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Bottenfauna och vattenväxter 
i Mårdsjön 

Redovisning av en inventering av 
bottenfauna och vattenväxter 2010 

Denna publikation finns 
endast i elektronisk form.  

Under två besök i maj och augusti 2010 inventerade personal från 
Länsstyrelsen i Stockholms län vattenväxter och bottenfauna i Natura 
2000-området och det planerade naturreservatet Mårdsjön i Norrtälje 
kommun. Inventeringarna bekräftade och kompletterade sjöns höga 
naturvärden.  Mängder av kransalger, blodiglar och vattensalamandrar 
mötte inventerarna. 
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Mårdsjön. Bilden är tagen från sjöns södra strand som utgörs av mer 
eller mindre blöta gungflyn. Runt norra delen av sjön har vassar brett ut 
sig. Foto Joakim Pansar. 
 
Mårdsjön och speciellt skogen och våtmarkerna med rikkärrsinslag som 
omger sjön är sedan lång tid uppmärksammade i naturvårdssammanhang. 
Mårdsjön med omgivningar är upptaget i EU´s nätverk av värdefulla 
naturområden och är ett så kallat Natura 2000-objekt (SE0110253). För 
närvarande finns även ett förslag till beslut om bildande av naturreservat 
som omfattar ett något större område än Natura 2000-området.   

 
 
 

Sjöns vattenkvalitet har endast provtagits vid ett tillfälle. Resultaten 
visade att Mårdsjön är en klar, måttligt näringsrik, dystrof sjö med hög 
buffringsförmåga mot försurning. Det sistnämnda beror på att sjön ligger 
i ett område med hög kalkhalt i moränen. Vid provtagningstillfället rådde 
brist på både fosfor och kväve.  
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Basfakta Mårdsjön (Vattenkemidata enligt ytvattenprov 2007-08-23)   

SjöID SMHI 663554-165219 Konduktivitet (mS/m) 16

Huvudavrinningsområde 58 Broströmmen pH 7,6

Sjöhöjd (möh) 20-25 Alkalinitet (mekv/l) 1,2

Maxdjup (m) ca 2,0 Färg (mg Pt/l) 84

Skattat medeldjup ca 1,5 Tot-P (µg/l) 19

Skattad omsättningstid (år) 0,18 Tot-N (µg/l) 881

Sjöarea (ha) 0,66 N/P-kvot 46

Avrinningsområdesarea (ha) 24,8 PO4-P (µg/l) 4

Siktdjup (m) 1,4 NO2+3-N (µg/l) 1

Ca (mekv/l) 1,4 NH4-N (µg/l) 9

Mg (mekv/l) 0,18 Klorofyll (µg/l) 8

 

 

 
Översiktskarta som visar Mårdsjöns läge i Stockholms län. 
 

 
 
 
 
Metodik 

Inventering av bottenfauna 

Mårdsjön besöktes vid två exkursioner den 19 maj och den 10 augusti 
2010. Vid bägge tillfällena genomfördes ett enkelt kvalitativt artsök med 
hjälp av en hushållssil på teleskopskaft (en så kallad M42-håv). Med 
kicksampling, håvdrag, ”svämning” med mera undersöktes de olika 
mikrohabitat som kunde identifieras vid platsen och som kunde nås utan 
tillgång till båt. Faunan befanns vara särskilt rik vid gungflyet vid sjöns 
södra strand. Det mesta av artsöket genomfördes därför här. Joakim 
Pansar vid Länsstyrelsen genomförde all provtagning och artbestämning. 
Data lagras på artportalen.se. 



 

 
Inventering av vattenväxter 

Inventeringen utfördes den 10 augusti 2010. Enstaka noteringar gjordes 
även från strandkanten i samband med bottenfaunainventeringen den 19 
maj 2010. Fältarbetet utfördes i huvudsak enligt undersökningstypen för 
bedömning av ekologisk status i sjöar (3). Inventerare var Mats 
Thuresson och Karin Ek var medhjälpare, båda är anställda vid 
Länsstyrelsen. Medhjälparen förde protokoll och var båtförare. 
 
Inventeringen av makrofyter omfattade kärlväxter, akvatiska mossor och 
kransalger. Övervattensväxter noterades översiktligt. Inventeringen 
utfördes längs fem transekter som fördelades relativt jämnt över sjön, se 
karta. Krattningen gjordes varannan djupdecimeter, vilket resulterade i 
sammanlagt 48 prov. Transekterna utgick från strandlinjen och slutade då 
förmodat maximalt djup hade nåtts i sjön. 
 
Krattning utfördes med en trädgårdskratta med teleskopskaft av 35 cm 
bredd, djupet bestämdes med krattan. 
 
Växterna bestämdes i allmänhet direkt i fält. Mer svårbestämda arter togs 
hem för senare bestämning under lupp. Fyndet av maskgulmossa 
(Pseudocalliergon trifarium) är bekräftat av Lars Hedenäs på 
Naturhistoriska riksmuseet. Fyndet av mellansträfse (Chara intermedia) 
är bekräftat av Tina Kyrkander på Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö. 
Fynden är sammanfattningsvis inlagda på Artportalen 
(http://www.artportalen.se/plants/default.asp). Rådata är lagrade i en 
accessdatabas på Länsstyrelsen. 
 
Sjöns makrofyter har tidigare undersökts. Naturvatten i Roslagen AB 
utförde den 26 juli 2007 en inventering av typarter enligt metodik för 
basinventering av Natura 2000-områden. Inventering utfördes genom 
observation från båt genom vattenkikare av kvadratmeterstora rutor 
fördelade över sjön (2). Calluna AB inventerade Mårdsjön den 19 
september 2007 genom krattning av två virtuella transekter som sträckte 
sig som ett kryss över hela sjön (4).  
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Karta över Mårdsjön med de fem transekter som inventerades med 
avseende på vattenväxter markerade. 
 

 

Resultat bottenfauna 

Fångsten dominerades kraftigt av skalbaggar och trollsländor. Mårdsjöns 
artrikedom för dessa båda grupper kan sägas vara hög. Även blodiglar 
(Hirudo medicinalis) och större vattensalamander (Triturus cristatus) 
förekom rikligt. Dagsländor, nattsländor och andra grupper som normalt 
är mycket vanligt förekommande saknades eller var tydligt 
underrepresenterade i fångsten. Sammantaget kan bottenfaunans 
artsammansättning därför sägas avvika jämfört med vad man normalt 
finner i sjöar, våtmarker och småvatten. En viktig förklaring är sannolikt 
att Mårdsjön är fisktom. Frånvaro av stora rovdjur som fiskar ger andra 
mindre rovlevande arter som till exempel stora dykare möjlighet att 
kolonisera Mårdsjön. Detta i sin tur påverkar sannolikt förekomsten av 
arter inom andra djurgrupper som till exempel dagsländor. 
 
Många av de påträffade arterna är sådana som trivs i dystrofa sjöar med 
gungflyn. Att sjön dessutom har ett högt pH och ”lagom” näringsrika 
förhållanden innebär goda förutsättningar för en artrik och divers 
bottenfauna.  
 
Mårdsjön är sedan tidigare känd för sin artrika trollsländefauna. I denna 
undersökning påträffades tio arter av vilka Coenagrion armatum och 
Coenagrion johansoni får betecknas som ovanliga för länet. 
Förekomsten av Leucorrhinia dubia var extremt stor, vilket kan ha 
inneburit att vissa andra arter inom släktet missats vid provtagningen. 
Larver av samtliga arter inom släktet Leucorrhinia har tidigare på träffats 
i Mårdsjön. 



 

 
 
Skalbaggsfaunan var artrik och dominerades av arter inom familjerna 
dykare och palpbaggar (Dytiscidae, Hydrophilidae). Flera mer eller 
mindre ovanliga arter påträffades, bland annat Dytiscus lapponicus som 
är en storvuxen art (24-30 mm), Ilybius erichsoni, Ilybius aenescens och 
Graphoderus zonatus. 
 
Bland de anmärkningsvärda fynden måste ryggsimmaren Notonecta 
lutea nämnas. Endast 19 fynd mellan åren 1970-2010 finns registrerade 
på artportalen. 
 
Förekomst av både blodigel och större vattensalamander kunde snabbt 
konstateras vid majprovtagningen. Båda arterna simmade helt öppet 
omkring i den fria vattenmassan eller kröp omkring vid strandkanten. 
Vid augustiexkursionen verkade blodiglarna helt inaktiva och endast ett 
exemplar påträffades. Avsaknaden av andra arter av iglar var påfallande. 
Endast några få exemplar av Erpobdella testacea påträffades. Arter inom 
släktet Erpobdella är vanligtvis mycket vanliga i många typer av 
limniska miljöer. 
 
Sammantaget bedöms Mårdsjön ha höga naturvärden med avseende på 
smådjursfaunan. 
 
 
Resultat vattenväxter 

Med makrofyter menas här i sjön växande kransalger och övriga 
makroalger, akvatiska mossor och kärlväxter. Av kärlväxterna 
inventerades endast så kallade obligata hydrofyter, dvs. flytbladsväxter, 
flytande växter och undervattensväxter. Övervattensväxter noterades 
översiktligt. 

Vid inventeringen hittades sammanlagt nio arter makrofyter; en submers 
kärlväxtart, fyra arter av flytbladsväxter, två arter av kransalger och två 
mossarter.  
 
Sjön är artfattig vad gäller vattenväxter. De mest intressanta arterna 
utgörs av mellansträfse och maskgulmossa. Då kransalgssjöar är 
ovanliga och utgör en speciell naturtyp i länet bidrar även sjötypen till 
naturvärdet. Det gör att sjön sammantaget bedöms ha ganska höga 
naturvärden med avseende på vattenväxter. Nedan följer en utförligare 
beskrivning av funna växtarter. 

Kransalger 

Två arter kransalger förekommer i sjön, dels papillsträfse (Chara 
virgata) och dels den grövre mellansträfse. Papillsträfse är en vanlig art 
som är närstående skörsträfse (C. globularis) och förekommer i diverse 
vatten. Ovanligare är mellansträfse. Den var rödlistad i 2005 års rödlista 
men är inte längre det. Den förekommer sparsamt i kalkrika sjöar i länet. 
Vid årets inventering var papillsträfse (ibland bestämd som papill-
/skörsträfse) mycket vanlig i sjön och fanns i 54 % av rutorna på 0,2-1,6 
meters djup. Mellansträfse var betydligt ovanligare men relativt riklig i 
en transekt. Sammantaget fanns mellansträfse i 10 % av krattningarna. 
 
Vid inventeringarna 2007 hittades delvis andra arter i sjön. Calluna 



 

 
bestämde en kransalg till taggsträfse (Chara hispida) men kunde inte 
belägga fyndet. Arten är ovanlig i Stockholms län och fyndet måste 
därför betraktas som osäkert.  
 
Det klara vattnet i sjön beror delvis på att delar av sjöns botten är täckt 
av en kransalgsmatta. Kransalger har en stor förmåga att lagra upp 
närsalter och att stabilisera sedimenten och därmed motverka 
partikelspridning. Täta växtplanktonkoncentrationer som bidrar till sämre 
ljusförhållanden missgynnas bland annat genom lägre närsaltshalter och 
att djurplankton skyddas mot betning av fisk i den täta vegetationsmattan 
(1).  

Mossor 

Vid årets transektinventering registrerades två arter mossor submerst i 
sjön, korvskorpionmossa (Scorpidium scorpioides) och maskgulmossa. 
Korvskorpionmossan är en rikkärrsmossa som förekommer vanligt i 
rikkärret och strax utanför men hittades även vid tre spridda krattdrag i 
sjön på 0,4-1,3 meters djup. Maskgulmossa som är en nordlig art hittades 
i 19 % av krattdragen, i transekt 2 vid fem efterföljande krattningar på 1-
1,8 meters djup. Arten som kontrollerats av Lars Hedenäs vid 
Naturhistoriska riksmuseet är vad känt förut endast funnen submers som 
enstaka skott, dock var de samlade skotten inte levande vid 
insamlingstillfället. Med tanke på mängden av skott så finns sannolikt 
levande exemplar i sjön.. 

Kärlväxter 

Bland kärlväxter dominerar flytbladsväxterna som fanns i cirka hälften 
av proverna, den vanligaste var gäddnate med förekomst i 42 % av 
proverna. I tre av fem transekter noterades även vit näckros, men inte i 
några stora mängder. Även en dvärgigelknopp (Sparganium natans) i 
frukt växte i vattnet nära stranden. 
 
Längs stränderna var trådstarr (Carex lasciocarpa), vass (Phragmites 
australis) och pors (Myrica gale) vanligast. Andra noterade arter längs 
stränderna var kråkklöver (Potentilla palustris), sjöranunkel (Ranunculus 
lingua) och smalkaveldun (Typha angustifolia). 



 

 

Tabell 1. Artförekomster och artfrekvenser. Frekvensen anger det antal prover 
arten förekom i relation till totala antalet prov (totalt 48 prov/krattdrag). X anger 
att arten är observerad, men inte förekom i transektprov. 

 

 Vetenskapligt namn Svenskt namn Antal prov Frekvens 

    

Elodeider Långskottsväxter   

Utricularia minor dvärgbläddra 4 8 %

Summa elodeider  4 8 %

    

Nymphaeider Flytbladsväxter   

Nymphaea alba vit näckros 5 10 %

Potamogeton natans gäddnate 20 42 %

Sparganium obestämd igelknopp 2 4 %

Sparganium natans dvärgigelknopp X 

Summa nymphaeider  27 56 %

    

Characeae Kransalger   

Chara globularis/virgata skörsträfse/papillsträfse 10 21 %

Chara intermedia mellansträfse 5 10 %

Chara virgata papillsträfse 16 33 %

Summa Characeae  26 54 %

    

Bryophyta Bladmossor   

Pseudocalliergon trifarium maskgulmossa 8 17 %

Scorpidium scorpioides korvskorpionmossa 3 6 %

Summa Bryophyta  10 21 %

 

 

 

Mårdsjön. Vit näckros var den enda näckrosarten i sjön. Foto Karin Ek. 
 

 



 

 
Tabell 2. Fynd av bottenfauna vid exkursion till Mårdsjön den 19 maj (M) och 
den 10 augusti (A). AP=artportalen.se 
Vetenskapligt namn Svenskt namn Stadium Kön Exk. Kommentar 

Gastropoda Snäckor     

Lymnaeidae Dammsnäckor     

Galba truncatula Amfibisk dammsnäcka Imago/Adult  A  
Stagnicola corvus Stor sumpdammsnäcka Imago/Adult  A Bestämd endast 

medskalkaraktärer. 
Storlek H31/M15 
mm 

Stagnicola fuscus? Smal sumpdammsnäcka?   M Formvariabelt 
släkte. 2 ex 
bestämd på endast 
skalkaraktärer 

      

Bivalvia Musslor     

Sphaerium corneum Allmän klotmussla   MA  

      

Hirudinea Iglar     

Erpobdellidae Hundiglar     

Erpobdella testacea    A  

      

Hirudinidae Käkiglar     
Hirudo medicinalis Blodigel   MA Riklig förekomst, 

ovanlig 

      

Ephemeroptera Dagsländor     

Baetidae Ådagsländor     

Cloeon inscriptum  Larv/Nymf  M  

      

Leptophlebiidae Starrdagsländor     

Leptophlebia vespertina Liten vasslända Larv/Nymf  M  

      

Odonata Trollsländor     

Aeshnidae Mosaiktrollsländor     

Aeshna grandis Brun mosaikslända Larv/Nymf  M  

Aeshna juncea Starrmosaikslända Larv/Nymf  A  

      

Coenagrionidae Sommarflicksländor     

Coenagrion armatum Griptångsflickslända Larv/Nymf  M Ovanlig 

Coenagrion hastulatum Spjutflickslända Larv/Nymf  MA  

Coenagrion johanssoni Myrflickslända Larv/Nymf  M Regionalt sällsynt 
Coenagrion 
puella/pulchellum 

Ljus lyrflickslända/mörk 
lyrflickslända 

Larv/Nymf  M  

      

Libellulidae Segeltrollsländor     

Leucorrhinia sp Kärrtrollsländor Larv/Nymf  A  

Leucorrhinia albifrons Pudrad kärrtrollslända Larv/Nymf  M  

Leucorrhinia dubia Myrtrollslända Larv/Nymf  MA Riklig förekomst 

Leucorrhinia pectoralis 
Citronfläckad 
kärrtrollslända Larv/Nymf  A  

Libellula quadrimaculata Fyrfläckad trollslända Larv/Nymf  A  

      

Heteroptera Skinnbaggar     

Gerridae Skräddare     

Gerris argentatus  Imago/Adult  M  

      

Hydrometridae Vattenmätare     

Hydrometra gracilenta  Imago/Adult  MA  



 

 
Vetenskapligt namn Svenskt namn Stadium Kön Exk. Kommentar 

Naucoridae Vattenbin     
Ilyocoris cimicoides Vattenbi Imago/Adult; 

Juvenil 
 AM Få registrerade 

fynd i AP, troligen 
förbisedd 

      

Nepidae Vattenskorpioner     

Ranatra linearis Stavlik vattenskorpion Imago/Adult  M  

      

Notonectidae Ryggsimmare     

Notonecta lutea  Imago/Adult ♀♂ A Sällsynt 

      

Coleoptera Skalbaggar     

      

Haliplidae Vattentrampare     

Haliplus confinis  Imago/Adult ♀ M 

Få registrerade 
fynd i AP, troligen 
förbisedd 

      

Noteridae Grävdykare     

Noterus crassicornis  Imago/Adult ♀♂ MA  

      

Dytiscidae Dykare     

Acilius canaliculatus  Imago/Adult ♀♂ A  

Agabus bipustulatus  Imago/Adult ♂ A  

Agabus congener  Imago/Adult ♂ A  

Dytiscus lapponicus  Imago/Adult ♀♂ M Regionalt sällsynt 
Graphoderus zonatus  Imago/Adult ♀♂ MA Riklig förekomst, 

regionalt sällsynt 

Hydaticus transversalis  Imago/Adult  A  

Hydroporus sp  Imago/Adult  A Annan art 1 

Hydroporus sp  Imago/Adult  A Annan art 2 

Hydroporus palustris  Imago/Adult ♂ A  

Hygrotus inaequalis  Imago/Adult  MA  

Hyphydrus ovatus  Imago/Adult  M  

Ilybius aenescens  Imago/Adult ♂ M Ovanlig 

Ilybius ater  Imago/Adult  A  

Ilybius erichsoni  Imago/Adult ♀♂ A 
Sällsynt alt. 
förbisedd 

Ilybius fuliginosus  Imago/Adult ♀ MA  

Ilybius guttiger  Imago/Adult  A  

Laccophilus minutus  Imago/Adult  MA  

Rhantus exsoletus  Imago/Adult ♀♂ M  

      

Hydrophilidae Palpbaggar     

Anacaena lutescens  Imago/Adult  MA  

Coelostoma orbiculare  Imago/Adult  MA  

Enochrus coarctatus  Imago/Adult  MA  

Enochrus ochropterus  Imago/Adult  A  

Helochares obscurus  Imago/Adult  A  

Hydrobius fuscipes  Imago/Adult  A  

      

Trichoptera Nattsländor     

Limnephilidae Husmasksnattsländor     

Limnephilus flavicornis  Larv/Nymf  M  

      

      

Urodela Stjärtgroddjur     

Salamandridae Salamandrar     

Triturus cristatus Större vattensalamander Imago/Adult  MA Riklig förekomst 
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