen Stockholm. 1999.

Metaller, PAH, PCB och totalkolväten i 
sediment runt Stock holm – fl öden och halter. 
Östlund P., Stern beck, J. & Brorström-
Lundén, E. IVL. 1998.

Segeltorps torrläggningsföretag 1929. Lant-
bruks nämn den, Fid:1.59, 0414,1747.

Sjöstigen, Huddinge. Utredning. Stockholm 
Vat ten AB. 2000.

Sänkta och utdikade sjöar i Stockholms län. 
Rap port 1975:02. Stockholm 1976/ nytryck 
med kom plet te ring ar av Länsstyrelsen i 
Stockholms län 1997.

Tungmetaller i tio av Stockholms småsjöar 
- kvan ti fi  e ring av fl öden och påverkan 
av markanvändning. Lindström, M. 
Mil jö för valt ning en Stockholm/ Upp sa la 
Universitet. 1999.

Stockholms stads miljöinformation: http://
www.miljo.stockholm.se
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Sjömätning och layout:  Anders Svahnberg, Myrica AB, Värnamo. 
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*Avrinningsområdets areal planeras revideras under år 2001.


