
Rapport 2001:01

 

 

Inventering av makrofyter  
i Stockholms län 2009

December 2010

Ingår i arbetet med miljömålen:  
Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning och Ett rikt växt- och djurliv





December 2010

Inventering av makrofyter  
i Stockholms län 2009





Förord
I föreliggande rapport presenteras inventeringar av vattenväxter från åtta sjöar 
i Stockholms län. Syftet med inventeringarna har främst varit att få ett aktuellt 
under lag för statusbedömning enligt reglerna som gäller för vattenförvaltning 
specificeradeiNaturvårdsverketsföreskrifterNFS2008:1.

Stockholmslänsstyrelseharsedan2004årligengenomförtfältinventeringarav
sjöarsflyt-ochundervattensvegetation,såkallademakrofyter.Inventeringarnahar
skettsåvälmedegenpersonalsommedhjälpavkonsulter.Intressetförvatten-
växter grundar sig på att växterna har en så basal funktion för det övriga livet i 
sjön och att de genom samverkansfunktioner även påverkar vattnets kemiska och 
fysikaliska egenskaper.  Detta är speciellt uttalat för grunda sjöar. Som exempel 
kannämnasvattenväxternasfunktionsombarnkammareförfiskochdjurplankton
samtattväxternautgörfödaförkräftor,fiskochfåglar.Växternasrotfiltstabili-
serar sedimenten i grunda sjöar som annars riskerar att påverkas av vindinducerad 
vågerosion.Ettslåendeexempelärdåmanisyfteattfåen”finare”sjömuddrar
sjösedimentenochpåsåsätttarbortvattenväxterna.Följdenbliroftaengrumlig
sjö som gynnar massutveckling av cyanobakterier och man har nått ett tillstånd 
som inte alls åsyftades.

Alla sjöar har en areal över en kvadratkilometer och är därför klassade som så 
kalladevattenförekomster.Fördessasjöargällerettspecielltansvaratttafram
dataförstatusklassificering.Påpekasskaattsedaninventeringarnagenomfördes
harmetodikennågotändrats.Nugällandeinventeringsanvisningarärdaterade
2010-04-08(Undersökningstyp-Makrofyterisjöar,Naturvårdsverket).Aktuella
statusklassningar förs in på www.viss.lst.se  där en konsekvent statusklassning sker 
av Länsstyrelsen för alla länets inventerade sjöar enligt senast tillgängliga metodik. 
Härkanmanävensedensammanvägdastatusklassningendåflerparametrarän
enbart vattenväxter vägs in.

Allasjöarharförutinventeratspånågotsätt,sjuavsjöarnaisambandmed
Södertörnsekologernassjöinventeringar1998/1999medanenmindredelavBornan
somärNatura2000-områdeharinventeratsenligtsärskildaanvisningarförså
kalladbasinventering.Ingenavdessainventeringargälldehelasjön,vilketären
förutsättningförattstatusbedömningskakunnagöras,ochdärförgenomfördes
nyinventeringar.Metodikenvardessutomannorlundaändensomgällerförsta-
tusklassning och speciellt Södertörnsekologernas inventeringar speglar inte riktigt 
dagens förhållanden.

SjöinventeringarnahargenomförtsavpersonalfrånNaturvatteniRoslagenAB.
FörfattareochtillikainventerareärMiaArvidssonochhonärensamansvarigför
rapportens slutsatser.

Stockholm,december2010

LarsNyberg
Chef avdelningen för miljö





Inventering av makrofyter i 
Stockholms län 2009 

 
Albysjön, Långsjön, Kyrksjön, Vällingen, Västra Styran, Uttran, 

Måsnaren och Bornan 
 

 
 
 
Rapport 2009:32 
Naturvatten i Roslagen AB 
Norr Malma 4201 
761 73 Norrtälje 



Inventering av makrofyter i Stockholms län 2009  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inventering av makrofyter i Stockholms län 2009  
- Albysjön, Långsjön, Kyrksjön, Vällingen, Västra Styran, Uttran, Måsnaren och Bornan 

 
Författare: Mia Arvidsson 

2009-11-27 
Rapport 2009:32 

Naturvatten i Roslagen AB 
Norr Malma 4201 
761 73 Norrtälje 
0176 – 22 90 65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 



Inventering av makrofyter i Stockholms län 2009  

Sammanfattning ....................................................................................................................... 4 

Inledning ................................................................................................................................... 5 

Metodik ..................................................................................................................................... 5 

Resultat ...................................................................................................................................... 6 
Förekommande arter .......................................................................................................................... 6 

Ekologisk status .................................................................................................................................. 8 

Albysjön ............................................................................................................................................... 9 

Långsjön ............................................................................................................................................ 11 

Kyrksjön ............................................................................................................................................ 12 

Vällingen ........................................................................................................................................... 14 

Västra Styran .................................................................................................................................... 15 

Uttran ................................................................................................................................................ 16 

Måsnaren .......................................................................................................................................... 18 

Bornan ............................................................................................................................................... 19 

Tack ......................................................................................................................................... 20 

Referenser ............................................................................................................................... 21 
 

3 
 



Inventering av makrofyter i Stockholms län 2009  

Sammanfattning 

Föreliggande rapport redovisar resultat av makrofytinventering av Albysjön, Långsjön, 
Kyrksjön, Vällingen, Västra Styran, Uttran, Måsnaren och Bornan i Stockholms län 
sommaren 2009. Det huvudsakliga syftet med inventeringen var att fastställa sjöarnas 
ekologiska status med avseende på makrofyter. Inventeringen utfördes av Naturvatten i 
Roslagen AB på uppdrag av länsstyrelsen i Stockholms län. 
 
Samtliga sjöar bedömdes till måttlig status, undantaget Västra Styran som bedömdes vara av god 
status. Bedömningen kan betraktas som säker då den omfattade ett stort antal arter och de 
sjöar, Västra Styran och Kyrksjön, som låg på gränsen till en lägre klassgräns 
rimlighetsbedömdes enligt gällande bedömningsgrunder. 
 
Sammantaget noterades 57 arter av makrofyter, övervattenväxter undantaget. Artantalet var 
högst i Långsjön där 40 arter noterades och lägst i Kyrksjön med endast nio arter.  
 
Tre rödlistade arter noterades vid inventeringen, nämligen kransalgen uddslinke (Nitella 
mucronata) och natearterna bandnate (Potamogeton compressus) och uddnate (Potamogeton 
friesii). Uddslinke noterades i Uttran och Måsnaren och anges i rödlistan som starkt hotad 
(EN), bandnate noterades i Albysjön och anges i rödlistan som sårbar (VU) och uddnate 
noterades i Albysjön och Långsjön och anges i rödlistan som missgynnad (NT). I nya 
rödlistan som planeras till 2010 kommer, med förbehåll för ytterligare förändringar, bandnate 
och uddslinke att klassificeras som missgynnade i stället för sårbar respektive starkt hotad.  
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Inledning 
Föreliggande rapport redovisar resultat av makrofytinventering av åtta sjöar i Stockholms län 
sommaren 2009. De ingående sjöarna var Albysjön, Långsjön, Kyrksjön, Vällingen, Västra 
Styran, Uttran, Måsnaren och Bornan. Det huvudsakliga syftet med inventeringen var att 
klassificera sjöarnas ekologiska status enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (2007 
och 2008). Inventeringen utfördes av Naturvatten i Roslagen AB på uppdrag av länsstyrelsen i 
Stockholms län. 

Metodik 
Fältarbetet utfördes i huvudsak enligt det förslag till metodik för inventering av makrofyter 
som utarbetats av Frauke Ecke vid Luleå tekniska universitet (arbetsmaterial daterat 2009-04-
02). Inventeringen omfattade kärlväxter, akvatiska mossor, kransalger, övriga makroalger 
(släktena Cladophora och Ulva/Enteromorpha) samt cyanobakterierna sjöplommon och 
sjöhjortron. Övervattenväxter inventerades och beskrivs översiktligt. Inventeringen utfördes 
längs transekter som fördelades så att sjöarnas variationsrikedom täcktes in med avseende på 
bland annat substrat, vågexponering och biotoper. Som vägledning vid utplacering användes 
ortofoton, jordartskartor och djupkartor. Transekterna utgick från strandlinjen eller 
övervattenvegetationsbältets slut och slutade vid det djup där inga makrofyter längre 
påträffades. Inventeringen utfördes genom provtagning vid varannan djupdecimeter med så 
god noggrannhet som var möjligt med tanke på bland annat bottensubstratets beskaffenhet. 
Vanligen togs prover genom krattning längs en halvmeter bottenyta. Krattning utfördes med 
trädgårdskratta med teleskopskaft ned till cirka tre meters djup och därefter med Lutherräfsa, 
se figur 1. Vid hårdare bottnar och misstanke om förekomst av svårkrattade makrofyter 
utfördes inventeringen istället genom snorkling, varvid förekommande arter noterades inom 
en ruta motsvarande ett krattdrag (25 x 50 cm). För att i fält avgöra lämpligt antal transekter 
upprättades diagram över kumulativt artantal och inventeringen fortgick till dess att inga nya 
arter påträffades i de tre sista transekterna och kurvan över kumulativt artantal planade ut. 
Aktuellt vattenstånd mättes in mot beständiga objekt vid vattnet. Objekten koordinatsattes och 
fotograferades. Fältarbetet utfördes av Thomas Jansson, Mia Arvidsson och Hans Nilsson 
(Naturvatten i Roslagen AB). 
 

 
Figur 1. Makrofytinventering genom krattning på bild till vänster och kransalger på 
Lutherräfsa på bild till höger. 
 
Artbestämning utfördes vanligen i fält med undantag för huvudsakligen kransalger och 
mossor som bestämdes under lupp efter avslutat fältarbete. Flertalet mossor artbestämdes av 
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Henrik Weibull vid Naturcentrum eller Lars Hedenäs vid Naturhistoriska Riksmuseet. Ett 
urval av de kransalger som påträffades artbestämdes av Roland Bengtsson vid Mikroalg. 
 
Bedömning av ekologisk status baserades på de nya bedömningsgrunderna för makrofyter 
(Naturvårdsverket 2007 och 2008). Bedömningen utförs genom beräkning av ett så kallat 
trofiskt makrofytindex (TMI) som svarar på näringsstatus, i första hand totalfosfor. 
Makrofytindex beräknas utifrån de påträffade arternas indikatorvärde längs en 
totalfosforgradient. För klassificering av ekologisk status beräknas en ekologisk kvalitetskvot 
(EK) genom jämförelse av det beräknade indexet med ett referensvärde som avses spegla ett 
opåverkat tillstånd. Referensvärdet gäller för ett stort och heterogent område och är inte 
lokalspecifikt. Med hjälp av den beräknade ekologiska kvoten klassificeras den ekologiska 
statusen som hög, god, måttlig eller otillfredsställande/dålig. Om det beräknade EK-värdet 
ligger mindre än 0,05 enheter från en klassgräns, används förekommande arter enligt artlista i 
bedömningsgrunderna för att göra en säkrare klassificering av status, rimlighetsbedömning.  
 
Klassificeringen påverkas inte av arternas förekomstfrekvens eller djuputbredning. I 
resultatredovisningen anges dock arternas frekvens baserat på förekomst sett till samtliga 
antal prov. Observera att frekvensangivelsen baseras på fynd i subjektivt utplacerade 
transekter och därför inte kan sägas representera sjön som helhet. För undervattensarter anges 
också största noterade förekomstdjup. 

Resultat 
I nedanstående avsnitt lämnas en sammanfattande beskrivning av inventeringsresultaten samt 
av sjöarnas övergripande karaktär. De inventerade transekternas lägen redovisas med 
koordinater i bilaga 1. Artförekomster och -frekvenser per transekt och maximal 
djuputbredning samt diagram över kumulativt artantal redovisas i bilaga 2. Uppgifter om 
sjödata och översiktskarta redovisas i bilaga 3 och vattenståndsinmätning redovisas i bilaga 4. 

Förekommande arter 
Sammantaget noterades 57 arter av makrofyter undantaget övervattenväxter, se tabell 1. 
Artantalet var högst i Långsjön där hela 40 arter noterades och lägst i Kyrksjön där endast nio 
arter påträffades. Störst spridning hade gul näckros som förekom i samtliga av de åtta 
inventerade sjöarna. Andra arter med stor spridning var nålsäv, axslinga, ålnate, vit näckros, 
vattenpilört och gäddnate som förekom i sex av de åtta sjöarna. Hornsärv, vattenpest, 
hårslinga, axslinga, gul näckros och till viss del även glans-/mattslinke (sterila och ej 
bestämda till art) samt smal vattenpest hade en hög förekomstfrekvens av tio procent eller mer 
i de flesta av de sjöar där arten påträffades. Den överlägset mest artrika växtgruppen var 
långskottsväxterna som representerades av 26 arter. Inga kortskottsväxter påträffades i 
Kyrksjön men i övriga sjöar noterades minst en art i denna grupp i form av slamkrypa, nålsäv, 
styvt- eller vekt braxengräs och/eller strandranunkel. I samtliga sjöar, undantaget Kyrksjön, 
noterades minst en kransalgsart.  
 
I Uttran och Måsnaren noterades den rödlistade kransalgen uddslinke (Nitella mucronata). 
Ytterligare två rödlistade arter noterades vid inventeringen, nämligen bandnate (Potamogeton 
compressus) samt uddnate (Potamogeton friesii). Bandnate anges i rödlistan som sårbar (VU) 
och uddnate som missgynnad (NT). Bandnate noterades i Albysjön och uddnate i både 
Albysjön och Långsjön. Uddslinke anges i rödlistan som starkt hotad (EN) och omfattas av 
åtgärdsprogram. I nya rödlistan som planeras till 2010 kommer dock bandnate och uddslinke 
antagligen att klassificeras som missgynnade i stället för sårbar respektive starkt hotad, med 
reservation för nya förändringar. Belägg av natearterna omhändertogs av Thomas Karlsson 
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(Naturhistoriska riksmuseet) och kransalgen av Roland Bengtsson (Mikroalg). För detaljer 
hänvisas till nedanstående beskrivningar av respektive sjö. 
 
Tabell 1. Arter som noterades i de tre inventerade sjöarna med fördelning på växtgrupp, och 
med total förekomstfrekvens (%) baserad på förekomst i det totala antalet prover i varje sjö. 
För rödlistade arter anges kategori inom parentes, där EN betecknar starkt hotad, VU sårbar 
och NT missgynnad. 
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Isoetider Kortskottsväxter                   
Elatine sp. slamkrypa           <1     1 
Eleocharis acicularis nålsäv 2 3 4 6 <1 3 6 
Isoëtes lacustris styvt braxengräs       2         1 
Isoëtes echinospora vekt braxengräs <1 <1 3 3 
Ranunculus reptans strandranunkel   2   2         2 
Elodeider Långskottsväxter   
Callitriche hamulata klolånke             <1   1 
Ceratophyllum demersum hornsärv 38 35 39 33 73 5 
Elodea canadensis vattenpest 48 39   17   <1     4 
Elodea nuttallii smal vattenpest 12 5 30 3 
Hottonia palustris vattenblink       <1     <1   2 
Lobelia dortmanna notblomster <1 1 
Myriophyllum alterniflorum hårslinga   28   18     19   3 
Myriophyllum spicatum axslinga <1 25 30 23 <1 1 6 
Myriophyllum verticillatum kransslinga             2 7 2 
Plantago uniflora strandpryl <1 1 2 
Potamogeton alpinus rostnate       3 10 <1     3 
Potamogeton berchtoldii gropnate <1 <1 2 
Potamogeton compressus (VU) bandnate <1               1 
Potamogeton crispus krusnate <1 6 <1 3 
Potamogeton friesii (NT) uddnate <1 <1             2 
Potamogeton gramineus gräsnate <1 5 4 3 
Potamogeton lucens grovnate           10 4   2 
Potamogeton obtusifolius trubbnate 3 5 <1 2 4 
Potamogeton pectinatus borstnate 1             1 2 
Potamogeton perfoliatus ålnate 3 6 6 3 <1 5 6 
Potamogeton praelongus långnate     <1           1 
Potamogeton pusillus spädnate <1 1 2 
Ranunculus circinatus hjulmöja 3 7   <1   9     4 
Ranunculus subgen. Batrachium sp. möja obest. 4 2 2 
Stratiotes aloides vattenaloe       <1   <1 6   3 
Utricularia vulgaris/australis vatten-/sydbläddra <1 <1 2 
Nymphaeider Flytbladsväxter                   
Nuphar lutea gul näckros 12 18 16 13 18 8 19 49 8 
Nymphaea alba vit näckros   <1   <1 <1 <1 <1 6 6 
Persicaria amphibia vattenpilört 1 3 <1 5 <1 <1 6 
Potamogeton natans gäddnate   2 8 4   <1 3 10 6 
Sagittaria sagittifolia pilblad <1 5 <1 3 
Sparganium emersum igelknopp   <1 <1 <1 <1   1   5 
Sparganium erectum stor igelknopp     3       <1 2 3 
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Lemnider Flytväxter                   
Hydrocharis morsus-ranae dyblad <1 <1 <1 <1 4 
Lemna minor andmat   <1 <1 <1     <1   4 
Lemna trisulca korsandmat 4 1 
Spirodela polyrhiza stor andmat     <1           1 
Charophyceae Kransalger   
Chara aspera borststräfse   3             1 
Chara globularis skörsträfse <1 5 2 3 
Chara virgata papillsträfse   1   3 <1       3 
Nitella flexilis/opaca glans-/mattslinke 2 17 28 3 2 5 
Nitella mucronata (EN) uddslinke           <1 6   2 
Chlorophyta Grönalger   
Cladophora aegagrophila getraggsalg 10 5   <1   6     4 
Cyanophyta Cyanobakterier   
Nostoc pruniforme sjöplommon   <1             1 
Bryophyta Bladmossor   
Calliergonella cuspidata spjutmossa               6 1 
Drepanocladus aduncus lerkrokmossa <1 1 
Drepanocladus longifolius hårkroksmossa   1             1 
Drepanocladus sordidus fiskekrokmossa 2 1 
Fissidens fontanus vattenfickmossa   1             1 
Fontinalis antipyretica stor näckmossa 1 9 10 4 3 5 
Leptodictyum riparium vattenkrypmossa   3     <1       2 
Platyhypnidium riparoides bäcknäbbmossa <1 1 
Antal arter   20 40 9 28 12 17 20 17 57 
 

Ekologisk status 
Ekologisk status och uppgifter om undervattenvegetationens maximala djuputbredning och 
siktdjup redovisas i figur 2 och tabell 2. Samtliga sjöar bedömdes till måttlig status, 
undantaget Västra Styran som bedömdes ha god status. Den ekologiska kvalitetskvoten (EK) 
varierade mellan 0,61 i Kyrksjön och 0,91 i Västra Styran. Kyrksjön och Västra Styran låg 
nära gränsen mot otillfredsställande/dålig respektive måttlig status. Ingen av de arter som 
noterades och redovisas i bedömningsgrunderna motiverade dock någon ändring i 
klassificeringen av de båda sjöarna. Bedömningen kan därför, baserat på gällande 
bedömningsgrunder, betraktas som säker. Det finns dock indikationer på att 
bedömningsgrunderna tyvärr inte fungerar tillfredsställande (Larson & Carlsson 2008), och 
det kan inte uteslutas att planerade framtida revideringar av bedömningsgrunderna kan 
komma att medföra en förändrad statusklassning.  
 
Antalet arter som ingick i bedömningen varierade mellan sju i Kyrksjön och 37 i Långsjön. 
Djuputbredningen var minst i Kyrksjön, 0,5 meter, och störst i Långsjön, 6,0 meter, vilket 
överensstämmer med uppmätta siktdjup som varierade mellan 0,4 och 4,0 meter i Kyrksjön 
respektive Långsjön. Sterila exemplar av vatten-/sydbläddra påträffades i Långsjön och 
behandlades vid beräkning av trofiskt makrofytindex (TMI) som vattenbläddra. 
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Figur 2. Ekologisk kvalitetskvot för makrofyter i åtta sjöar i Stockholms län 2009. Färger och 
klassbeteckningar anges enligt Naturvårdsverket (2007). 
 
Tabell 2. Bedömning av ekologisk status, antal bedömningsgrundande arter, 
maxdjuputbredning av undervattensvegetationen samt siktdjup i de åtta inventerade sjöarna. 
Trofiskt makrofytindex (TMI) och ekologisk kvalitetskvot (EK) ligger till grund för 
statusbedömningen. 
Sjö TMI EK Status Antal  Kommentar UV-veg. maxdjup Siktdjup 
        BG-arter   (m) (m) 
Albysjön 5,60 0,63 Måttlig 18 Ej nära klassgräns 5,0 3,0 - 3,5 
Långsjön 6,65 0,78 Måttlig 37 Ej nära klassgräns 6,0 2,9 - 4,0 
Kyrksjön 5,43 0,61 Måttlig 7 Nära gräns mot O/D 0,5 0,4 
Vällingen 6,73 0,79 Måttlig 16 Ej nära klassgräns 3,4 2,8 
Västra Styran 7,59 0,91 God 11 Nära gräns mot M 3,0 1,8 
Uttran 5,88 0,67 Måttlig 15 Ej nära klassgräns 4,2 2,2 
Måsnaren 6,27 0,72 Måttlig 17 Ej nära klassgräns 2,4 1,0 
Bornan 6,69 0,78 Måttlig 16 Ej nära klassgräns 2,6 1,5 
 

Albysjön 
Albysjön inventerades den 27 juli 2009 med nio transekter, se figur 3 samt bilaga 1 och 2.  
Omgivningen vid västra och norra delen av sjön var flack och dominerades av artificiella 
markytor. Södra och östra delen av sjön kantades av höga klippor och branta stränder. Vid 
södra strandlinjen fanns även naturliga och artificiella sand- och grusstränder. En 
småbåtshamn ligger vid sjöns västra strand och på motsatt sida om sjön ligger Glömsta ängs 
naturreservat. Stränderna kantades till största delen av bladvassbälten samt en del säv- och 
smalkaveldunbårder. Utanför övervattensvegetationen var näckrosbälten vanligt 
förekommande och sjöbottnen sluttade långsamt ut från stränderna runt sjön, undantaget den 
norra delen av sjön där bottnen sluttade brantare ned till cirka fem meter, se figur 4. Annan 
övervattenvegetation som noterades var blomvass, smalkaveldun, svärdslilja, säv, 
fackelblomster, strandklo, sjöfräken, topplösa och strandlysing. Albysjöns bottnar var 
övervägande hårda även om substratet övergick mot mjukbottenkaraktär längre ut från 
stränderna.  
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Figur 3. Ungefärliga lägen och sträckningar för transekter som inventerades i Albysjön, 
2009. 
 

 
Figur 4. Albysjöns östra och södra strand karakteriserades av hårdare bottnar och sparsam 
undervattensvegetation.  
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Sammantaget påträffades 20 arter av vattenvegetation vid inventeringen, undantaget 
övervattenvegetation. Baserat på beräknad förekomstfrekvens var vattenpest och hornsärv de 
vanligast förekommande arterna men även gul näckros, smal vattenpest och getraggsalg var 
vanliga och hade en förekomstfrekvens på cirka tio procent. Arter som förekom med mindre 
än en procent var strandpryl, skörsträfse, spädnate, axslinga, uddnate och bandnate. De två 
sistnämnda finns angivna i rödlistan. Uddnate (Potamogeton friesii) anges vara missgynnad 
(NT) och påträffades i transekt två på 2,6 meters djup på finsedimentbotten (X:6571250, 
Y:1617760) och i transekt fem på finsedimentbotten och på 2,6 meters djup (X:6569720, 
Y:1617949). Bandnate (Potamogeton compressus) anges i rödlistan som en sårbar art (VU) 
och påträffades i transekt fyra på finsedimentbotten på 1,8 meters djup (X:6570415, 
Y:1617800). Belägg lämnades till Thomas Karlsson (Naturhistoriska Riksmuseet). 
 
Djupast förekommande undervattenart var hornsärv och stor näckmossa som påträffades på 
5,0 meter. Siktdjupet i sjön varierade mellan 3-3,5 meter. 

Långsjön 
Inventering av Långsjön utfördes den 28 juli 2009 med 23 transekter, se figur 5 samt bilaga 1 
och 2. Närområdet runt sjön är kuperat med ömsom grunda vikar och branta klippor med få 
sandstränder. Norra och södra delen av sjön karaktäriseras främst av brant sluttande klipp- 
och stenstränder. Längs den västra stranden vid sjöns centrala del kantas långgrunda stränder 
av bitvis långa och breda vassbälten med utanförliggande näckrosbälten, se figur 6. Längs 
sjöns stränder noterades även övervattenvegetation som sjöfräken, svalting, svärdslilja, gröe, 
topplösa, blomvass, strandlysing, ranunkel, bredkaveldun, videört, strandklo, vattenklo, 
vattenmärke och besksöta. I sjöns centrala del finns två små skogsbeklädda öar varav den ena 
ligger relativt nära land. Långsjöns stränder karakteriserades av både mjuka bottnar i 
skyddade vikar och av hårdare bottnar längs vindexponerade sträckor med lägre artrikedom.  
 

 
Figur 5. Ungefärliga lägen och sträckningar för transekter som inventerades i Långsjön, 
2009. 
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Figur 6. Bälten med flytbladsväxter, som vattenpilört och näckrosor, var vanliga vid 
Långsjöns stränder.   
 
Sammantaget påträffades hela 40 arter av vattenvegetation vid inventeringen, undantaget 
övervattenvegetation. Baserat på beräknad förekomstfrekvens var vattenpest, hornsärv, 
hårslinga och axslinga de vanligast förekommande arterna. Gul näckros och glans/matttslinke 
var något mindre vanliga med en förekomstfrekvens på cirka 17 procent samt stor näckmossa 
med en förekomst på nästan tio procent. Nära 40 procent av arterna förekom med mindre än 
en procent och var därmed ovanliga. En av dessa var uddnate (Potamogeton friesii), som i 
rödlistan anges vara missgynnad (NT). Naten påträffades i transekt 18 på 2,7 meters djup på 
finsedimentbotten tillsammans med bland annat hornsärv och hjulmöja (X:6542085, 
Y:1594128) och i transekt 21 på finsedimentbotten och på 1,4–1,6 meters djup (X:6540747, 
Y:1598229). Belägg lämnades till Thomas Karlsson (Naturhistoriska Riksmuseet). 
 
Djupast förekommande undervattenart var vattenfickmossa som påträffades på 6,0 meter. 
Siktdjupet i sjön varierade mellan 3-4 meter från sjöns norra till södra del. 

Kyrksjön 
Kyrksjön inventerades den 29 juli 2009 med 13 transekter, se figur 7 samt bilaga 1 och 2. 
Stränderna runt sjön kantades av bladvassbårder, från några meter till cirka 50 meter breda. 
Längs den östra delen av sjön bestod stränderna av korta sten-, häll- och bergssträckor. Vid 
dessa avsnitt var övervattensvegetationen av säv och bladvass glesare. Vid sjöns in- och 
utlopp fanns även bårder av gul näckros. Utbredningen av undervattensvegetationen och 
flytbladsväxter utanför vassbårderna var mycket liten och endast vid inloppet var 
utbredningen något större. Enligt boende vid Kyrksjön, Lars Karlsson, har sjöns nivåtröskel 
förstörts och ej återställts. Detta skall ha medfört en nivåsänkning av sjön på cirka 0,5 meter 
och kraftiga algblomningar. Övervattensvegetation som noterades, förutom bladvass och säv, 
var bland annat topplösa, fackelblomster, vattenskräppa, brunskära, sjöfräken, missne, 
svalting och besksöta. Sjöns västra och östra del karaktäriseras främst av långgrund 
mjukbotten medan norra och södra delen av sjön företrädesvis kännetecknas av hårdbotten 
med mycket sparsam eller obefintlig undervattensvegetation, se figur 8.  
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Figur 7. Ungefärliga lägen och sträckningar för transekter som inventerades i Kyrksjön, 
2009. 
 

 
Figur 8. Omgivningen runt Kyrksjön består till största delen av jordbruksmark. Vid 
inventeringstillfället pågick en kraftig algblomning i sjön. 
 
Sammantaget påträffades endast nio arter av vattenvegetation vid inventeringen, undantaget 
övervattenvegetation. Baserat på beräknad förekomstfrekvens var gul näckros den vanligast 
förekommande arten med 16 procent av den totala förekomsten i samtliga prover men 
noterades vid endast tre av transekterna. Gäddnate var näst vanligaste art med en förekomst på 
nästan åtta procent och tredje vanligaste art var stor igelknopp. Övriga arter som påträffades i 
sjön noterades endast utanför transekt fyra och tio. Endast flytblad- och flytväxter noterades 
förutom långnate. Nivåsänkningen av sjön kan ha medfört att artbeståndet och utbredningen 
av undervattensvegetationen minskat till följd av det sänkta vattenståndet och skifte till större 
växtplanktonbestånd i stället för makrofyter. Inga rödlistade arter noterades. 
 
Djupast förekommande undervattenart var långnate som påträffades på 0,5 meter och 
siktdjupet i sjön uppmättes till 0,4 meter. 
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Vällingen 
Vällingen inventerades den 13 augusti 2009 med 14 transekter, se figur 9 samt bilaga 1 och 2. 
Närområdet runt sjön karaktäriseras av låglänt terräng bestående av dels skogsmark och 
artificiell mark som jordbruksmark och bebyggelse. Flera mindre och en stor ö finns i sjön 
samt en halvö som är förbunden till sjöns södra del. Stränderna runt sjön kantades av glesa 
och breda bårder av bladvass, säv, smal- och bredkaveldun. Bälten med flytbladsväxter som 
gul näckros var vanligt utanför vassbårderna. Annan övervattensvegetation som noterades var 
topplösa, starr, sjöfräken, svalting, svärdslilja, missne och blomvass. Sjön karaktäriseras 
främst av långgrund mjukbotten med mycket undervattensvegetation, se figur 10.  
 

 
Figur 9. Ungefärliga lägen och sträckningar för transekter som inventerades i Vällingen, 
2009. 
 

 
Figur 10. Vällingen karaktäriseras av långgrund mjukbotten.  
 
Sammantaget påträffades 28 arter av vattenvegetation vid inventeringen, undantaget 
övervattenvegetation. Baserat på beräknad förekomstfrekvens var hornsärv, axslinga och 
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matt/glansslinke de vanligast förekommande arterna. Något mindre vanliga var hårslinga, 
vattenpest och gul näckros med en frekvens på mellan 13 och 18 procent. Ovanliga arte
påträffades var bland andra kortskottsväxterna nålsäv, strandranunkel, styvt- och 
braxengräs samt kransalgen papillsträfse och flera arter i andra växtgr

r som 
vekt 

upper som 
ngskottsväxter och flytbladsväxter. Inga rödlistade arter noterades. 

nte 

var 3,0 meter i sjöns norra del, 3,8 meter i sjöns centrala del och 2,8 meter i 
sjöns östra del.  

amt 

 
det 

ladvass 

er 
iljön var mer ensartad, därav 

des färre transekter vid den östra stranden. 
 

lå
 
Djupast förekommande undervattenart var hornsärv som påträffades på 3,4 meters djup. I
långt ifrån var axslinga och stor näckmossa som påträffades på 3,2 respektive 3,0 meter. 
Siktdjupet i sjön 

Västra Styran 
Inventering av Västra Styran utfördes den 10 augusti 2009 med tio transekter, se figur 11 s
bilaga 1 och 2. Huvuddelen av sjöns stränder var tämligen långgrunda och det strandnära 
området runt sjön dominerades av tät blandskog, ofta ända ned till vattnet, och jordbruksmark.
Artificiell mark förekom längs sjöns norra del med ett fåtal bryggor ut i vattnet. Landområ
vid sjöns nordöstra strand består av ett våtmarksområde med ett antal dammar och diken. 
Stränderna var omväxlande sten- och sandstränder, främst vid sjöns västra och norra strand, 
och kantades av breda bladvassbälten runt större delen av sjön, se figur 12. Förutom b
noterades övervattensvegetation som säv, topplösa svalting, strandlysing, svärdslilja, 
fackelblomster, sjöfräken, starr, besksöta, smalkaveldun och kråkklöver. I sjöns södra del 
finns två öar som förbinds med varandra av ett vassområde. Variationen av olika strandtyp
var större längs västra stranden jämfört med den östra där m
la

 
Figur 11. Ungefärliga lägen och sträckningar för transekter som inventerades i Västra 
tyran, 2009. S
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Figur 12. Transekt 10 träcker sig ut från sandstranden längsmed bladvassbältet. Stora delar 
v Västra Styrans stränder kantas av bälten med vass.  
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linke och papillsträfse samt vattenmossa och stor näckmossa. 
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a
 
Sammantaget påträffades 12 arter av vattenvegetation vid inventeringen, undantaget 
övervattenvegetation. Baserat på beräknad förekomstfrekvens var hornsärv den vanligaste 
förekommande arten, 33 procent. Något mindre vanlig var gul näckros med en frekvens på 
procent. Övriga arter hade en förekomstfrekvens under tio procent eller noterades endast i
närheten av en transekt. Ovanliga arter som påträffades var bland andra kortskottsväxten 
nålsäv, kransalgerna glans/matts
In
 
Djupast förekommande undervattenart var krusnate som påträffades på 3,0 meters djup
hornsärv och rostnate noterades endast något grundare på 2,8 meter. Siktdju
v

Uttran 
Uttran inventerades den 11 augusti 2009 med 12 transekter, se figur 13 samt bilaga 1 och 2.  
Sjön ligger precis söder om Salem och omges till största delen av artificiell mark, bebyggelse 
och åkermark, samt några mindre skogsområden vid sjöns sydvästra och nordöstra strand, se 
figur 14. Vid sjöns nordvästra spets passerar en järnvägslinje mellan Uttran och den lilla sjön 
Dånviken, norr om Uttran. Sjöns stränder består av dels sand och stenstränder, klipphällar o
några få grunda vassrika vikar. Stränderna kantas längs vissa sträckor av glesa och inte så 
breda vassbälten med utanförliggande bälten av gul näckros på endast ett fåtal plats
övervattenvegetation som noterades var svärdslilja, topplösa, blomvass, starr, säv, 
strandlysing, kräkklöver, sjöfräken, smalkaveldun, fackelblomster, strandklo, svalting och 
besksöta. Flera skogsbeklädda mindre öar och en lite större, Ensta ö, är belägna i sjöns ös
och centrala delar. Uttrans bottnar var övervägande mjuk
s
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Figur 13. Ungefärliga lägen och sträckningar för transekter som inventerades i Uttran, 2009. 
 

 
Figur 14. Uttrans stränder är kraftigt påverkad av mänskliga aktiviteter.  
 
Sammantaget påträffades 17 arter av vattenvegetation vid inventeringen, undantaget 
övervattenvegetation. Baserat på beräknad förekomstfrekvens var hornsärv den fullständigt 
dominerande arten med en frekvens på cirka 70 procent. Smal vattenpest och axslinga var 
dock också vanligt förekommande med en förekomstfrekvens på mellan 20-30 procent. Två 
arter noterades i sjön, vit näckros och kortskottsväxten slamkrypa, vilka påträffades utanför 
transekt ett och tre. Arter som förekom med mindre än en procent var vattenpest, rostnate, 
vattenaloe och uddslinke. Uddslinke anges i rödlistan som starkt hotad (EN) och påträffades 
tillsammans med hornsärv på mjukbotten i transekt ett på 3,2 meters djup (X:6565511, 
Y:1614047). Belägg lämnades till Roland Bengtsson, Mikroalg.  
 
Djupast förekommande undervattenarter var hornsärv och stor näckmossa som påträffades på 
4,2 respektive 4,0 meter. Siktdjupet i sjön varierade mellan 1,5 i sjöns södra del och 2,2 i den 
norra delen av sjön.  
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Måsnaren 
Inventering av Måsnaren utfördes den 12 augusti 2009 med 14 transekter, se figur 15 samt 
bilaga 1 och 2. Sjön ligger mycket nära Södertälje men närområdet består till största delen av 
skog och artificiell mark som jordbruk och en del bebyggelse. Norra delen av Måsnaren 
förbinds med den södra delen av en smal å, vilken till viss del är en tunnel under 
Södertäljevägen, E20. Flera större och mindre skogsbeklädda öar är belägna i sjöns norra och 
södra del, varav vissa har lite bebyggelse. Norra delen av sjön är grundare och omgärdas 
nästan helt av bälten och dungar av kaveldun och bladvass, se figur 16. I sjön noterades även 
annan övervattensvegetation som fackelblomster, topplösa, strandlysing, strandkol, besksöta, 
svalting, svärdslilja, starr, säv, kråkklöver och missne. Måsnarens stränder karakteriserades av 
både mjuka bottnar i skyddade vikar och av hårdare bottnar längs vindexponerade sträckor 
med lägre artrikedom. 
 

 
Figur 15. Ungefärliga lägen och sträckningar för transekter som inventerades i Måsnaren, 
2009. 
 

 
Figur 16. Grunda vegetationsrika vikar med dungar av vass och smalkaveldun var vanligt i 
vissa delar av sjön. Där påträffades bland annat vattenaloe (Stratiotes aloides).  
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Sammantaget påträffades hela 20 arter av vattenvegetation vid inventeringen, undantaget 
övervattenvegetation. Baserat på beräknad förekomstfrekvens var hårslinga och gul näckros 
de vanligast förekommande arterna. Fler noterade arter påträffades utanför transekter och 
flera arter ur olika växtgrupper i sjön var ovanliga. Uddslinke anges i rödlistan som starkt hotad 
(EN) och påträffades rikligt i transekt åtta på mellan 1,4–1,8 meters djup på mjukbotten 
(X:6564280, Y:1599103). Belägg lämnades till Roland Bengtsson, Mikroalg. 
 
Djupast förekommande undervattenart var grovnate som påträffades på 2,4 meters djup och 
inte mycket grundare vattenaloe på 2,2 meter. Siktdjupet i norra delen av sjön var 1,5 meter 
och 1,0 meter i södra delen.  
 

Bornan 
Bornan inventerades den 31 juli 2009 med tio transekter, se figur 17 samt bilaga 1 och 2.  
Omgivningen runt sjön består till största del av skog och längs västra och längs den norra 
delen av sjön av sumpmark. Närområdet öster om sjön domineras av artificiell mark och vid 
sjöns södra strand ligger Borntorps naturreservat. Stränderna runt sjön kantas av breda 
bladvass- och sävbälten med ofta utanförliggande näckrosbårder, se figur 18. Annan 
övervattenvegetation som noterades var kabbeleka, smalkaveldun, svärdslilja, fackelblomster, 
sjöfräken, topplösa, kråkklöver, vattenklöver och strandlysing. Bornan hade övervägande 
mjuka bottnar och endast enstaka sandstränder.  
 

 
Figur 17. Ungefärliga lägen och sträckningar för transekter som inventerades i Bornan, 
2009. 
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Figur 18. Stora delar av Bornans stränder kantades av säv- och bladvassbälten.  
 
Sammantaget påträffades 17 arter av vattenvegetation vid inventeringen, undantaget 
övervattenvegetation. Baserat på beräknad förekomstfrekvens var gul näckros vanligast 
förekommande art. Kortskottsväxterna vekt braxengräs och nålsäv samt kransalgerna 
glans/mattslinke och skörsträfse. Den största delen av arterna noterades vid transekt ett nära 
Borntorps naturreservat. Inga rödlistade arter noterades.  
 
Djupast förekommande undervattenart var kransslinga som påträffades på 2,6 meters djup och 
siktdjupet i sjön var 1,5 meter. 
 

Tack 
Stort tack till Thomas Karlsson vid Naturhistoriska riksmuseet, Roland Bengtsson vid 
Mikroalg och Henrik Weibull vid Naturcentrum för hjälp med artbestämning.  
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Bilaga 1. Beskrivning av de inventerade transekternas lägen med koordinater. 
 
Transekt  Startpunkt Slutpunkt Beskrivning 
  X Y X Y   
Kyrksjön 1 6544534 1601404 6544518 1601403 Utgår från sandstrand 
Kyrksjön 2 6544697 1600954 6544683 1600947 Utgår från sandstrand 
Kyrksjön 3 6544479 1600336 6544473 1600346 Utgår från vassbälte 
Kyrksjön 4 6544129 1599873 6544091 1599964 Utgår från vassbälte 
Kyrksjön 5 6543746 1600376 6543758 1600372 Utgår från vassbälte 
Kyrksjön 6 6543937 1600843 6543943 1600843 Utgår från säv/blomvassbälte 
Kyrksjön 7 6544007 1601407 6544019 1601415 Utgår från smalkaveldun/vassbälte 
Kyrksjön 8 6543944 1602112 6543944 1602113 Utgår från vassbälte 
Kyrksjön 9 6543993 1602323 6543994 1602328 Utgår från blomvassbälte 
Kyrksjön 10 6544010 1602823 6544035 1602806 Utgår från sandstrand innanför vassbälte 
Kyrksjön 11 6544548 1602641 6544511 1602615 Utgår från vassbälte 
Kyrksjön 12 6544832 1602246 6544814 1602274 Utgår från säv/vassbälte 
Kyrksjön 13 6544562 1602098 6544562 1602094 Utgår från stenstrand 
Albysjön 1 6571506 1617834 6571406 1617907 Utgår från vassbälte 
Albysjön 2 6571257 1617710 6571244 1617820 Utgår från starr/vassbälte i anslutning till sandstrand 
Albysjön 3 6570902 1617772 6570889 1617791 Utgår från vassbälte 
Albysjön 4 6570412 1617724 6570415 1617892 Utgår från öppen stenstrand 
Albysjön 5 6569701 1617943 6569730 1617953 Utgår från stenig strand 
Albysjön 6 6569810 1618163 6569814 1618155 Utgår från stenstrand 
Albysjön 7 6569743 1618260 6569752 1618261 Utgår från sandstrand med småsten  
Albysjön 8 6570349 1618410 6570353 1618337 Utgår från vassbälte utanför klippa 
Albysjön 9 6571757 1618114 6571738 1618117 Utgår från stensatt strand 
Långsjön 1 6547576 1593219 6546788 1593355 Utgår från säv/vassbälte 
Långsjön 2 6546341 1593420 6546344 1593436 Utgår från bälte av svärdslilja och säv 
Långsjön 3 6545824 1593433 6545828 1593551 Utgår från säv/vassbälte 
Långsjön 4 6545028 1593958 6545028 1593958 Utgår från brant stenstrand 
Långsjön 5 6544879 1593721 6544872 1593754 Utgår från brant sten- och erosionsstrand  
Långsjön 6 6545079 1594837 6544955 1594699 Utgår från säv/vassbälte 
Långsjön 7 6544779 1594582 6544779 1594582 Utgår från sjöfräken/starrbälte 
Långsjön 8 6544280 1594221 6544284 1594213 Utgår från vindexponerad brant stenstrand 
Långsjön 9 6544422 1593677 6544417 1593681 Utgår från vassbälte 
Långsjön 10 6544084 1592950 6544112 1593136 Utgår från vassbälte 
Långsjön 11 6544499 1593730 6544432 1593813 Utgår från vassbälte 
Långsjön 12 6543894 1592972 6544007 1593119 Utgår från sandstrand 
Långsjön 13 6543534 1593050 6543568 1593079 Utgår från erosions/hagstrand 
Långsjön 14 6543228 1592583 6543152 1592797 Utgår från bredkaveldunbälte 
Långsjön 15 6542482 1593015 6542452 1592907 Utgår från artificiell erosionstrand  
Långsjön 16 6542711 1592926 6542770 1592945 Utgår från sandstrand 
Långsjön 17 6542257 1594010 6542265 1594014 Utgår från mager, skuggad, svagt sluttande strand 
Långsjön 18 6542064 1594127 6542170 1594129 Utgår från vassbälte 
Långsjön 19 6541640 1595550 6541699 1595490 Utgår innanför säv/vassbälte 
Långsjön 20 6541450 1597047 6541468 1597049 Utgår från sten/sandstrand 
Långsjön 21 6540747 1598237 6540836 1598204 Utgår från säv/vassbälte 
Långsjön 22 6541985 1597202 6541968 1597166 Utgår från sandstrand längsmed brygga 
Långsjön 23 6542962 1594074 6542959 1594072 Utgår från säv/vassbälte 
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Transekt  Startpunkt Slutpunkt Beskrivning 
  X Y X Y   
Vällingen 1 6558664 1600052 6558703 1599875 Utgår från smalkaveldunbälte 
Vällingen 2 6557360 1598689 6557481 1598556 Utgår från inlopp mellan sandstrand och träddunge 
Vällingen 3 6557392 1597550 6557439 1597604 Utgår från sandstrand kantad av sten, längsmed brygga 
Vällingen 4 6557923 1597347 6557867 1597284 Utgår från grässtrand mellan gles vass 
Vällingen 5 6557733 1596645 6557759 1596575 Utgår från glest säv/vassbälte 
Vällingen 6 6557663 1596234 6557700 1596210 Utgår från bredkaveldunbälte 
Vällingen 7 6558142 1595464 6558204 1595667 Utgår från skuggad strand med blandskog 
Vällingen 8 6558586 1595565 6558725 1595830 Utgår från vindskyddad vik innanför smalkaveldunbälte 
Vällingen 9 6559691 1595500 6559674 1595461 Utgår från sävbälte vid klippor 
Vällingen 10 6559590 1596818 6559550 1596812 Utgår innanför säv/vassbälte 
Vällingen 11 6559277 1597459 6559293 1597452 Utgår från brant erosionsstrand vid glest vassbälte 
Vällingen 12 6558907 1596456 6558894 1596464 Utgår från vindskyddad vik innanför glest sävbälte 
Vällingen 13 6558361 1597044 6558386 1597002 Utgår innanför glest näckros/vassbälte 
Vällingen 14 6558831 1598207 6558726 1598221 Utgår från grusparkering genom glest säv/vassbälte 
Västra Styran 1 6540961 1617006 6540951 1617009 Utgår från grov sten/sandstrand 
Västra Styran 2 6540880 1616928 6540864 1616948 Utgår från vassbälte 
Västra Styran 3 6540826 1616880 6540785 1616870 Utgår från säv/vassbälte 
Västra Styran 4 6540553 1616810 6540566 1616859 Utgår från gräsmatta 
Västra Styran 5 6540282 1617037 6540345 1617093 Utgår från vassbälte 
Västra Styran 6 6540226 1617304 6540357 1617420 Utgår från skyddad och skuggad strand 
Västra Styran 7 6540291 1617855 6540417 1617741 Utgår från sandstrand längsmed brygga 
Västra Styran 8 6541613 1618044 6541385 1617993 Utgår från sandstrand längsmed brygga 
Västra Styran 9 6541535 1617237 6541524 1617249 Utgår från sten/grusstrand 
Västra Styran 10 6541027 1617027 6541021 1617046 Utgår från sandstrand 
Uttran 1 6565532 1614099 6565433 1613949 Utgår från vassbälte 
Uttran 2 6564041 1609539 6563999 1609542 Utgår från vassbälte mellan bryggor 
Uttran 3 6564040 1609135 6563937 1609138 Utgår från sandstrand 
Uttran 4 6564294 1608839 6564379 1608826 Utgår från brant häll 
Uttran 5 6564179 1608648 6564161 1608668 Utgår från skyddad strnad innanför bård av näckros och vattenpilört 
Uttran 6 6563368 1608826 6563411 1608826 Utgår från smalkaveldun/vassbälte 
Uttran 7 6563087 1609230 6563105 1609194 Utgår från skuggad och vindskyddad strand 
Uttran 8 6563541 1610965 6563597 1610943 Utgår från trädbevuxen strand framför ängsmark 
Uttran 9 6563563 1611204 6563625 1611253 Utgår från gräsmatta längs brygga 
Uttran 10 6563893 1611415 6563864 1611421 Utgår från sävbälte 
Uttran 11 6565008 1613174 6564994 1613173 Utgår från strand innanför vassbälte 
Uttran 12 6565326 1613625 6565333 1613682 Utgår från vassbälte 
Måsnaren 1 6562298 1602045 6562287 1602044 Utgår från sandstrand mellan starrbälte och brygga 
Måsnaren 2 6561672 1602633 6561678 1602577 Utgår från inlopp kantad av träd genom smalkaveldun/vassbälte 
Måsnaren 3 6561532 1601916 6561618 1601884 Utgår från säv/starr/vassbälte 
Måsnaren 4 6562173 1600869 6562203 1600815 Utgår från skogs/stenstrand 
Måsnaren 5 6562468 1600342 6562443 1600396 Utgår innifrån vasslagun 
Måsnaren 6 6562943 1600203 6563008 1600178 Utgår från skyddad vik med vassbälten 
Måsnaren 7 6562861 1599087 6562934 1599168 Utgår från vassbälte 
Måsnaren 8 6564280 1599103 6564456 1599194 Utgår från smalkaveldunbälte 
Måsnaren 9 6565038 1599873 6565045 1599867 Utgår från brant sten/grässtrand i smalkaveldunbälte 
Måsnaren 10 6564058 1599677 6564046 1599683 Utgår från strandkanten i kanalen 
Måsnaren 11 6563482 1600082 6563482 1600087 Utgår från brant barrskogsstrand i bredkaveldunbälte 
Måsnaren 12 6563401 1601030 6563379 1601040 Utgår från smalkaveldun/vassbälte 
Måsnaren 13 6562952 1601861 6562943 1601847 Utgår från stenstrand genom sävbård 
Måsnaren 14 6562529 1602402 6562505 1602401 Utgår från sävbård 

 
 

23 
 



Inventering av makrofyter i Stockholms län 2009  

Transekt  Startpunkt Slutpunkt Beskrivning 
  X Y X Y   
Bornan 1 6654908 1664006 6654996 1663944 Utgår från strandkant med låglänt terräng och gräsmark 
Bornan 2 6655090 1663496 6655144 1663513 Utgår från strandkant genom glest säv/vassbälte 
Bornan 3 6655105 1662714 6655192 1662695 Utgår från häll genom säv/vassbälte 
Bornan 4 6655198 1662153 6655312 1662387 Utgår från glest sävbälte 
Bornan 5 6655888 1663680 6655793 1663599 Utgår från säv/vass/smalkaveldunbälte 
Bornan 6 6655786 1665082 6655778 1665066 Utgår från vindexponerad erosionstrand med barrträd 
Bornan 7 6655624 1665619 6655566 1665630 Utgår från sandstrand 
Bornan 8 6655453 1666110 6655450 1665938 Utgår från vindexponerad , halvt beskuggad och trädbevuxen strand 
Bornan 9 6654964 1665352 6655029 1665365 Utgår från starrbälte innanför säv/vassbälte 
Bornan 10 6655180 1664813 66551177 1664826 Utgår från stenhäll 

 
 
  

24 
 



Inventering av makrofyter i Stockholms län 2009  

Bilaga 2. Artförekomster och artfrekvenser per transekt samt maximal djuputbredning i  
meter. Frekvensen anges per transekt som det antal prover arten förekom i och totalt i procent, 
baserat på förekomst i samtliga prover i sjön. 
 
Albysjön   Frekvens (antal prov) Frekvens Maxdjup
2009-07-27   1 2 3 4 5 6 7 8 9 (%) (m) 
Nuphar lutea gul näckros 5 10  5 1   2 2 11,6  
Elodea nuttallii smal vattenpest 12 13        11,6 4,2 
Ceratophyllum demersum hornsärv 18 14 3 11 10 4 1 10 11 38,1 5,0 
Potamogeton perfoliatus ålnate 1   2 4     3,3 2,8 
Plantago uniflora strandpryl 1         0,5 0,8 
Eleocharis acicularis nålsäv 2 3        2,3 1,4 
Nitella flexilis/opaca glans-/mattslinke 2 1    1   1 2,3 3,6 
Chara globularis skörsträfse 1         0,5 1,8 
Potamogeton pectinatus borstnate 2   1      1,4 3,0 
Potamogeton obtusifolius trubbnate 2 1  1 1    1 2,8 3,4 
Fontinalis antipyretica stor näckmossa 2   1      1,4 5,0 
Ranunculus circinatus hjulmöja 4 3        3,3 2,6 
Persicaria amphibia vattenpilört  3        1,4   
Potamogeton friesii (NT) uddnate  1   1     0,9 2,6 
Potamogeton pusillus spädnate  2        0,9 1,4 
Elodea canadensis vattenpest   7 14 15 19 20 15 14 48,4 4,2 
Ranunculus subgen. Batrachium sp. möja obest.    4 3   1  3,7 2,8 
Potamogeton compressus (VU) bandnate    1      0,5 1,8 
Cladophora aegagrophila getraggsalg     3 9  9  9,8 3,8 
Myriophyllum spicatum axslinga      1    0,5 0,8 
Totalt antal prov   26 23 19 25 22 21 25 28 26 215   
Kumulativt artantal   12 15 16 18 19 20 20 20 20    
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Kyrksjön   Frekvens (antal prov) 
Frekvens 

(%) 
Maxdjup 

(m) 
2009-07-29   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13     
Sparganium erectum stor igelknopp  x        4    3,4   
Nuphar lutea gul näckros   x 15        4  16,1   
Potamogeton natans gäddnate    9      x    7,6   
Persicaria amphibia vattenpilört    x          0,0   
Sparganium emersum igelknopp    x          0,0   
Lemna minor andmat    x          0,0   
Spirodela polyrhiza stor andmat    x          0,0   
Hydrocharis morsus-ranae dyblad    x          0,0   
Potamogeton praelongus långnate          x    0,0 0,5 
Totalt antal prov   11 8 4 25 5 6 5 6 7 12 13 11 5 118   
Kumulativt artantal   0 1 2 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9     
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Västra Styran   Frekvens (antal prov) Frekvens Maxdjup 
2009-08-10   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (%) (m) 
Sagittaria sagittifolia pilblad 2   2   2   x 4,8 0,4 
Nuphar lutea gul näckros  2 3 5 6 7 x   x 18,3   
Potamogeton crispus krusnate  2  1  1 3    5,6 3,0 
Ceratophyllum demersum hornsärv  1   5 16 17 3   33,3 2,8 
Potamogeton alpinus rostnate   3     2 1 6 9,5 2,8 
Eleocharis acicularis nålsäv    4    2 1 x 5,6 0,8 
Leptodictyum riparium vattenkrypmossa    1       0,8 0,2 
Fontinalis antipyretica stor näckmossa     4   1   4,0 1,2 
Nitella flexilis/opaca glans-/mattslinke     2 1 1    3,2 2,2 
Chara virgata papillsträfse     x      0,0   
Sparganium emersum igelknopp      x     0,0   
Nymphaea alba vit näckros       x    0,0   
Totalt antal prov   7 7 6 14 12 23 24 13 8 12 126   
Kumulativt artantal   1 4 5 7 10 11 12 12 12 12     
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Uttran   Frekvens (antal prov) Frekvens Maxdjup 
2009-08-11   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (%) (m) 
Ceratophyllum demersum hornsärv 19 16 19 15 9 13 2 15 19 15 15 13 73,3 4,2 
Potamogeton lucens grovnate 2    x   5 6 9 1  9,9 2,2 
Elodea canadensis vattenpest 1            0,4 0,8 
Potamogeton alpinus rostnate 2            0,9 1,0 
Elodea nuttallii smal vattenpest 1 2 12 9 2 5 5 12 9 8 4  29,7 3,4 
Nuphar lutea gul näckros 3   3 5  x     7 7,8   
Stratiotes aloides vattenaloe 2            0,9 2,8 
Ranunculus circinatus hjulmöja 1  8     2 6 3   8,6 2,8 
Nitella mucronata (EN) uddslinke 1            0,4 3,2 
Nymphaea alba vit näckros x            0,0   
Persicaria amphibia vattenpilört x    1 4 1 x 3 2 x  4,7   
Myriophyllum spicatum axslinga  3 15   1 4 9 7 13 1 1 23,3 4,0 
Potamogeton perfoliatus ålnate   x      5  1  2,6 2,2 
Elatine sp. slamkrypa   x          0,0   
Cladophora aegagrophila getraggsalg    5   9      6,0 3,6 
Potamogeton obtusifolius trubbnate     4        1,7 3,0 
Potamogeton natans gäddnate      2       0,9   
Totalt antal prov   23 18 22 20 14 15 19 22 21 20 21 17 232   
Kumulativt artantal   11 12 14 15 16 17 17 17 17 17 17 17     
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Bornan   Frekvens (antal prov) Frekvens Maxdjup
2009-07-31   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (%) (m) 
Sparganium erectum stor igelknopp 3          2,1   
Potamogeton perfoliatus ålnate 1      3 1  2 4,9 1,8 
Isoëtes echinospora vekt braxengräs 5          3,5 1,4 
Nitella flexilis/opaca glans-/mattslinke 3   x       2,1 1,2 
Eleocharis acicularis nålsäv 5          3,5 1,4 
Myriophyllum verticillatum kransslinga 8    2      6,9 2,6 
Fontinalis antipyretica stor näckmossa 5          3,5 1,8 
Chara globularis skörsträfse 3          2,1 1,2 
Calliergonella cuspidata spjutmossa 5       4   6,3 1,8 
Potamogeton pectinatus borstnate 2          1,4 1,3 
Nymphaea alba vit näckros x x 2 3 1    3  6,3   
Persicaria amphibia vattenpilört x         1 0,7   
Potamogeton gramineus gräsnate x   1   1 4   4,2 1,3 
Nuphar lutea gul näckros 19 10 12 16 2 1 3 3 4  48,6   
Potamogeton natans gäddnate  x 4 11 x   x   10,4   
Myriophyllum spicatum axslinga     2      1,4 2,2 
Potamogeton crispus krusnate       1    0,7 0,8 
Totalt antal prov   25 14 17 21 8 11 14 10 13 11 144   
Kumulativt artantal   14 15 15 15 16 16 17 17 17 17     
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Bilaga 3. Grunddata över inventerade sjöar med ID-nummer, kommun, sjöarea, medeldjup 
och maxdjup samt karta över Stockholms län med de inventerade sjöarnas lägen.  
 
Namn  ID  Kommuner  Sjöarea  Medeldjup  Maxdjup

         (km2)  (m)  (m) 

Albysjön  SE657170‐161793  Botkyrka ‐ 0127, Huddinge ‐ 0126  1,13       

Bornan  SE665517‐166624  Norrtälje ‐ 0188  2,81       

Kyrksjön  SE654491‐160230  Södertälje ‐ 0181  1,94       

Långsjön  SE654804‐159298  Södertälje ‐ 0181, Trosa ‐ 0488  5,38  10,6  26,0 

Måsnaren  SE656092‐160258  Nykvarn ‐ 0140, Södertälje ‐ 0181  4,62  2,6  7,0 

Uttran  SE656562‐161394  Botkyrka ‐ 0127, Salem ‐ 0128, Södertälje ‐ 0181  2,45  6,3  16,0 

Vällingen  SE655738‐159870  Nykvarn ‐ 0140, Södertälje ‐ 0181  3,92  5,8  16,0 

Västra Styran  SE654145‐161816  Nynäshamn ‐ 0192  1,40       
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Bilaga 4. Uppgifter om vattenståndsinmätning. 
 

 

Albysjön 
Vattenståndet var 19 cm under 
metallöglan på ett cementblock.  
 
Koordinater: 
X:6571968 Y:1617779 

 

 

Långsjön 
Vattenståndet var 20 cm under 
vitmarkerad del på en sten.  
 
Koordinater: 
X:6547035 Y:1593397 

 

 

Kyrksjön 
Vattenståndet var 15 cm under 
vitmarkerad avsats på häll.  
 
Koordinater: 
X:6544534 Y:1601404 

34 
 



Inventering av makrofyter i Stockholms län 2009  

 

 

Vällingen 
Vattenståndet var 23 cm under den övre 
kanten av en sten nära båtramp.  
 
Koordinater: 
X:6558699 Y:1599475 

 

 

Västra Styran 
Vattenståndet var 36 cm under kanten 
av en stor sten.   
 
Koordinater: 
X:6540807 Y:1616874 

 

 

Uttran 
Vattenståndet var 38 cm under den 
nedre kanten av brofundament.  
 
Koordinater: 
X:6564404 Y:1608810 
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Måsnaren 
Vattenståndet var 19 cm under den övre 
kanten av ett betongfundament.  
 
Koordinater: 
X:6562296 Y:1602047 

 

 

Bornan 
Vattenståndet var 8 cm under 
vitmarkerad del på en sten.  
 
Koordinater: 
X:6655637 Y:1665634 
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Kontakt

Mer information kan du få av  
enheten för miljöanalys, 
Länsstyrelsen i Stockholms län
Tfn:  08- 785 40 00 (vxl)
Rapporten finns endast som pdf på vår webbplats.

Adress

Länsstyrelsen i Stockholms län
Hantverkargatan 29 
Box 22 067 
104 22 Stockholm
Tfn:  08- 785 40 00 (vxl)
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och 
deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig 
produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövär-
den samt landskapets ekologiska och vattenhushållande 
funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för 
friluftsliv värnas.

Ingen övergödning 
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte 
ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förut-
sättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till 
allsidig användning av mark och vatten.

Ett rikt växt- och djurliv
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på 
ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. 
Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktio-
ner och processer ska värnas.
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