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KORTFAKTA

Sätraån

Sätraån var tidigare ca 6 km lång och sträck te 
sig till Västertorp och Segeltorp. Stora delar 
av ån har försvunnit och den åter stå en de 
åsträck an är idag ca 1 km, huvudsakligen 
belägen inom Sätra fri lufts om rå de. Flödet 
är litet, med el vat ten för ing en är beräknad till 
1,4 l/s. Större delen av året fi nns vatten bara 
i smär re, tem po rä ra vat ten sam ling ar och ett 
mer var ak tigt fl öde fö re kom mer en dast under 
våren. Sät ra ån är dock fort fa ran de en vär de full 
na tur mil jö p.g.a. den djupt ner skur na ra vi nen 
och den har ett stort fri lufts vär de genom lä get i 
Sät ra sko gen.

Hydrologiska fakta
• Tillrinningsområdets yta: 18 ha
• Medelvattenföring 1,4 l/s, 
temporärt fl öde.  

PÅVERKAN 

Tillrinningsområdets 
karaktär
• Ån är omgiven av skog och öp pen 
mark.
• Bebyggelse saknas inom till rin ni
ng som rå det.

TILLSTÅND

Vattenkvalitet
• Regelbunden vat ten prov tag ning 
görs inte i ån.

Växt- och djurliv
• Rikt djurliv (bot ten fau na).

FRILUFTSLIV 
OCH NA TUR VÅRD

• Stort friluftsvärde.
• Mycket stort naturvärde.

Sätraån,  utsnitt ur 
"Plankarta över 
Stockholms stad med 
omnejd" från 1924.



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

Sätraån  31. 2

Påverkan

Tillrinningsområdets karaktär
Tillrinningsområdet omfattade tidigare en gan ska stor 
del av sydvästra Stor stock holm, från Sät ra till Väs ter-
torp och Segeltorp i öster. Ytan var ca 11-12 km2. 
Ge nom utbyggnaderna av förorterna, som bör ja de på 
50-talet, minskade åns längd från ungefär 6 km till 1 
km. Tillrinningsområdet minskade kraftigt och idag 
åter står endast 0,2 km2. 

Det nuvarande tillrinningsområdet upptas hu vud-
sak li gen av öppna gräsytor och skog för ut om vägen ner 
till Sätrabadet och badets par ke rings plats. Be byg gel se 
saknas. På sidorna av den djupt ned skur na bäck ra vi nen 
fi nns en ca 60 år gammal al bland skog. 

Belastning
Halterna av fosfor, kväve och metaller borde vara låga 
med hänsyn till till rin ning som rå dets ka rak tär, men de 
få prover som tagits av vattnet i ån har i de fl esta fall 
innehållit mycket höga halter. Orsaken är troligen att 
proverna togs under som ma ren och att en stor del av 
vattnet i ån då utgörs av förorenat grundvatten från ett 
större område än vad som anges av yt vatten de la ren.

Tillstånd

Vattenkvalitet
Någon regelbunden vattenprovtagning görs inte i 
Sät ra ån. Stickprovtagningar i juli och augusti 2000 

vi sa de i den översta delen av ån mycket höga halter 
av fosfor, kväve, bly och zink. Kopparhalterna var ex-
tremt höga, kadmiumhalterna höga och halterna av 
krom och nickel måttliga. Halterna var i allmänhet 
lägre i mynningen.

Växt- och djurliv
Bottenfauna
Vid en inventering av bottenfaunan i Sätraån och dess utlopp 
i Mälaren hösten 1999 och våren 2000 på träf fa des 53 oli ka 
ar ter/taxa vilket kan betecknas som en re la tivt hög  di ver si tet. 
Karakteristiskt är att fl er ta let av de fun na ar ter na är tåliga 
mot organisk be last ning, d.v.s. den miljö som ett nä rings rikt 
mer eller min dre stil la stå en de vat ten med periodvis låg 
syrehalt er bju der. Van li gast var oli ka ar ter av fåborstmaskar 
och ärt muss lor. Fjä der mygg lar ver, vattengråsuggor, 
några ar ter av skal bag gar och natt slän dor, bl.a. enstaka 
exemplar av vat ten an de (Hy dropsy che sp.) vars lar ver lever 
i ström man de vatten, påträffades.  Fle ra av ar ter na, ex em pel-
vis nattsländan Baera pul la ta lever i fuktig miljö som kärr 
och våt mar ker och inte i vattendrag vilket be skri ver åns 
be grän sa de vattenföring. För sur ning stole ran ta ar ter/taxa 
fö re kom mer i Sätraån men också för sur nings käns li ga 
som sötvattensmärlan (Gam ma rus pu lex) och larven av 
nattsländan (Baera pullata).

Vid utloppet i Mälaren påträffades flera 
dags län de ar ter som är vanliga vid öppna sjö strän der 
men även i rinnande vatten.

Mälaren

Sätrabadet

Sätraån

0 500 m

Sätraåns tillrinningsområde (röd linje)
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VIDARE LÄSNING

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

Bottenfauna i Sätraån – resultat från un der-
sök ning 1999 – 2000. Ekström, C., Ekströms 
hydrobiologia & Lundberg, S., Riksmuseet/ 
Miljöförvaltningen, Stock holm. 2000. 

Dagvattenundersökning i Sätraån och 
Skär holms bäck en under ettårsperioden 1999-
06 till 2000-05. VVB VIAK/Gatu- och fast ig-
hets kon to ret 2000.

Skär hol men vattenmiljöer. Rapport Ekologi-
gruppen AB, Gatu- och fastighetskontoret, 
Stockholm. 1997. 

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

Friluftsliv och naturvård
För Stockholms sydvästra förorter är Mälarstranden och 
dess nära omgivning, där Sät ra ån mynnar, ett mycket 
viktigt friluftsområde med omväxlande natur och med 
Sätrabadet. 

I Stockholms län finns relativt få väl ut bil da de 
bäck ra vi ner vilket gör ån särskilt värdefull. Ravinen har 
höga naturvetenskapliga värden, bl.a. förekommer vätteros 
(Lathraea squamaria) och stubbspretmossa (Herzogiella 
seligeri). Gräs ar ten lundelm (Roegneria canina) är klassad 
som lokalt/regionalt skyddsvärd enligt ArtArken. 

Förekomsten av nattsländor och dagsländor visar 
på att förutsättningar finns för en åter ko lo ni se ring 
i Sätraån om permanenta ström vat ten för hål lan den 
åter ska pas. 

Sätraån är klassad som ett ekologiskt särskilt käns ligt 
vattendrag. 

Vidtagna åtgärder

I tillrinningsområdet
1995 klassades Sätraån som ett ekologiskt särskilt 
käns ligt vattendrag.

I ån
1999-2000 gjordes en bottenfaunaundersökning.

Pågående åtgärder
I tillrinningsområdet
• Det pågår en utredning om möjligheterna att koppla 
över kulverterat dagvatten till Sätraån, för att öka 
vat ten flö det. Utöver tekniska förutsättningar stu de ras 
miljökonsekvenser, säkerhetsaspekter och kost na der. 
Gatu- och fastighetskontoret.

• Beslut finns om att utreda  naturreservat för Sätra 
friluftsområde. Gatu- och fastighetskontoret/Stads-
byggnadskontoret.

Friluftskarta.


