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Förord 

Denna åtgärdsplan är framtagen på uppdrag av Naturvårdsverket. Syftet är 
att den ska beskriva hur den framtida kalkningsverksamheten i Stockholms 
län ska utformas enligt principerna i Naturvårdsverkets kalkningshandbok 
(Handbok 2002:1). Planen ska utgöra underlag för framtida kalknings-
verksamhet med syfte att samordna verksamheten, höja kvalitén och skapa 
en enhetlig grundstruktur i kalkningsverksamheten. Åtgärdsplanerna ska 
dessutom vara ett underlag för Naturvårdsverkets redovisning av kalknings-
verksamheten till regering och riksdag. 
 
I samband med arbetet med att ta fram åtgärdsplanen har Länsstyrelsen även 
tagit fram regionala riktlinjer för utbetalning av statsbidrag för kalkning av 
sjöar och vattendrag i Stockholms län. Dessa bygger på kalkningsförord-
ningen och Naturvårdsverkets prioriteringsgrunder i nationella planen1. Det 
är framförallt inom nationella planens prioritetsklass 4 som tillägg gjorts. 
Riktlinjerna återfinns bifogade till den regionala åtgärdsplanen. 
 
Det är Länsstyrelsens uppfattning att åtgärdsplanen och arbetet med att ta 
fram denna kommer att utgöra ett viktigt fundament för det fortsatta arbetet 
inom kalkningsverksamheten i Stockholms län. Åtgärdsplanen har 
utarbetats av Joakim Pansar vid Länsstyrelsen. 
 
 
Stockholm januari 2005 
 
  
 
 
    
 
Lars Nyberg 
Miljö- och planeringsdirektör 
      

                                                 
1 Nationell plan för kalkning av sjöar och vattendrag 2000-2009 - Redovisning av ett 
regeringsuppdrag. Naturvårdsverket 1999. 
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Summary 

Strategic framework document for liming of acidified 
waters in Stockholm County 
This report assesses trends in acidification and the status of acidified lakes 
and rivers in Stockholm County (SE Sweden). It also presents a framework 
for liming of lakes, which includes a liming strategy, an action plan, an 
environmental quality monitoring plan and a policy for government 
subsidies for liming. The action plan follows the liming strategy presented 
in the Swedish national liming guidelines (Swedish Environmental 
Protection Agency, Handbook 2002:1).  
 
In order to combat acidification, approximately 30 lakes in Stockholm 
County have been treated with lime since the late 1970s. Conditions in the 
lakes have clearly improved, and acidic lakes are rare in Stockholm County 
today. In eight of the nine reference lakes used for baseline monitoring, pH 
values had increased since 1990. On average, pH values in the reference 
lakes have increased by 0.013 units per year.  
 
Treatment with lime has been so successful that Stockholm County has now 
achieved one of the national interim targets for the Swedish environmental 
quality objective “Natural acidification only”. According to the interim 
target, “By 2010 not more than 5 % of all lakes and 15 % of the total length 
of running water in the country will be affected by anthropogenic 
acidification”.  
 
The lakes of Stockholm County are less affected by acidification than the 
average Swedish lake, and are more resistant to deposition of sulphur and 
nitrogen. In a study of 164 lakes, acid deposition exceeded the critical load 
(the load below which inputs of acidic substances can be neutralized by soil-
weathering processes) in eight lakes only. We estimate that at current levels 
of acidic deposition, only 8 % of the lakes (66 of all 790 lakes in the county) 
risk becoming acidic. This is equivalent to 66 km2 of lake area, or 2 % of 
the total lake area in the county (excluding Lake Mälaren).  
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Planerad verksamhet 

Försurningssituationen i länet 
Länets marker och vatten är, med några viktiga undantag, relativt tåliga mot 
försurning. Ett fåtal sjöar i länet är försurade. Det försurande nedfallet i 
länet kommer både från källor utanför länet och från våra egna 
verksamheter. Svavelnedfallet var som högst på 1960-och 1970-talet och 
har minskat stadigt sedan dess. 

Nedfall och nederbörd 
Nedfallet av svavel och kväve har beräknats för år 1998 baserat på 
emissionsdatabasen som har utvecklats inom Stockholms och Uppsala läns 
Luftvårdsförbund och med användande av en regional spridningsmodell, 
MATCH, utvecklad av SMHI (Fig 1). Resultat från de miljöövervaknings-
program som drivs av Länsstyrelsen och Luftvårdsförbundet har använts för 
att verifiera beräkningarna (1). 
 
Nedfall av kväve i länet varierar mellan 5 och 9 kg N/ha*år. Motsvarande 
beräkning för 1994 gav ett totalt nedfall mellan 5 och 12 kg N/ha*år. Den 
minskning som skett av det totala nedfallet berör främst de centrala, 
tätbefolkade delarna av länet, och i mindre grad de perifera. Minskningen i 
nedfallet ligger i linje med att utsläppen av kväveoxider i länet har sjunkit 
med cirka 30 procent mellan åren 1994 och 1998. De minskade utsläppen 
från vägtrafiken är den största orsaken till att de totala utsläppen av NOx 
sjunkit i länet.  
 
Nedfallet av kväve härrör till största delen från källor utanför länet, medan 
länet exporterar större delen av sina utsläpp till andra regioner. Endast cirka 
tio procent av de egna utsläppen inom länet faller ner innanför länets 
gränser. När det gäller vägtrafikens utsläpp av kväveoxider deponeras cirka 
tio procent inom länet. För ammoniak är motsvarande siffra drygt 30 
procent. Av det nedfall som härstammar från källor i länet kommer 88 
procent av kväveoxidnedfallet från vägtrafikens utsläpp som också står för 
23 procent av ammoniaknedfallet. Resten av ammoniaknedfallet kommer 
från jordbruk och djurhållning.  
 
Enligt beräkningen för 1998 varierade det totala svavelnedfallet i länet 
mellan 3 och 6 kg S/ha*år. Vid de motsvarande beräkningarna för år 1994 
varierade nedfallet mellan 5 och 9 kg S/ha*år. En avsevärd minskning av 
nedfallet har således skett enligt dessa beräkningar. Under perioden 1994 till 
1998 har de totala svavelutsläppen i länet minskat främst beroende på 
minskade utsläpp från energisektorn. Nedfallsberäkningen visar dock att 
energisektorns minskade utsläpp inte påverkar nedfallet i länet. Av energi-
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sektorns utsläpp av svavel hamnar endast cirka 0,3 procent inom länets 
gränser, vilket är så litet att det inte påverkar trenden i nedfallet. Av utsläp-
pen från sjöfarten och den individuella uppvärmningen hamnar omkring tio 
procent innanför länets gränser; dessa sektorer ger det största bidraget till 
depositionen på grund av lokala källor i länet. Utsläppen från dessa sektorer 
har dock inte förändrats nämnvärt under perioden. Av de totala 
svavelutsläppen i länet beräknas endast cirka sex procent falla ner inom 
länet, resten exporteras till andra regioner.  
 
Att depositionen av försurande ämnen har minskat återspeglas tydligt i 
nederbördens kemiska sammansättning (Fig. 2) (2). En sammanställning av 
data från tre stationer inom det nederbördsskemiska stationsnätet visar att 
sulfathalten har minskat med cirka 60 procent mellan åren 1987 och 2002. 
Även halterna av nitrat och ammonium har minskat tydligt med cirka 40 
procent under perioden. pH i nederbörden har ökat från 4,3 vid år 1987 till 
cirka 4,7 i dagsläget. Detta förhållande bör innebära att episodförsurning i 
sjöar och vattendrag inte har samma allvarliga effekt på vattenkvaliteten 
som tidigare. 

Tillståndet i mark, sjöar och vattendrag 
I länet är de ytliga markskikten påverkade av försurningen medan de under-
liggande markskikten och grundvattnet inte är storskaligt påverkade. De 
markkemiska analyser som genomfördes inom länet under 1980-talet visade 
att marken är surare i de södra delarna av länet än i de norra delarna. Detta 
beror på att inlandsisen fört med kalk till markskikten i norr (5).  
 
Totalt nedfall av kväve Totalt nedfall av svavel 

 
Figur 1. Totalt nedfall av svavel och kväve 1998 (1). Nedfallet är störst i de centrala delarna 
av Stockholm. 
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pH i nederbörd Sulfatsvavel i nederbörd 
  

Ammoniumkväve i nederbörd Nitratkväve i nederbörd 
  

 
Figur 2. Nederbördskemi. Sammanställning av data från Aspvreten (Sörmlands län) Tyresta 
(Stockholms län) och Ryda Kungsgård (Uppsala län)  
Dataunderlag: Nederbördskemiska stationsnätet, IVL. 
 
 
Länets sjöar är tåligare mot försurning än genomsnittet för landets sjöar.  
De har högre pH värden och alkalinitet (3,4,5). Försurade sjöar finns främst 
inom hällmarksområden i södra länshalvan. I höglänt terräng på Södertörn 
finns de sjöar som är allra känsligast. Högt belägna områden har tidigt 
svallats rena från finkorniga partiklar när markytan steg över havet. Detta 
har vidare medfört att stora områden är rena hällmarker. Det urtvättade 
materialet har istället sedimenterat på låglänta områden som idag ofta utgörs 
av jordbruksmarker. Av denna anledning återfinns i princip inga försurade 
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vattendrag om man undantar mindre skogsbäckar högt upp i avrinnings-
systemen (5). Den fortsatta genomgången berör därför endast tillståndet i 
länets sjöar. 
 
Länets sjöars förmåga att neutralisera syror har ökat något de senaste åren. 
En genomgång av genomförda riks- och länsinventeringar och mätningar i 
opåverkade referenssjöar visar att förhållandena förbättrats signifikant  
(Fig. 3 och 4)(5). Sjöar med pH under 6 är idag betydligt sällsyntare än 
under 1980-talet. Mycket tyder på att ett trendbrott ägde rum strax efter år 
1990. Tydligast är minskningen i sulfathalt men även pH har ökat något. 
Den minskade depositionen av försurande ämnen har dock ännu inte gett 
upphov till någon entydig förhöjning av alkaliniteten i länets referenssjöar. 
En anledning till att trots allt inte fler sjöar i länet är skadade av försurning 
är att ett trettiotal känsliga sjöar i länet har kalkats sedan starten 1978 (6).  
 
Undersökning: 
Länsinventering 1979 
Riks- och länsinventering 1985 
Riks- och länsinventering 1990 
Riks- och länsinventering 1995 
Riks- och länsinventering 2000 
 

Antal undersökta sjöar: 
245 
134 
307 
267 
173 

pH Alkalinitet 
  

 
Figur 3. Andel sjöar med pH <6 och pH<5,6 vid  
riks- och länsinventeringar i Stockholms län. 

Figur 4. Andel sjöar med alkalinitet <0,1 mekv/l och 
<0,05 mekv/l vid riks- och länsinventeringar i Stockholms 
län. 
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Överskridande av kritisk belastning för försurning av sjöar 
I samband med en pågående utvärdering av Riks- och länsinventeringen år 
2000 (5) har beräkning av överskridande av kritisk belastning genomförts 
med FAB-modellen (First order Acidity Balance)(8). Modellen har fördelen 
att den förutom svaveldeposition även tar hänsyn till depositionen av kväve 
och skogsbrukets påverkan på vattenkvaliteten. För varje sjös avrinnings-
område har belastning av svavel och kväve samt avrinning beräknats. 
Vidare har för hela länet beräknats skogstillväxt och uttag av baskatjoner 
(avverkning). Resultaten visade att endast 8 av 164 sjöar överskred kritisk 
belastning för försurande ämnen (Fig. 5). Omräknat till att gälla hela länet 
innebär detta att 66 sjöar av 790 överskrider kritiskbelastning (8 procent) 
(Tab. 1). Uttryckt som andel sjöareal överskrids 66 km2 av totalt 297 km2 
(exklusive Mälaren) vilket motsvarar 2 procent av hela sjöarealen. En 
tidigare uppskattning av antalet försurade sjöar i länet som genomfördes 
1991 visade att cirka 100 sjöar i länet var försurade. Tillvägagångssättet var 
dock annorlunda 1991 och en direkt jämförelse är därför inte möjlig. 
 
 
Tabell 1. Överskridande av kritisk belastning i sjöar i Stockholms län år 2000. Sjöarna är 
fördelade enligt de storleksklasser som används vid slumpning av sjöar för provtagning i 
riksinventeringen. 

 
 
En översiktlig genomgång av data från miljöövervakningen och kalknings-
verksamheten har i kombination med kunskap om länets kvartärgeologiska 
egenskaper använts för att ta fram en enklare karta över försurningskänsliga 
områden i länet (Fig. 6). Samtliga idag aktuella åtgärdsområden ryms inom 
de utpekade känsliga områdena.  
 

Storleksklass 
(km2)>>>

A >100 B 10-100 C 1.0-10 D 0.1-1.0 E 0.01-0.1 TOT

Antal Areal Antal Areal Antal Areal Antal Areal Antal Areal Antal Areal
Riksinventeringen 
totalt 0 0 2 40 46 116 66 24 50 2,8 164 183

Riksinventeringen 
överskridande av CL 0 0 0 0 0 0 1 1 7 0,5 8 1,0

Länet totalt 1 1153 3 50 52 127 297 97 437 23 790 1450
Länet totalt excl 
Mälaren 0 0 3 50 52 127 297 97 437 23 789 297

Populationsstorlek  % 0 0 67 80 88 92 22 24 11 12 21 61

Beräknat 
överskridande hela 
länet

0 0 0 0 0 0 5 2 61 4 66 6



Figur 5 . Överskridande av kritisk belastning (ekv/ha*år) enligt FAB-modellen  
(First order Acidity Balance) vid Riksinventeringen år 2000. Deposition av svavel 
och kväve har för varje avrinningsområde beräknats med GIS-underlag från  
Rapport 2002:9 (Länsstyrelsen). Medelavrinningen och avrinningen under år 2002 
från varje avrinningsområde har beräknats med vattenföringsdata från 17 vatten-
drag i länet. 

Kritisk belastning (N, S)
 Understiger
 Överstiger

12



Figur 6 . Försurningskänsliga områden i Stockholms län. Kartan baseras på miljö-
övervakningsdata från sjöinventeringar genomförda mellan 1972 och 2002 samt 
data från kalkningsverksamheten i Stockholms län. I kartan finns även markerat 
kalkningsverksamhetens aktuella åtgärdsområden.

Åtgärdsområden
Känsliga områden
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Prognos – tillståndstrender i länets referenssjöar
Förhållandena i länets sjöar har förbättrats som ett resultat av minskad de-
position av försurande ämnen. Det är dock svårare att beskriva med vilken 
hastighet förbättringen sker. Ett försök att uppskatta denna har gjorts genom 
att studera tidsserier i nio referenssjöar i länet (5) (Tab. 2). Dessa utgörs 
utan undantag av sjöar vilkas avrinningsområden består av skog och med en 
obefintlig eller försumbar påverkan från enskilda avlopp. Resultaten visar 
att i samtliga referenssjöar utom en har pH ökat sedan 1991. Någon entydig 
förändring i alkaliniteten har dock inte kunnat mätas. Resultaten visar att pH 
i medeltal ökar med 0,013 enheter/år i referenssjöarna (Fig. 7). Om denna 
ökning antas gälla länet i stort bör detta innebära att kalkningen i länets öst-
ligaste åtgärdsområden kan upphöra inom 10-15-år.

Figur 7. Prognos för pH i nio referenssjöar i Stockholms län. 
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Tabell 2. pH-förändring i nio referenssjöar samt prognos för år 2010. 
 

 

Regional måluppfyllelse år 2000 – Bara naturlig försurning 
Det regionala målet att nedfallet ska vara under 2,5 kg/ha*år för svavel och 
4 kg/ha*år för kväve klaras inte någonstans i länet (7, 8). Det betyder att de 
känsligaste naturtyperna riskerar att skadas. Om utsläppen fortsätter att 
minska kommer vi närmare målet. Att uppnå målet att sjöar och vattendrag 
inte ska ha en alkalinitet som understiger 0,05 mekv/l år 2020 kan komma 
att nås om den positiva utvecklingen fortsätter. 

Referenser 
1) Nedfall av kväve och svavel – Beräkningar för 1998. 2002. 

Länsstyrelsen i Stockholms län. Rapport 2002:09. 2) 
2) Data från nederbördskemiska stationsnätet. Institutet för vatten- och 

luftvårdsforskning (IVL) 
3) Hur mår sjöarna i länet? 1999. Länsstyrelsen i Stockholms län. 

Rapport 1999:15. 
4) Tillståndet i Stockholms läns sjöar och vattendrag. Utvärdering av 

riks- och länsinventeringen 2000. Publiceras i januari 2004 
5) Stockholms läns sjöar – Utveckling, status och prognos.1995. 

Länsstyrelsen i Stockholms län. Rapport 1995:09.  
6) Kalkade sjöar i Stockholms län. 1991. Länsstyrelsen i Stockholms 

län. Rapport 1991:6. 
7) Saldo 2000 – Uppföljning av miljömål i Stockholms län. 

Länsstyrelsen i Stockholms län. 
8) Kritisk belastning för svavel och kväve. 2002. Naturvårdsverket. 

Rapport 5174. 
9) Miljövårdsprogram 2000 –Stockholms län. 1999. Länsstyrelsen i 

Stockholms län. Stockholms läns landsting. Kommunförbundet 
Stockholms län. 

 

Referenssjö Area 
ha

pH* Färgtal* 
ug Pt/l

Konduktivitet* 
mS/m

pH år 2002 pH år 2010 pH-förändring 
per år

Svartsjön 2 4,9 111 3,1 5,05 5,26 0,027
Långviksträsk 7 5,7 137 3,6 5,86 6,03 0,021
Stora Alsjön 7 5,1 199 3,9 5,20 5,31 0,014
Svulten 7 6,0 48 3,8 6,13 6,39 0,032
Vidsjön 9 6,2 82 4,3 6,14 6,06 -0,010
Årsjön 21 5,6 25 2,9 5,64 5,76 0,015
Stora Envättern 38 6,5 33 4,4 6,52 6,54 0,002
Tärnan 106 7,0 40 7,1 7,08 7,15 0,009
Yngern 1633 7,1 16 7,6 7,16 7,23 0,009

Medel 6,0 77 4,5 6,09 6,19 0,013

* medel perioden 1991-2002
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Kalkningsstrategi 
Kalkningsverksamheten i Stockholms län är av liten omfattning med 
begränsade personella resurser för administration och effektuppföljning. 
Länsstyrelsen anser dock att den verksamhet som äger rum är av betydelse 
för att skydda biologisk mångfald. Kalkning av sjöar sker i en naturtyp som 
tyvärr blir allt mer sällsynt i länet, nämligen näringsfattiga skogssjöar med 
betydande naturvärden och med obetydlig påverkan på stränder och littoral-
zoner. Länsstyrelsen har små eller obefintliga möjligheter att bedriva 
utvecklingsprojekt som syftar till att förbättra verksamheten. Istället förlitar 
sig Länsstyrelsen i stor utsträckning på de erfarenheter som görs i andra län 
och på Naturvårdsverkets handbok för kalkning av sjöar och vattendrag 
(Handbok 2002:1). Den sistnämna har varit ett värdefullt och uppskattat 
verktyg för att förbättra verksamheten i Stockholms län. I arbete med att ta 
fram denna åtgärdssplan har kalkningshandboken inneburit följande 
förändringar för verksamheten i Stockholms län: 
 

o Framtagande av en regional kalkningspolicy för handläggning av 
bidragsansökningar och prioriteringsgrunder (en utveckling och 
regionalisering av Nationella planen) (Bilaga 1) 

o Förtydligad mål- och motivstruktur 
o Revidering av mål 
o Kalkning har upphört i ett antal åtgärdsområden (Tab. 3) 
o Anpassning av kalkningsstrategi så att denna följer råden i 

kalkningshandboken. Detta har framförallt inneburit att 
kalkningsintervallen har förändrats och att kalkdoserna har 
reviderats. 

 
Övriga förändringar: 

o Kalkningstidpunkten har flyttats från mars till september för att 
möjliggöra gemensam upphandling med Sörmlands län. 

o Information och kontakter med kalkningens huvudmän har för-
bättrats och formaliserats 

 
Sedan tidigare gäller: 

o Endast sjöar kalkas. Endast ett målområde (Åvaån) i länet utgörs av 
rinnande vatten.  

o Samtliga åtgärdsområden kalkas med helikopter. Flera av åtgärds-
områden utgörs av otillgängligt belägna sjöar som saknar lämpliga 
vägar. Eftersom antalet åtgärdsområden i länet är litet är det mest 
fördelaktigt att kalka samtliga åtgärdsområden med helikopter. 

o Bottenfaunaundersökningar upphandlas tillsammans med 
Sörmlands- och Östergötlands län 
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Tabell 3. Avslutade målområden i Stockholms län. 

 

Effektuppföljning och biologisk återställning 
Effektuppföljningen har redan tidigare reviderats och arbetet med åtgärds-
planen har därför inte resulterat i några stora förändringar.  
 

o Vattenkemi i sjöar har anpassats efter tidigare måluppfyllelse. Det 
innebär att i kalkningsobjekt med 100 procent måluppfyllnad (avser 
pH-mål) tas prov endast vid ett tillfälle. I målområden med sämre 
måluppfyllnad tas prov vid två till tre tillfällen per år.  

o Relativt sett mer resurser allokeras till biologisk effektuppföljning.  
I basprogrammet ingår bottenfaunaprovtagning varje år i de 
biologiskt sett mest värdefulla målområdena. I övriga målområden 
undersöks bottenfaunan vart tredje år.  

o Bottenfaunaundersökning enligt SS-EN 27828 kompletteras med 
”taxajakt” enligt Naturvårdsverkets rapport ”Bottendjur som 
indikator på kalkningseffekter” (Rapport 5235). Efter en prövotid 
utgår eventuellt provtagning enligt metod SS-EN 27828. 

o Annan biologisk effektuppföljning såsom elfiske, provfiske och 
provfiske efter kräfta finansieras i mån av tillgång med andra medel 
än anslaget för effektuppföljning. 

 
En sammanställning av planerad effektuppföljning återfinns i tabell 4. I 
tabell 5 redovisas de totala kostnaderna för olika moment i effektupp-
följning. 
 

Åtgärdsområde Målomr.-
ID

Målområde Huvudskäl till att kalkning upphört

Trollsjön-Vittjärn MOAB01 Trollsjön Målområdet ej längre försurat
Eknösjön MOAB02 Eknösjön Målområdet ej längre försurat
Björnträsket MOAB03 Björnträsk Målområdet ej längre försurat
Sandasjön MOAB06 Sandasjön Målområdet ej längre försurat
Kvarnträsket MOAB08 Kvarnträsket Målområdet ej längre försurat
Fiskmyran MOAB09 Fiskmyran Målområdet ej längre försurat
Gömmaren MOAB10 Gömmaren Målområdet ej längre försurat
Lilla Acksjön MOAB11 Lilla Acksjön Målområdet uppfyller ej krav enligt Lst:s riktlinjer
Åvaån MOAB13 Trehörningen Ingår i IKEU:s återförsurningsprojekt
Åvaån MOAB14 Långsjön Ingår i IKEU:s återförsurningsprojekt
Lilla Mörtsjön MOAB22 Lilla Mörtsjön Målområdet uppfyller ej krav enligt Lst:s riktlinjer
Svinsjön MOAB23 Svinsjön Målområdet uppfyller ej krav enligt Lst:s riktlinjer
Acksjön MOAB24 Acksjön Målområdet uppfyller ej krav enligt Lst:s riktlinjer
Vitträsk MOAB29 Vitträsk Svårt att nå måluppfyllelse med rimlig insats
Grävstasjön-Stegsjön MOAB30 Stegsjön Huvudman saknas
Grävstasjön-Stegsjön MOAB31 Grävstasjön Huvudman saknas
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Tabell 4. Effektuppföljning vid kalkningsverksamheten i Stockholms län. 
 

 
Tabell 5. Kostnader for olika moment i kalkningseffektuppföljningen. 
 

 
 

Undersökningar (i 
prioriteringsordning)

Antal 
målområden

Antal 
stationer

Prov per 
år

Finansiering

Vattenkemi i sjö 11 11 24 Effektuppföljning, IKEU
Bottenfauna i sjölittoral 11 11 5,3 Effektuppföljning, IKEU
Bottenfauna i vattendrag 1 1 0,3 Effektuppföljning
Vattenkemi i vattendrag 1 1 12 Effektuppföljning, RMÖ-finansiering
Elfiske i vattendrag 1 4 4 RMÖ-finansiering
Provfiske efter flodkräfta 4 4 1,3 Om möjligt att finansiera
Provfiske i sjöar 5 5 Ej planerat Om möjligt att finansiera

Under-
sökning

Analys 
kr/prov

Provtag. 
kr/prov

Pris 
kr/lokal

Pris 
(kr/år)

Vad ingår Kommentar

VK-sjö 380 900 1280 30731 pH, alk/acid, kond, ABS F420/5, Ca, 
Mg, SO4, Na, K, Cl

I provtagningskostnad ingår "taxa 
regering" (fn 342 kr/h) och kostnad för 
hyrbil. Få kalkade sjöar medför stora 
avstånd och dämed höga kostnader för 
hyrbil.

BF-
sjö/vdr

5000 28000 Enklare rapport som omfattar 
lokalbeskrivning, artlistor, 
bedömning av försurning, förorening 
och naturvärden (tillstånd och 
påverkan) samt kommentar till 
bedömningar.

Fem delprov/lokal+sökprov

VK-
vtndrg

380 200 580 6960 pH, alk/acid, kond, ABS F420/5, Ca, 
Mg, SO4, Na, K, Cl

I provtagningskostnad ingår "taxa 
regering" (fn 342 kr/h) och kostnad för 
hyrbil. Få kalkade sjöar medför stora 
avstånd och dämed höga kostnader för 
hyrbil.

EF 1800 7200 Dataläggning och rapportering till 
datavärd ingård.

Elfiskeundersökningarna är samordnad 
med regionalmiljövervakning 
(sammanlagt 54 lokaler i länet)

FL 5000 6500

Summa effektuppföljning 79391
Anslag effektuppföljning (2002) 50000
Egenfinansiering 29391
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Planerad verksamhet i åtgärdsområdena 

Trönsjön-Horssjöarna, Södertälje kommun ................................... 21 

Akaren, Södertälje kommun ............................................................ 27 

Ådran-Trehörningen, Huddinge kommun....................................... 31 

Öran-Långsjön, Haninge kommun.................................................. 37 

Åvaån, Haninge kommun ................................................................ 43 

Ällmora Träsk, Tyresö kommun...................................................... 49 

Långträsket, Värmdö kommun........................................................ 53 

Svartträsket, Värmdö kommun ....................................................... 57 

Vidsjön, Värmdö kommun ............................................................... 61 
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Åtgärdsområde:  

Trönsjön-Horssjöarna ID: ÅTG 63000-2-1:1 
Huvudman: Privatperson Bidrag: 85 % 
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Beskrivning 
Åtgärdsområdet är beläget i Trosaåns avrinningsområde (63000). Trönsjön 
kalkades första gången 1985 för att bevara flodkräfta. Före kalkningen var 
alkaliniteten mycket svag och beståndet av flodkräfta hade börjat gå tillbaka 
(1). För att påskynda återhämtningen stödutsattes därför flodkräfta. Upp-
repade provfisken efter flodkräfta har visat att sjöns bestånd numera har 
återhämtat sig (4). Förutom flodkräfta finns en måttligt skyddsvärd botten-
fauna med förekomst av bland annat snäckan Bithynia leachii (2). Stora och 
Lilla Horssjön kalkades första gången 1985 respektive 1986 för 
nedströmseffekt på Trönsjön.  

Mål och målområden 

 

Motiv (detaljerat) 

Kommentar: Förekomst av Gammarus pulex motiverar pH-målet 6,3. 
 

Kalkningsplanering 

 
Åtgärdsområdet helikopterkalkas med kalkmjöl. Kalkgivan har minskat 
jämfört med tidigare kalkningsstrategi. Även spridningsintervallet har 
ändrats genom att kalkning genomförs vartannat år. Detta bör resultera i en 
jämnare vattenkvalitet och mindre risk för överkalkning (vilket har 
förekommit).  

Målområde Typ Motiv Kommentar

MOAB27 BM Förekomst av rödlistade arter Astacus  astacus (VU)

MOAB27 BM Förekomst (Gamla rödlistan och upptaget i 
Nationella planen)

Bithynia leachii

MOAB27 NE Höga Hg-halter i fisk 1,35 mg Hg/kgFW norm, Gädda

ObjID X-koord Y-koord Namn 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Metod Medel

KOAB25 655340 159176 Lilla Horssjön 5,0 3,3 3,3 FLYG KM

KOAB26 655328 159158 Stora Horssjön 10,2 5,0 6,0 6,0 FLYG KM

KOAB27 655224 159182 Trönsjön 31,9 10,0 4,2 4,2 FLYG KM

Totalt sjö: 0 0 42 0 0 20 0 13 0 13

ObjID Målområde Sjö/
Vdr

Areal (ha) 
Längd  (km)

Motiv Skydds-
status

Kemiskt 
mål

Areal 
Avr.omr. 
(ha)

Arealdos 
Sjökalk

Bakgrunds-
pH

MOAB27 Trönsjön Sjö 35,6 Btnfna, 
Gammarus pulex, 
flodkräfta, Hg

N2 6,3 348 19 5,7 (5,1)
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Effektuppföljning 

 
Vattenkemisk provtagning i Stora Horssjön upphör (tidigare kontrollpunkt i 
åtgärdsområdet). Biologisk effektuppföljning utökas genom årlig provtag-
ning av bottenfaunan.  

Vattenkemiska resultat 
Trönsjön: 

 
Sett under hela kalkningsperioden har måluppfyllnaden varit god. Under år 
2002 utsattes sjön dock för en surstöt som troligen inte var långvarig. I och 
med den ambitionshöjning som det nya pH-målet 6,3 innebär, blir mål-
uppfyllnaden retroaktiv sämre för åren fram tom 2003.  

Biologiska resultat 
Bottenfaunaundersökningar har genomförts 1987 och 2001 (2,3). År 1987 
fann man fann bland annat snäckan Bithynia leachi som tidigare var en 
rödlistad art. Flodkräfta har alltsedan stödutsättningen återfunnits i normala 
bestånd. 
 

PpID X-koord Y-koord Stationsnamn Typ av 
provtagn
ing

Antal 
HQ

Antal 
LQ

Frekvens 
biologi 
(prov/år)

Anmärkning

VK27 655224 159182 Trönsjön, utlopp VK-sjö 2
BF27 655256 159126 Trönsjön, littoralt BF-sjö 1
FK27 655224 159182 Trönsjön, utlopp FLDKRFT 0,33 Om möjligt att finansiera

4
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0

0,1

0,2

0,3

pH Mål pH Riktvärde högsta alk Alk mekv/l
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Bottenfaunaundersökning år 2001: 
 
Ingen eller obetydlig påverkan av försurning 
Ingen eller obetydlig påverkan av näringsämnen 
Naturvärden i övrigt 
 
Sjön har provfiskats 1990 och 1997 med 8 respektive 4 översiktsnät. 
Förutom abborre och mört återfanns gädda, sarv och gers (4). 
 
Stora Horssjön är provfiskad vid tre tillfällen 1983, 1991 och 1997 (4,6). 
Endast ett bottensatt översiktsnät av typen Norden användes vid provfisket 
1997. Endast tre mörtar fångades. Ingen reproduktion av arten kan påvisas 
med nuvarande data. En undersökning av kvicksilverinnehållet i fisk (5) 
visade på oönskat höga halter. 

Behov av biologisk återställning  
För närvarande finns inget behov av biologisk återställning i åtgärdsom-
rådets målområde. I Stora Horssjön, som förvisso inte är ett målområde, 
vore en enkel och billig åtgärd att återutsätta mört som tas från Trönsjön. 
Den ambitionshöjning som den nya åtgärdsplanen innebär bör ge goda 
förutsättningar för att återskapa mörtbeståndet i sjön. En dylik 
stödutsättning av mört från Trönsjön har genomförts tidigare men med 
otillfredsställande resultat. Orsaken var att dåvarande kalkningsstrategi inte 
skapade förutsättningar för en lyckad åtgärd. Stora Horssjön är provfiskad 
vid tre tillfällen 1983, 1991 och 1997 (5,7). Endast tre mörtar fångades 1997 
och det är därför troligt att mörten försvunnit.  

Genomförda samt planerade ändringar/förbättringar inom 
åtgärdsområdet 

o Minskad kalkgiva men ökat kalkningsintervall.  
o Mer kalk fördelas till uppströms belägna kalkobjekt (Stora och Lilla 

Horssjön) vilket bör ge ”bonuseffekter” för dessa båda försurnings-
skadade sjöar samt jämnare vattenkvalitet i målområdet (Trönsjön). 

o Den biologiska effektuppföljningen stärks genom årlig bottenfauna-
provtagning i målområdet.  
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Åtgärdsområde:  

Akaren ID: ÅTG 63000Nr12 
Huvudman: Assi Domän Bidrag: 85 % 
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Beskrivning 
Åtgärdsområdet är beläget i Trosaåns avrinningsområde (63000) och om-
fattar endast sjön Akaren. Kalkning påbörjades 1985 i preventivt syfte för 
att bevara sjöns flodkräftbestånd (1). Bottenfaunaprovtagningar 1985, 1987 
och 2001 visade emellertid inga tecken på försurningsskador (2,4). Sjön 
överkalkades 1985 och alkaliniteten var som högst 0,47 mekv/l. Efter en 
förnyad kalkning 1998 har effekten av tidigare överkalkning avklingat. 
Måluppfyllnaden har alltid varit 100 procent. Tidigare försök med att 
inplantera ädelfisk har misslyckats. Undersökningar av vattenvegetation (3) 
och bottenfauna (4) har visat att sjön har höga biologiska värden. Flera 
försurningskänsliga arter har återfunnits, däribland Gammarus pulex (2). En 
undersökning av kvicksilverinnehållet i abborre och gädda 1991 visade på 
måttligt höga halter (6). 

Mål och målområden 

 

Motiv (detaljerat) 

 
Kommentar: Förekomst av Gammarus pulex motiverar pH-målet 6,3. 

Kalkningsplanering 

 
Sjön helikopterkalkas med kalkmjöl. Kalkgivan har minskat väsentligt 
jämfört med tidigare kalkningsstrategi. Trots detta kan beräknad kalkgiva 

ObjID X-koord Y-koord Namn 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Metod Medel

KOAB28 655152 159244 Akaren 26,0 10,0 9,8 9,8 FLYG KM

Totalt sjö: 26 0 0 0 0 10 0 10 0 10

Målområde Typ Motiv Kommentar

MOAB28 BM Bottenfauna med höga eller mycket höga 
naturvärden (enligt Medins index)

"B", Höga naturvärden

MOAB28 BM Förekomst av rödlistade arter Astacus  astacus (VU)
MOAB28 BM Förekomst av rödlistade arter Nitella mucronata (EN)
MOAB28 NE Rörligt friluftsliv Sörmlandsleden
MOAB28 NE Höga Hg-halter i fisk >0,5 mg Hg/kg FW norm

ObjID Målområde Sjö/
Vdr

Areal (ha) 
Längd  (km)

Motiv Skydds-
status

Kemiskt 
mål

Areal 
Avr.omr. 
(ha)

Arealdos 
Sjökalk

Bakgrunds-
pH

MOAB28 Akaren Sjö 38,9 Btnfna, 
Gammarus pulex, 
flodkräfta, Hg, 
friluftsliv

6,3 274 18 5,7 (5,2)
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(enligt Handboken) visa sig vara för hög och en ytterligare justering kan bli 
nödvändig. 

Effektuppföljning 

 
Sjöns vattenkvalitet varierar relativt lite under året. Måluppfyllnaden har 
dessutom varit mycket hög. Vattenkemisk provtagning vid ett tillfälle per år 
bedöms därför vara tillräckligt. Årlig provtagning av bottenfauna säker-
ställer att eventuell försurningspåverkan upptäcks.  

Vattenkemiska resultat 

 
pH och alkalinitet har varit både höga och stabila under hela perioden.  

Biologiska resultat 
Bottenfaunaundersökning år 2001: 
 
Ingen eller obetydlig påverkan av försurning 
Ingen eller obetydlig påverkan av näringsämnen 
Höga naturvärden 

PpID X-koord Y-koord Stationsnamn Typ av 
provtagn
ing

Antal 
HQ

Antal 
LQ

Frekvens 
biologi 
(prov/år)

Anmärkning

VK28 655152 159244 Akaren, utlopp VK-sjö 1
BF28 655173 159295 Akaren, littoralt BF-sjö 1
FK28 655152 159244 Akaren, utlopp FLDKRFT 0,33 Om möjligt att finansiera
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 30

Sjön provfiskades 1997 med avseende på flodkräfta. Fångsten var mycket 
liten och populationen bedömdes som mycket svag (5). 
Södertörnsekologerna (en sammanslutning av kommunekologer på 
Södertörn ) genomförde år 1998 en inventering av vattenväxter (3). Man 
fann bland annat den starkt hotade kransalgen uddslinke (Nitella 
mucronata). Uddslinke är rödlistad (EN). 

Behov av biologisk återställning  
Se femårsplanen för biologisk återställning. Sjöns svaga bestånd av 
flodkräfta bedöms inte bero på försurning utan troligen av biologiska 
faktorer. Stödutsättning av flodkräfta är därför inte längre aktuellt. 

Genomförda samt planerade ändringar/förbättringar inom 
åtgärdsområdet 
Kalkdosen har minskats avsevärt jämfört med tidigare kalkningar. 
Kalkningsintervallet har dessutom minskats för att få en jämnare vatten-
kvalitet. Antalet vattenkemiska prov per år har reducerats till ett prov per år. 
Sjöns bottenfauna undersöks årligen fr.o.m. år 2003. Provfiske efter flod-
kräfta är prioriterat men ryms idagsläget inte inom anslaget för kalknings-
effektuppföljning. 
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6. Kvicksilver i gädda och abborre från sjöar i Stockholms län 

1991-1992. 1993. Länsstyrelsen i Stockholms län. Rapport 
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Åtgärdsområde:  

Ådran-Trehörningen ID: ÅTG 62000-2:1 
Huvudman: Huddinge kommun Bidrag: 85 % 
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Beskrivning 
Åtgärdsområdet är beläget i Tyresåns avrinningsområde (62000). Ådran 
kalkades 1985 och 1987 i preventivt syfte trots att pH och alkalinitet inte 
uppvisade några alarmerande värden. Motivet var ursprungligen att bevara 
och skydda sjöns bestånd av flodkräfta (1). Sjön drabbades dock av 
kräftpest och i dag är både signalkräfta och ädelfisk inplanterad. En 
undersökning av kvicksilverhalten i fisk visade på höga halter i gädda (6). 
Idag riskerar inte Ådran att återförsuras. Kalkpåverkan från den uppströms 
belägna sjön Trehörningen bedöms vara tillräcklig för att klara uppställda 
målsättningar. Eftersom flodkräftan försvunnit finns inga starka biologiska 
motiv för att kalka Ådran. Sjön nyttjas dock flitigt som sportfiskesjö.  
 
Trehörningen var kraftigt försurad före kalkstarten 1984. Alkalinitet och pH 
fluktuerar markant och måluppfyllelsen har hittills inte varit tillfreds-
ställande. Den senast utförda bottenfaunaundersökningen visade på betydlig 
påverkan av försurning. Någon anmärkningsvärd och skyddsvärd biologisk 
mångfald har inte påträffats i sjön (2,3,4,5,7). Sjön har emellertid en hög 
grad av naturlighet. Stränderna är opåverkade och avrinningsområdet utgörs 
av hällmarker med urskog.  

Mål och målområden 

 

Motiv (detaljerat) 

 

ObjID Målområde Sjö/
Vdr

Areal (ha) 
Längd  (km)

Motiv Skydds-
status

Kemiskt 
mål

Areal 
Avr.omr. 
(ha)

Arealdos 
Sjökalk

Bakgrunds-
pH

MOAB18 Ådran Sjö 36,3 Fritidsfiske, Hg 6,0 738 5 6,1 (5,8)

MOAB19 Trehörningen Sjö 6,2 Fritidsfiske, 
fågeldirektivet

NR, N2, RIN 6,0 46 27 4,9 (4,6)

Målområde Typ Motiv Kommentar

MOAB18 NE Höga Hg-halter i fisk 1.5 mg Hg/kg i Gädda (1993)
MOAB18 NE Fritidsfiske upplåtet
MOAB19 BM Förekomst Övrig fauna Storlom

MOAB19 NE Rörligt friluftsliv Sörmlandsleden

MOAB19 NE Fritidsfiske upplåtet
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Kalkningsplanering 

 
Trehörningen helikopterkalkas med kalkmjöl. Tidigare kalkades även 
Ådran. Sjöns kalkbehov täcks dock genom uppströms kalkning av 
Trehörningen. Måluppfyllelsen har varit otillfredsställande för 
Trehörningen. Kalkgivan har därför höjts och spridningsintervallet ändrats 
från vartannat år till årligen. 

Effektuppföljning 

 
Ingen förändring av effektuppföljning förutom att ett vattenkemiskt provtag-
ningstillfälle i Ådran förläggs till augusti månad.  

Vattenkemiska resultat 
 
Ådran 
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ObjID X-koord Y-koord Namn 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Metod Medel

KOAB19 656093 162737 Trehörningen 2,5 2,8 4,2 4,0 3,7 3,7 3,7 3,7 FLYG KM

Totalt sjö: 3 0 3 4 0 4 4 4 4 4

PpID X-koord Y-koord Stationsnamn Typ av 
provtagn
ing

Antal 
HQ

Antal 
LQ

Frekvens 
biologi 
(prov/år)

Anmärkning

VK18 656258 162683 Ådran, utlopp VK-sjö 1 1
VK19 656093 162737 Trehörningen, utlopp VK-sjö 2
BF18 656258 162683 Ådran, littoralt BF-sjö 0,33 Lokalkoordinater ej fastsställt
BF19 656100 162743 Trehörningen, littoralt BF-sjö 0,33
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Trehörningen 

 
Tidigare har effektuppföljningen i sjön Ådran bortprioriterats av 
ekonomiska skäl eftersom risken för återförsurning bedömts som mycket 
liten. För att följa kalkningshandboken avser dock Länsstyrelsen att åter-
uppta effektuppföljningen. Vattenkvaliteten har inte varit tillfredsställande i 
Trehörningen. Förhoppningsvis kommer förändringarna i kalkningsstrategin 
att innebära en förbättring. 

Biologiska resultat 
Trehörningen: 
Sjön bottenfauna har inventerats 1990, 1993, 1998 och 2001 (2,3,4,5). 
Resultaten fram t.o.m. 1998 visade att mycket försurningskänsliga arter 
förekom i sjön. Vid den senaste undersökningen som genomfördes år 2000 
saknades dock försurningskänsliga arter. 
 
Bottenfaunaundersökning år 2000: 
 
Betydlig påverkan av försurning 
Ingen eller obetydlig påverkan av näringsämnen 
Naturvärden i övrigt 
 
Ådran: 
Sjön är provfiskad 1983 med sammanlagt sex översiktsnät (7). Förutom 
abborre och mört fångades gers och gädda. Resultaten visade inte på några 
reproduktionsstörningar i mörtpopulationen. 
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Behov av biologisk återställning  
För närvarande finns inget behov av biologisk återställning. 

Genomförda samt planerade ändringar/förbättringar inom 
åtgärdsområdet 
Revideringen av kalkningsstrategin innebär ökad kalkgiva och en ökning av 
spridningsintervallet. Den redovisade biologiska effektuppföljningen 
kompletteras eventuellt med taxajakt enligt Naturvårdsverkets rapport 5235. 

 

 

 

 

 

 

 

Referenser 
1) Kalkade sjöar i Stockholms län. 1991. Länsstyrelsen i 

Stockholms län. Rapport 1991:6.  
2) Vattenkvalitet i några sjöar och vattendrag i Stockholms län –

Bedömningar utifrån bottenfaunans artsammansättning. 
Länsstyrelsen i Stockholms läm. Rapport 1991:16.  

3) Bottenfaunan i några skogsbäckar och kalkade sjöar i 
Stockholms län. 2000. Länsstyrelsen i Stockholms län. 
Underlagsmaterial U2000:3.  

4) Kalkningseffekter på bottenfauna i Stockholms län. 1995. 
Länsstyrelsen i Stockholms län. Rapport 1995:02. 

5) Bottenfauna i Stockholms i län 2000. 2000. Länsstyrelsen i 
Stockholms län. Underlagsrapport U-serien 

6) Kvicksilver i gädda och abborre från sjöar i Stockholms län 
1991-1992. 1993. Länsstyrelsen i Stockholms län. Rapport 
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7) Provfiske i 7 sjöar 1983. 1983. Länsstyrelsen i Stockholms län. 
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Åtgärdsområde:  

Öran-Långsjön ID: ÅTG 62063-4:1 
Huvudman: Haninge kommun Bidrag: 85 procent 
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Beskrivning 
Åtgärdsområdet är beläget i Vitsåns avrinningsområde (62063). Öran och 
Långsjön kalkades första gången 1984 (1). Kalkningseffekten avklingar fort 
och det har varit svårt att uppnå en jämn vattenkvalitet med hög målupp-
fyllnad. Innan kalkningen startade var åtgärdsområdets båda sjöar starkt 
försurade. Bottenfaunaprovtagning i Öran 1977 visade på kraftiga försur-
ningsskador på sjöns bottenfauna. Trots detta har sjöns bestånd av flodkräfta 
lyckats överleva, om än kraftigt reducerat. Sjön Öran uppvisar mycket höga 
naturvärden med bland annat en mycket artrik bottenfauna (2,3,4,5). En 
undersökning av kvicksilverinnehållet i abborre och gädda 1983 visade på 
mycket höga halter i gädda (6,7). 

Mål och målområden 

 

Motiv (detaljerat) 

 

ObjID Målområde Sjö/
Vdr

Areal (ha) 
Längd  (km)

Motiv Skydds-
status

Kemiskt 
mål

Areal 
Avr.omr. 
(ha)

Arealdos 
Sjökalk

Bakgrunds-
pH

MOAB20 Långsjön Sjö 8,0 Hg NR, N2, RIN 6,0 114 27 4,9 (4,6)

MOAB21 Öran Sjö 49,5 Btfna, flodkräfta, 
Hg, fågeldirektivet

RIN 6,0 511 27 4,9 (4,6)

Målområde Typ Motiv Kommentar

MOAB21 BM Bottenfauna med höga eller mycket höga 
naturvärden (enligt Medins index)

"A", Mycket höga naturvärden

MOAB21 BM Förekomst av rödlistade arter Astacus  astacus (VU)
MOAB21 BM Förekomst av rödlistade arter  Tricholeiochiton fagesii (NT)
MOAB21 NE Höga Hg-halter i fisk 1,46 mg Hg/kgFW norm, Gädda
MOAB21 BM Förekomst (Fågeldirektivet) Fiskgjuse
MOAB21 BM Förekomst (Fågeldirektivet) Storlom
MOAB21 BM Förekomst (Gamla rödlistan och upptaget i 

Nationella planen)
Gyraulus riparius (3)

MOAB21 BM Förekomst (Gamla rödlistan och upptaget i 
Nationella planen)

Gyraulus crista (4)

MOAB21 BM Förekomst (Gamla rödlistan och upptaget i 
Nationella planen)

Marstoniopsis scholtzi (4)

MOAB21 NE Rörligt friluftsliv Sörmlandsleden
MOAB20 NE Höga Hg-halter i fisk >0,5 mg Hg/kg FW norm
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Kalkningsplanering 

 
 
Åtgärdsområdet helikopterkalkas med kalkmjöl. Kalkgivan har ökat efter-
hand och from år 2003 kalkas sjön årligen. Beräknad kalkgiva (enligt 
Handboken) är eventuellt för låg och en justering kan bli nödvändig. 

Effektuppföljning 

 
Den vattenkemiska provtagningen i Öran kompletteras med ett prov under 
basflödesperiod (augusti). Både Öran och Långsjön uppvisar stor variation i 
vattenkvalitet. Ytterligare vattenkemisk provtagning bedöms dock inte vara 
nödvändig. Däremot är det angeläget att följa upp kalkningeseffekten med 
täta provtagningar av bottenfaunan i framförallt Öran. Littoralzonen i Öran 
är både stor och habitatrik och en grundlig övervakning a bottenfaunan 
bedöms därför vara nödvändig för att beskriva eventuell försurnings-
påverkan på bottenfaunan. Provfiske efter flodkräfta bedöms som angeläget 
då tidigare undersökningar visat på vikande population. 

ObjID X-koord Y-koord Namn 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Metod Medel

KOAB20 656047 162784 Långsjön 10,0 5,7 8,3 10,0 3,1 3,1 3,1 3,1 FLYG KM

KOAB21 656007 162978 Öran 20,0 15,0 15,0 10,7 10,7 10,7 10,7 FLYG KM

Totalt sjö: 30 0 6 23 0 25 14 14 14 14

PpID X-koord Y-koord Stationsnamn Typ av 
provtagn
ing

Antal 
HQ

Antal 
LQ

Frekvens 
biologi 
(prov/år)

Anmärkning

VK20 656047 162784 Långsjön, utlopp VK-sjö 2
VK21 656007 162978 Öran, utlopp VK-sjö 2 1
BF20 656030 162787 Långsjön, littoralt BF-sjö 0,33
BF21 656045 162942 Öran, littoralt BF-sjö 1
FK21 656007 162978 Öran, utlopp FLDKRFT 0,33 Om möjligt att finansiera
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Vattenkemiska resultat 
Öran: 

Långsjön: 

 
Effekten av kalkningar avklingar snabbt. Dessutom varierar vattenkvaliteten 
i Öran och Långsjön kraftigt. Detta förhållande motiverar en övergång till 
årlig kalkning. 
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Biologiska resultat 
Öran: 
Bottenfaunan i Öran är undersökt 1977, 1987, 1993, 1998 och 2001 
(2,3,4,5). 1977 var faunan svårt försurningsskadad men redan 1987 åter-
fanns flera försurningskänsliga arter. 1987 påträffades den mycket sällsynta 
nattsländan Tricholeichiton fagesii. Öran bedöms hysa den rikaste botten-
faunan av alla kalkade sjöar i Stockholms län. 
 
Bottenfaunaundersökning år 2000: 
 
Ingen eller obetydlig påverkan av försurning 
Ingen eller obetydlig påverkan av näringsämnen 
Mycket höga naturvärden 
 
Sjön är provfiskad 1983 och 1993 (7). Vid båda provfiskena användes fyra 
översiktsnät. Vid provfisket 1983 fångades abborre, mört, gers, sarv, gädda 
och sutare. Samtliga arter återfanns vid provfisket 1993. 
 
Långsjön: 
En bottenfaunaundersökning 1990 visade att Långsjön var 
försurningsskadad 
Bottenfaunaundersökning år 2000: 
 
Ingen eller obetydlig påverkan av försurning 
Ingen eller obetydlig påverkan av näringsämnen 
Naturvärden i övrigt 

Behov av biologisk återställning  
Se femårsplanen för biologisk återställning. 

Genomförda samt planerade ändringar/förbättringar inom 
åtgärdsområdet 
Revideringen av kalkningsstrategin innebär ökade kalkgivor och en ökning 
av spridningsintervallet. Höga naturvärden och försurningskänslig miljö 
motiverar en ambitionshöjning av den biologiska effektuppföljningen 
genom tätare bottenfaunaprovtagning. 

Referenser 
1. Kalkade sjöar i Stockholms län. 1991. Länsstyrelsen i 

Stockholms län. Rapport 1991:6.  
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2. Vattenkvalitet i några sjöar och vattendrag i Stockholms län –
Bedömningar utifrån bottenfaunans artsammansättning. 
Länsstyrelsen i Stockholms läm. Rapport 1991:16.  

3. Bottenfaunan i några skogsbäckar och kalkade sjöar i 
Stockholms län. 2000. Länsstyrelsen i Stockholms län. 
Underlagsmaterial U2000:3.  

4. Kalkningseffekter på bottenfauna i Stockholms län. 1995. 
Länsstyrelsen i Stockholms län. Rapport 1995:02. 

5. Bottenfauna i Stockholms i län 2000. 2000. Länsstyrelsen i 
Stockholms län. Underlagsrapport U-serien 

6. Kvicksilver i gädda och abborre från sjöar i Stockholms län 
1991-1992. 1993. Länsstyrelsen i Stockholms län. Rapport 
1993:19.  

7. Provfiske i 7 sjöar 1983. 1983. Länsstyrelsen i Stockholms län. 
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Åtgärdsområde:  

Åvaån ID: ÅTG 62063:3 
Huvudman: Stiftelsen Tyrestaskogen Bidrag: 100 % 
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Beskrivning 
Stensjön (IKEU) har en väldokumenterad historia eftersom Stockholms 
Sportfiskeklubb drev en omfattande verksamhet där under första halvan av 
1900-talet. Fiskförekomst och utsättningar, men även vattenkemi, plankton 
och bottenfauna är undersökta. Ursprungligen fanns 7 fiskarter. Någon gång 
1920-1940 gjordes ett flertal utsättningar av bland annat gädda och laxfiskar  
(6 arter) i flera sjöar i vattensystemet. Försurningspåverkan i Åvaområdet 
noterades på 1960- och 70-talen i form av av såväl vattenkemiska data som 
uppgifter om utslagna fiskbestånd (benlöja, sarv), samt störd reproduktion 
hos framför allt mört men även abborre, synliggjord genom dominans av 
stora individer och en hög medelvikt. Idag är sjöns vattenkemi tillfreds-
ställande, men vissa "surstötar" kan förekomma vintertid. Sex fiskarter - 
varav en introducerad - finns i sjön.  
 
I augusti 1999 härjade en skogsbrand en stor del av sjöns tillrinningsområde 
vilket fick vattenkemiska effekter, till stor del beroende på att släcknings-
vatten togs från havet.  
 
Skal av kiselalger på olika djup i sjösedimenten berättar att den naturliga 
försurningen efter istiden gav ett lägsta pH omkring 6,5 som vid en sentida 
försurning sjönk till cirka 5,6.  
 
Vattenkemiska mätningar i sjön finns fr.o.m. 1930-talet och pekar på  
pH-värden omkring 6,0 före försurning (1). 
 
Kalkning bedrivs även för att skydda ett genuint bestånd av havsöring i 
Åvaån. Idag är kalkbehovet i målområdet mycket litet och ån hotas inte av 
allvarlig försurning. Förekomst av flera försurningskänsliga bottenfauna-
arter, bland annat Gammarus, motiverar en höjning av pH-målet till 6,3. 
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Karta över brandområdet i Stensjöns avrinningsområde (bilden från IKEU:s 
hemsida) 

Mål och målområden 

 

Motiv (detaljerat) 

 

Kommentar: Förekomst av Gammarus motiverar pH-målet 6,3 i Åvaåns 
målområde. 

ObjID Målområde Sjö/
Vdr

Areal (ha) 
Längd  (km)

Motiv Skydds-
status

Kemiskt 
mål

Areal 
Avr.omr. 
(ha)

Arealdos 
Sjökalk

Bakgrunds-
pH

MOAB15 Stensjön Sjö 37,7 Studieobjekt, Hg, 
btnfna

NP, N2, 
NRIBM, RIN

6,0 777 19 5,5 (5,1)

MOAB17 Åvaån Vdr 2 Havsöring, btfna NR, N2, 
NRIBM, RIN

6,3 1411 10 6,2 (6,0)

Målområde Typ Motiv Kommentar

MOAB15 NE Studieobjekt IKEU

MOAB15 BM Förekomst (Gamla rödlistan och upptaget i 
Nationella planen)

Gyraulus riparius

MOAB15 NE Höga Hg-halter i fisk >0,5 mg Hg/kg FW norm

MOAB17 BM Genuin havsöringstam "Åvaöring"
MOAB17 BM Förekomst (Gamla rödlistan och upptaget i 

Nationella planen)
Hydropsyche contubernalis (4)

MOAB17 BM Förekomst (Gamla rödlistan och upptaget i 
Nationella planen)

Beraeodes minutus (4)
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Kalkningsplanering 

 
Stensjön har tidigare kalkats för sällan och med för hög dos. På senare år 
har dosen varit något för låg. Kalkning sker fr.o.m. år 2003 årligen vilket 
bör ge en betydligt jämnare effekt på vattenkvaliteten. Den nya beräknade 
kalkdosen räcker teoretiskt för att även klara pH-målet 6,3 i målområdet i 
Åvaån. Stensjön bör därför inte överkalkas. 

Effektuppföljning 

 
Stensjön ingår i IKEU-programmet (Integrerad KalkningsEffektuppföljning) 
Programmets olika undersökningar finns beskrivet på Institution för miljö-
analys hemsida: http://www.ma.slu.se/IKEU/. Elfiskeundersökningarna i 
Åvaån ingår i den regionala miljöövervakningen i Stockholms län. 

Vattenkemiska resultat 
Åvaån – VK17 

ObjID X-koord Y-koord Namn 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Metod Medel

KOAB15 656419 164404 Stensjön 14,5 20,0 15,1 15,1 15,1 15,1 FLYG KM

Totalt sjö: 0 0 0 14 0 20 15 15 15 15

PpID X-koord Y-koord Stationsnamn Typ av 
provtagn
ing

Antal 
HQ

Antal 
LQ

Frekvens 
biologi 
(prov/år)

Anmärkning

EF17-1 656365 164485 Åvaån, Åva Gård EF-vdr RMÖ-finansiering
EF17-2 656355 164525 Åvaån, Åvavägen EF-vdr RMÖ-finansiering
EF17-3 656350 164450 Åvaån, Beteshagen EF-vdr RMÖ-finansiering
EF17-4 656345 164435 Åvaån, Nedre Dammen EF-vdr RMÖ-finansiering
VK15 656419 164404 Stensjön, mitt VK-sjö 2 6 IKEU, även btnfn mm
VK17 656366 164614 Åvaån, fiskfällan VK-vdr 4 8 RMÖ-finansiering
BF17 656360 164475 Åvaån, Åvagård BF-vdr 0,33
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Åvaån uppvisar fullständig måluppfyllelse även med det nya pH-målet. 
Mätdata för året 1999 finns men var i skrivande stund inte sammanställd. 
 
Stensjön – VK15 

 
pH-målet 6,0 har mestadels klarats. Alkaliniteten har däremot varit oro-
väckande låg vid ett antal tillfällen. 

Biologiska resultat 
Resultat från den biologiska effektuppföljningen i Stensjön återfinns 
redovisad på Institution för miljöanalys hemsida: 
http://www.ma.slu.se/IKEU/. Kvicksilverhalten i fisk har tidigare 
undersökts och visade på otillfredsställande halter (4,5). 
 
Upprepade elfisken i Åvaån har visat att reproduktionen av havsöring inte är 
störd. Bottenfaunan har undersökts i ån 1981,1987, 1989 och 2000. Vid 
samtliga tillfällen har försurningskänsliga arter påträffats bland annat den 
tidigare hotklassade (4) nattsländan Hydropsyche conturbernalis (1987). 
 
Bottenfaunaundersökning år 2000: 
 
Ingen eller obetydlig påverkan av försurning 
Ingen eller obetydlig påverkan av näringsämnen 
Naturvärden i övrigt 
 
Bottenfaunan dominerades främst av knott- och fjädermyggslarver samt 
Gammarus pulex. 
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Behov av biologisk återställning  
Några åtgärder är inte aktuella i dagsläget. 

Genomförda samt planerade ändringar/förbättringar inom 
åtgärdsområdet 
Minskning av spridningsintervallet. 
En något ökad kalkgiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Referenser 
1. Uppgifter från Institutionen för miljöanalys (IMA), Sveriges 

Lantbruksuniversitet.  
2. Vattenkvalitet i några sjöar och vattendrag i Stockholms län –

Bedömningar utifrån bottenfaunans artsammansättning. 
Länsstyrelsen i Stockholms läm. Rapport 1991:16.  

3. Bottenfauna i Stockholms i län 2000. 2000. Länsstyrelsen i 
Stockholms län. Underlagsrapport U-serien 

4. Kvicksilver i gädda och abborre från sjöar i Stockholms län 
1991-1992. 1993. Länsstyrelsen i Stockholms län. Rapport 
1993:19.  

5. Åtgärder mot höga kvicksilverhalter i insjöfisk : slutrapport för 
kvicksilverdelen av projektet Kalkning - kvicksilver – cesium. 
1990. Lars Håkansson, Paul Andersson, Tord Andersson, Åke 
Bengtsson, Pelle Grahn, Jan-Åke Johansson, Carl-Philip 
Jönsson, Hans Kvarnäs, Gunilla Lindgren, Åke Nilsson. Statens 
naturvårdsverk, 1990. SNV RAPPORT 3818. 
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Åtgärdsområde:  

Ällmora Träsk ID: ÅTG 61062Nr166 
Huvudman: Tyresö kommun Bidrag: 85 % 
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Beskrivning 
Åtgärdsområdet är kustnära beläget på Brevikshalvön i Tyresö kommun. 
Sjön kalkades första gången 1984 för att bevara sjöns bestånd av flodkräfta 
(1). Sjön har kalkats ytterligare två gånger men flodkräftan hann försvinna 
från sjön. Varför flodkräftan försvann från sjön är oklart eftersom sjöns 
vattenkvalitet efter kalkning varit god nog för att hysa ett bestånd. Sjöns 
pH-värde har alltsedan kalkstarten med marginal legat över 6,0. Flodkräfta 
återintroduceras i sjön år 2000 men redan samma år genomfördes en illegal 
utplantering av signalkräfta i sjön. Det är därför osannolikt att flodkräftan 
och därmed även kalkningsmotivet finns kvar.  
 
Vattenkemiska mätningar före kalkning visade på tämligen vaga försur-
ningstendenser. Alkaliniteten var förvisso svag men pH-värdet var aldrig 
alarmerande lågt. Med tanke på att minskade depositionen av försurande 
ämnen minskat bör det därför övervägas att upphöra med kalkningen i 
Ällmora träsk. 

Mål och målområden 

 

Motiv (detaljerat) 

 

Kalkningsplanering 

 
Spridningsintervallet har tidigare varit glest och med något för hög dos per 
spridningstillfälle.  

ObjID Målområde Sjö/
Vdr

Areal (ha) 
Längd  (km)

Motiv Skydds-
status

Kemiskt 
mål

Areal 
Avr.omr. 
(ha)

Arealdos 
Sjökalk

Bakgrunds-
pH

MOAB12 Ällmora träsk Sjö 9,0 Flodkräfta 6,0 54 12 6,3 (5,6)

Målområde Typ Motiv Kommentar

MOAB12 BM Förekomst av rödlistade arter Astacus  astacus (VU)

ObjID X-koord Y-koord Namn 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Metod Medel

KOAB12 656810 164683 Ällmora träsk 7,4 1,5 1,5 FLYG KM

Totalt sjö: 0 0 7 0 0 0 2 0 2 0
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Effektuppföljning 

 
Ingen förändring av effektuppföljningen jämfört med tidigare. 

Vattenkemiska resultat 

 
Kalkning vid tre tillfällen har medfört en viss ackumulering av alkalinitet i 
sjön. Det bör övervägas om kalkning är nödvändig. 

Biologiska resultat 
Ett provfiske genomfördes 1997 (4). Förutom mört fångades abborre, sutare 
och gers. 
 
En bottenfaunaundersökning genomfördes 1989 (2). Försurningskänsliga 
arter fanns representerade i provet. Ett provfiske genomfördes 1997. 
Förutom mört fångades abborre, sutare och gers. 
 
Bottenfaunaundersökning år 2001 (3) (SIS-metoden): 
 

Ingen eller obetydlig av försurning 
Ingen eller obetydlig påverkan av näringsämnen 
Naturvärden i övrigt 

PpID X-koord Y-koord Stationsnamn Typ av 
provtagn
ing

Antal 
HQ

Antal 
LQ

Frekvens 
biologi 
(prov/år)

Anmärkning

VK12 656810 164683 Ällmora träsk, utlopp VK-sjö 1
BF12 656821 164677 Ällmora träsk, littoralt BF-sjö 0,33
FK12 656810 164683 Ällmora träsk, utlopp FLDKRFT 0,33 Om möjligt att finansiera
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Behov av biologisk återställning  
Några åtgärder är inte aktuella i dagsläget. 

Genomförda samt planerade ändringar/förbättringar inom 
åtgärdsområdet 
Minskad kalkdos. 
Minskat spridningsintervall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referenser 
1. Kalkade sjöar i Stockholms län. 1991. Länsstyrelsen i 

Stockholms län. Rapport 1991:6.  
2. Vattenkvalitet i några sjöar och vattendrag i Stockholms län –

Bedömningar utifrån bottenfaunans artsammansättning. 
Länsstyrelsen i Stockholms läm. Rapport 1991:16.  

3. Bottenfauna i Stockholms i län 2001. 2001. Länsstyrelsen i 
Stockholms län. Underlagsrapport U-serien.  

4. Opublicerat material. Länsstyrelsen i Stockholms län. 
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Åtgärdsområde:  

Långträsket ID: ÅTG 61062Nr132 
Huvudman: Värmdö kommun Bidrag: 85 % 
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Beskrivning 
Åtgärdsområdet är beläget på Ingarö i Stockholms skärgård. Försurnings-
situationen var kritisk innan sjön kalkades första gången 1985. Kalkningen 
medförde en mycket kraftig höjning av alkaliniteten (1) och sjön behövde 
inte återkalkas förrän 1992. En bottenfaunaprovtagning (1989) visade att 
vissa försurningskänsliga arter fortfarande saknas. Förutom snäckan 
Gyraulus crista har ingen anmärkningsvärd fauna och flora påträffats i sjön 
men sjön utgör ett gott exempel på en skogssjö med hög grad av naturlighet 
i skärgårdens sprickdalslandskap. 

Mål och målområden 

 

Motiv (detaljerat) 

 

Kalkningsplanering 

 
Sjön har tidigare överkalkats. Kalkgivan har dock successivt anpassats till 
behovet. Genom att förtäta spridningsintervallet kommer förhoppningsvis 
en jämnare vattenkvalitet att uppnås. 

Effektuppföljning 

 

ObjID Målområde Sjö/
Vdr

Areal (ha) 
Längd  (km)

Motiv Skydds-
status

Kemiskt 
mål

Areal 
Avr.omr. 
(ha)

Arealdos 
Sjökalk

Bakgrunds-
pH

MOAB07 Långträsket Sjö 3,0 Naturgeografi, 
btnfna, 

6,0 41 12 6,3 (5,6)

Målområde Typ Motiv Kommentar

MOAB07 BM Bevarande av biologisk mångfald i 
naturgeografisk sällsynta miljöer

Skärgårdens sprickdalslandskap.Mosaikartat landskap med 
sjöar med hög grad av naturlighet

MOAB07 BM Förekomst (Gamla rödlistan och upptaget i 
Nationella planen)

Gyraulus crista (4)

ObjID X-koord Y-koord Namn 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Metod Medel

KOAB07 657476 165580 Långträsket 5,0 1,0 1,0 FLYG KM

Totalt sjö: 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0

PpID X-koord Y-koord Stationsnamn Typ av 
provtagn
ing

Antal 
HQ

Antal 
LQ

Frekvens 
biologi 
(prov/år)

Anmärkning

VK7 657476 165580 Långträsket, utlopp VK-sjö 1
BF7 657473 165885 Långträsket, littoralt BF-sjö 0,33
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Ingen förändring av effektuppföljningen jämfört med tidigare.  

Vattenkemiska resultat 

 
Kalkning 1998 gav en oönskat hög effekt som gradvis avklingat under fyra 
års tid. 

Biologiska resultat 
Sjön provfiskades 1993 med översiktsnät (6). Sammanlagt fångades tre 
arter; abborre, mört och gädda. Varken fångsten av abborre eller mört 
indikerade någon försurningspåverkan. 
 
Bottenfaunan är undersökt 1989, 1993, 1998 och 2001 (2,3,4,5). Resultaten 
från 1993 indikerade ingen försurningspåverkan men flera försurnings-
känsliga arter saknades som borde ha funnits. Resultaten från 1998 års 
indikerade en försämring jämfört med 1993 vilket kan bero på strandnära 
surstötar under våren 1998. 
 
Bottenfaunaundersökning år 2001: 
 
Ingen eller obetydlig av försurning 
Ingen eller obetydlig påverkan av näringsämnen 
Naturvärden i övrigt 

Behov av biologisk återställning  
För närvarande är ingen biologisk återställning aktuell. Det har dock 
tidigare föreslagits att snäckan Radix peregra bör återintroduceras i sjön (4). 
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Arten är dels en lämplig indikator för försurningsförhållandena i sjön, dels 
en art som normalt sett bör återfinnas i sjön.  

Genomförda samt planerade ändringar/förbättringar inom 
åtgärdsområdet 
Spridningsintervallet har minskats avsevärt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referenser 
1. Kalkade sjöar i Stockholms län. 1991. Länsstyrelsen i 

Stockholms län. Rapport 1991:6.  
2. Vattenkvalitet i några sjöar och vattendrag i Stockholms län –

Bedömningar utifrån bottenfaunans artsammansättning. 
Länsstyrelsen i Stockholms läm. Rapport 1991:16.  

3. Bottenfaunan i några skogsbäckar och kalkade sjöar i 
Stockholms län. 2000. Länsstyrelsen i Stockholms län. 
Underlagsmaterial U2000:3.  

4. Kalkningseffekter på bottenfauna i Stockholms län. 1995. 
Länsstyrelsen i Stockholms län. Rapport 1995:02. 

5. Bottenfauna i Stockholms i län 2001. 2001. Länsstyrelsen i 
Stockholms län. Underlagsrapport U-serien.  

6. Opublicerat material. Länsstyrelsen i Stockholms län. 
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Åtgärdsområde:  

Svartträsket ID: ÅTG 61062Nr109 
Huvudman: Värmdö kommun Bidrag: 85 % 
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Beskrivning 
Åtgärdsområdet är beläget på Fågelbrolandet i Stockholms skärgård. Sjön 
kalkades 1984 för första gången men effekten blev inte tillfredsställande (1). 
En ny kalkning genomfördes 1986 med väsentligt större effekt på vatten-
kvaliteten. En bottenfaunaundersökning 1989 (2) visade tydliga försurnings-
skador på djurlivet vilket troligen var en kvarvarande effekt från tiden före 
kalkning. Den vattenkemiska måluppfyllnaden har efter kalkningen 1986 
varit nära 100 procent. Förutom snäckan Gyraulus crista har ingen anmärk-
ningsvärd fauna och flora påträffats i sjön men sjön utgör ett gott exempel 
på en tätortsnära skogssjö i skärgårdens sprickdalslandskap. 

Mål och målområden 

 

Motiv (detaljerat) 

 

Kalkningsplanering 

 
Spridningsintervallet har tidigare varit för glest och med för hög dos per 
spridningstillfälle. Med kalkning vartannat år uppnås förhoppningsvis en 
jämnare vattenkvalitet i sjön. 

ObjID Målområde Sjö/
Vdr

Areal (ha) 
Längd  (km)

Motiv Skydds-
status

Kemiskt 
mål

Areal 
Avr.omr. 
(ha)

Arealdos 
Sjökalk

Bakgrunds-
pH

MOAB04 Svartträsket Sjö 4,3 Naturgeografi, 
btnfna, friluftsliv

6,0 43 18 5,8 (5,2)

Målområde Typ Motiv Kommentar

MOAB04 BM Bevarande av biologisk mångfald i 
naturgeografisk sällsynta miljöer

Skärgårdens sprickdalslandskap.Mosaikartat landskap med 
sjöar med hög grad av naturlighet

MOAB04 BM Förekomst (Gamla rödlistan och upptaget i 
Nationella planen)

Gyraulus crista (4)

MOAB04 NE Rörligt friluftsliv Tätortsnära natur

ObjID X-koord Y-koord Namn 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Metod Medel

KOAB28 655152 159244 Akaren 26,0 10,0 9,8 9,8 FLYG KM

Totalt sjö: 26 0 0 0 0 10 0 10 0 10
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Effektuppföljning 

 
Ingen förändring av effektuppföljningen jämfört med tidigare. 

Vattenkemiska resultat 

 
Gles kalkning har tidigare gett för hög effekt. Alkaliniteten avklingar 
ganska linjärt i sjön med ungefär 0,05 mekv/l*år. 

Biologiska resultat 
Sjön provfiskades 1997 med fyra nät (5). Endast fyra abborrar och fyra gärs 
fångades. Uppgifter saknas huruvida det funnits mört tidigare i sjön. 
 
Bottenfaunaundersökningar har genomförts 1989, 1998 och 2001 (2,3,4). 
Vid 1989 års undersökning indikerade artsammansättningen lindrig 
försurning. Vid 1998 års undersökning fann man bland annat tre arter av 
snäckor, vilket indikerade bättre förhållanden. 
 
Bottenfaunaundersökning år 2001 (SIS-metoden): 
 

Ingen eller obetydlig av försurning 
Ingen eller obetydlig påverkan av näringsämnen 
Naturvärden i övrigt 

PpID X-koord Y-koord Stationsnamn Typ av 
provtagn
ing

Antal 
HQ

Antal 
LQ

Frekvens 
biologi 
(prov/år)

Anmärkning

VK4 657637 166227 Svartträsket, utlopp VK-sjö 1
BF4 657624 166246 Svartträsket, littoralt BF-sjö 0,33
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Behov av biologisk återställning  
En enklare intervjuundersökning bör genomföras som klargör huruvida mört 
förekommit tidigare i sjön. Om så är fallet bör en återintroduktion 
övervägas. 

Genomförda samt planerade ändringar/förbättringar inom 
åtgärdsområdet 
Spridningsintervallet har minskats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referenser 
1. Kalkade sjöar i Stockholms län. 1991. Länsstyrelsen i 
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Åtgärdsområde:  

Vidsjön ID: ÅTG 61062Nr110 
Huvudman: Värmdö kommun Bidrag: 85 % 
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Beskrivning 
Åtgärdsområdet är beläget på Fågelbrolandet i Stockholms skärgård i nära 
anslutning till Svartsjöns åtgärdsområde. Vidsjön var tydligt försurad då den 
kalkades första gången 1986 (1). En bottenfaunaundersökning 1989 (2) 
visade på lindriga försurningsskador. Mört återfanns inte vid ett provfiske 
1993 (6). Det är dock oklart om det tidigare funnits mört. Efter kalkstarten 
1986 har måluppfyllnaden varit 100 procent. Ingen anmärkningsvärd fauna 
och flora har påträffats i Vidsjön men sjön utgör ett gott exempel på en 
tätortsnära skogssjö i skärgårdens sprickdalslandskap. Avrinningsområdet är 
litet, småbrutet och rikt på hällmarker. 

Mål och målområden 

 

Motiv (detaljerat) 

 

Kalkningsplanering 

 
Eftersom tillrinningen från Vidsjöns avrinningsområde är ringa är kalk-
behovet litet. Kalkgivan har därför minskats. Avrinningsområdet är rikt på 
hällmarker med snabb tillrinning till sjön. Det är därför motiverat att minska 
spridningsintervallet jämfört med tidigare kalkningsstrategi.  

ObjID Målområde Sjö/
Vdr

Areal (ha) 
Längd  (km)

Motiv Skydds-
status

Kemiskt 
mål

Areal 
Avr.omr. 
(ha)

Arealdos 
Sjökalk

Bakgrunds-
pH

MOAB05 Vidsjön Sjö 2,3 Naturgeografi, 
friluftsliv

6,0 11 18 5,7 (5,2)

Målområde Typ Motiv Kommentar

MOAB05 BM Bevarande av biologisk mångfald i 
naturgeografisk sällsynta miljöer

Skärgårdens sprickdalslandskap.Mosaikartat landskap med 
sjöar med hög grad av naturlighet

MOAB05 NE Rörligt friluftsliv Tätortsnära natur

ObjID X-koord Y-koord Namn 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Metod Medel

KOAB05 657553 166197 Vidsjön 2,5 1,0 1,0 FLYG KM

Totalt sjö: 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0
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Effektuppföljning 

 

Ingen förändring av effektuppföljningen jämfört med tidigare. 

Vattenkemiska resultat 

 
Effekten av kalkningar 1992 och 1998 resulterade i jämn men för hög 
alkalinitet. Den vattenkemiska målsättningen har under alla år uppnåtts. 

Biologiska resultat 
Ett provfiske genomfördes 1993 (6). Mört saknades i fångsten men i likhet 
med Svartträsket är det oklart om det tidigare funnits mört i sjön. 
 
En bottenfaunaundersökning år 1993 (4) visade att sjöns fauna var normal. 
En förnyad bottenfaunainventering år 1998 (3) indikerade att surstötar i 
strandnära områden förekommit. Vid den senaste bottenfaunaundersök-
ningen år 2001 hade faunan återhämtat sig (5). 
 
Bottenfaunaundersökning år 2001 (SIS-metoden): 
 

Ingen eller obetydlig av försurning 
Ingen eller obetydlig påverkan av näringsämnen 
Naturvärden i övrigt 

PpID X-koord Y-koord Stationsnamn Typ av 
provtagn
ing

Antal 
HQ

Antal 
LQ

Frekvens 
biologi 
(prov/år)

Anmärkning

VK5 657553 166197 Vidsjön, utlopp VK-sjö 1
BF5 657551 166207 Vidsjön, littoralt BF-sjö 0,33
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Behov av biologisk återställning  
En enklare intervjuundersökning bör genomföras som klargör huruvida mört 
förekommit tidigare i sjön. Om så är fallet bör en återintroduktion 
övervägas. 

Genomförda samt planerade ändringar/förbättringar inom 
åtgärdsområdet 
Spridningsintervallet och kalkdos har minskats. 
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Bilaga 1 

Riktlinjer för utbetalning av statsbidrag för  
kalkning av sjöar och vattendrag i Stockholms län 
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Riktlinjer för utbetalning av statsbidrag för 
kalkning av sjöar och vattendrag 

1. Inledning 
Riktlinjerna är fastställda den 29 augusti 2003 genom beslut av Cathy Hill. 
 
Syftet med dessa riktlinjer är att förtydliga, precisera och fastställa 
Länsstyrelsens villkor och prioriteringar för utbetalning av statsbidrag enligt 
förordningen om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag (SFS 
1982:840, SFS 1991:563, SFS:1991:1292; SFS 1998:111) och enligt 
Naturvårdsverkets nationella plan för kalkning av sjöar och vattendrag 
2000-2009.  
 
Dessa riktlinjer är formulerade med utgångspunkt från 1 §, 5 § och 7§ i 
kalkningsförordningen. 

2. Prioriteringsgrunder för kalkning av sjöar och vattendrag 
Ur kalkningsförordningen: 
1 § Enligt denna förordning kan i mån av tillgång på medel lämnas 
statsbidrag till kalkning och till biologisk återställning i kalkade vatten. 
 
I första hand följs den prioriteringsordning som fastställdes i 
Naturvårdsverkets redovisning Nationell plan för kalkning av sjöar och 
vattendrag 2000-2009. I denna klassas kalkade vatten enligt fyra 
prioritetsklasser med avseende på biologisk mångfald och nyttjande: 
 
Prioritet 1 – Höga nationella intressen 
Prioritet 2 – Nationella intressen utöver de i prioritet 1, samt höga regionala 
intressen 
Prioritet 3 - Regionala intressen utöver de i prioritet 2, samt höga lokala 
intressen 
Prioritet 4 – Övriga försurningspåverkade sjöar och vattendrag som inte 
faller in under prioritet 1-3. 
 

Prioritetskriterier (ur nationella planen för kalkning av sjöar och 
vattendrag 2000-2009) 

Prioritet 1 - Höga nationella intressen 
I åtgärdsområdet finns målområden som uppfyller något av nedanstående 
kriterier: 
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Biologisk mångfald: 
o Nationalparker, naturreservat (MB 7kap 2 & 4§§) och Natura 2000-

områden (inkl. förslag) (MB 7kap 28§) som helt eller delvis skyddas 
med avseende på biologisk mångfald i sjöar och vattendrag 

o Riksintressen för Naturvård (inkl. förslag) (MB 7kap 6§, tidigare 
NRL 2kap 6§) med avseende på biologisk mångfald i sjöar och 
vattendrag, samt särskilt skyddsvärda områden som hyser särskilt 
värdefulla arter/stammar av fisk (enl. Fiskeriverket) 

o Skyddade vattenområden (MB 4kap 6§, tidigare NRL 3kap 6§) (inkl 
förslag) 

o Förekomst av vattenlevande arter som anses försvunna, akut hotade 
eller sårbara (hotkategori 0-2 enligt rödlistan) och som är hotade av 
försurning (enligt artlista i Nationella planen) 

 
Nyttjande: 

o Riksintressen för friluftsliv (MB 3kap 6§, tidigare NRL 2kap 6§) där 
de naturliga vattenområdena utgör en väsentlig del av områdets 
rekreativa tillgångar, samt särskilt värdefulla områden med hänsyn 
till fritidsfisket (enl Fiskeriverket). Riksintresset ska vara baserat på 
det naturliga systemet, inte utplanterade och för landet främmande 
arter. 

o Riksintresse för yrkesfiske eller vattenbruk (MB 3kap 5§, tidigare 
NRL 2kap 5§) 

 
 
Prioritet 2 - Nationella intressen utöver de i prioritet 1, samt höga 
regionala intressen 
 
I åtgärdsområdet finns målområden som uppfyller något av nedanstående 
kriterier: 
 
Biologisk mångfald 

o Naturligt fisktomma vatten > 0,5 ha 
o Förekomst av vattenlevande arter som anses sällsynta (hotkategori 3 

enligt rödlistan) och som är hotade av försurning (enligt artlista i 
Nationella planen). För region SV och SO även storröding och harr 
med hotkategori 4. 

o Förekomst av arter enligt Fiskeriverkets åtgärdsprogram för hotade 
arter (flodkräfta för närvarande) 

o Sjöar och vattendrag som enligt System Aqua bedömts ha hög grad 
av naturlighet (inkl. modifierat system) . 

o Sjöar och vattendrag med tidigare dokumenterad förekomst av 
vattenlevande arter som anses försvunna, akut hotade eller sårbara 
(hotkategori 0-2 enligt rödlistan) och som är hotade av försurning (se 
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artlista), men som saknar dessa idag. Arterna ska efter kalkning och 
ev. biologisk återställning ha möjlighet att återkolonisera. 

 
Nyttjande 

o Sjöar och vattendrag med allmän upplåtelse för fritidsfiske av 
naturligt förekommande arter (inkl. återintroducerade arter), särskilt 
prioriterade vatten enligt regionala intressen. Också reproduktions-
områden för vandrande öring, som i sig inte är upplåtna för fiske, 
men som är en förutsättning för nyttjande av vandrande öring i andra 
vatten ska tas upp här. För region SO och SV baseras detta på en 
bedömning, medan region NO och NV baserar nyttjandeintresset på 
artförekomster. Naturvårdsverkets kommentar; Eftersom en modell 
för bedömning av nyttjandeintressen saknas måste länsstyrelserna i 
region SV och SO göra en så objektiv bedömning som möjligt utifrån 
befintlig information. Som en hjälp finns utdrag ur dokumentet 
"Översyn av riksintressen för naturvård och friluftsliv - råd och 
vägledning. NRL. Fiske. Vattenbruk. Råd och vägledning till fiske-
nämnder och länsstyrelser för redovisning av fiskets vattenbrukets 
intresseområde kan också fungera som en hjälp. Utgiven av 
Fiskeristyrelsen i samarbete med Statens naturvårdsverk och Statens 
planverk. Dnr 528/86 (NRL underlag 10). Länsstyrelsernas fiskeri-
konsulenter besitter givetvis en hel del kunskap inom området. 

o Sjöar och vattendrag med särskilt stort regionalt intresse för 
yrkesfisket. Även reproduktionsområden för yrkesfisket. 

 
 
Prioritet 3 - Regionala intressen utöver de i prioritet 2, samt höga lokala 
intressen  
 
I åtgärdsområdet finns målområden som uppfyller något av nedanstående 
kriterier: 
 
Biologisk mångfald 

o Förekomst av vattenlevande arter som anses hänsynskrävande 
(hotkategori 4 enligt rödlistan) och som är hotade av försurning (se 
artlista) 

o Sjöar och vattendrag med tidigare dokumenterad förekomst av 
vattenlevande arter som anses sällsynta och hänsynskrävande 
(hotkategori 3 och 4 enligt rödlistan) och som är hotade av för-
surning (enligt artlista i Nationella planen), men som saknar dessa 
idag. Arterna ska efter kalkning och ev. biologisk återställning ha 
möjlighet att återkolonisera. 
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Nyttjande 
o Sjöar och vattendrag med allmän upplåtelse för fritidsfiske av 

naturligt förekommande arter (inkl. återintroducerade arter) - 
särskilt prioriterade vatten enligt lokalt intresse. För region SO 
och SV baseras detta på en bedömning, medan region NO och NV 
baserar nyttjandeintresset på artförekomster. Kommentar: Se 
nyttjande prioritet 2. 

 
 
Prioritet 4 - Övriga försurningspåverkade sjöar och vattendrag som inte 
faller in under prioritet 1-3. 
 
Biologisk mångfald 

o Förekomst av icke rödlistad naturlig förekommande vattenlevande 
fauna, vilket även inkluderar försurningskänsliga arter, till exempel 
mört och ishavsrelikten pungräka (Mysis relicta). I inlandet vanligt 
förekommande så kallade "gädd-abborre-vatten", som inte uppfyller 
kriterierna i klass 1-3, faller också in under denna prioritet 

 
Nyttjande 

o Allmänt upplåtna sjöar och vattendrag som bedöms vara av övrigt 
lokalt intresse. 

o Sjöar och vattendrag med begränsad upplåtelse där tillgång till 
nyttjande kräver tillhörighet eller medlemskap i till exempel 
sportfiskeförening. 

o Sjöar och vattendrag som inte är formellt upplåtna. 
 
I denna klass placeras dessutom alla områden där dokumentationen om 
framförallt de biologiska värdena är begränsad. 

Övrig information 
Förutom gruppering i 4 prioritetsklasser finns i prioritetsdatabasen 
(Naturvårdsverkets databas för prioritering av samtliga åtgärdsområden för 
kalkning) uppgifter som till exempel mänsklig påverkan förutom försurning, 
startår för kalkning och kalkningskostnad. Dessa uppgifter kan tjäna som 
hjälp vid en regional bedömning vid en eventuell prioritering av 
kalkningsåtgärder. 
 

Länsstyrelsens tillägg till prioriteringsgrunderna i nationella planen 
Utveckling av prioritetsklass 4: 

Prioritetsklass 4A 
Biologisk mångfald 
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o Förekomst av naturligt förekommande vattenlevande fauna och flora 
och 

o ingen eller obetydlig påverkan av antropogent tillförd fosfor. Sjöar i 
tillstånds- och avvikelseklass 1 med avseende på fosfor enligt 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet och 

o sjöar som i övrigt bedöms ha hög grad av naturlighet och 
o målområdet har aldrig behandlats med rotenon eller liknande 

substanser och 
o i målområdet saknas främmande arter som har aktivt introducerats 

 
Samtliga dessa kriterier bör vara vara uppfyllda. Undantag kan medges för 
målområden med förekomst av främmande arter som inte betydligt bedöms 
påverka flora och fauna. Undantag kan även medges om effekten av 
eventuell antropogen påverkan upphört och en naturlig flora och fauna 
bedöms ha återhämtat sig. 
 
Nyttjande 

o Fiske i målområdet är upplåtet för allmänheten 

Prioritetsklass 4B 
Biologisk mångfald: 
o Övriga sjöar som inte faller inom klass 1-4A 
o Konstgjorda vatten 

o Dokumentation av biologi och vattenkemi saknas eller är bristfällig 
 
Nyttjande: 
o Fiske målområde är inte formellt upplåtet för allmänheten 

o Fiske i målområde har begränsad upplåtelse och tillgång till 
nyttjande kräver tillhörighet eller medlemskap 

 

Revidering av prioritering 
I framförallt de lägst klassade vatten är ofta kunskapen och dokumenta-
tionen om biologiska värdena bristfällig. Om ny information framkommer 
som förändrar underlaget för prioritering genomförs en förnyad klassning 
enligt kriterierna i nationella planen. 

3. Motiv för kalkning 
Ur förordningen: 
5 § Vid prövning av frågor om bidrag ska hänsyn tas till vattenområdets 
betydelse från natur- och miljövårdssynpunkt, för fisket eller för vatten-
försörjningen. 
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7 § Frågor om bidrag prövas av Länsstyrelsen. Anser Länsstyrelsen att 
bidrag bör lämnas med mer än 85 procent av kostnaderna, ska ärendet 
avgöras av statens naturvårdsverk. 
 
Förutsättningar 

o Målområdet är försurat 
o Kalkning har effekt på det som avses skyddas (motiven) 

 
Motiv som kan åberopas vid ansökningar om statsbidrag för kalkning i 
Stockholms län 

o Höga naturvärden i allmänhet. Nationellt eller regionalt sällsynta 
och hotade miljöer. Naturgeografisk typiska miljöer med nationellt 
bevarandeintresse.  

o Höga naturvärden mätt enligt Medins naturvärdesindex eller med 
annat allmänt accepterad metod. 

o Förekomst av sällsynt flora och fauna. Rödlistade arter, regionalt 
sällsynta eller hotade arter.  

o Hög grad av naturlighet  
o Fritidsfiske på naturligt förekommande arter 
o Yrkesfiske på naturligt förekommande arter 
o Höga metallhalter i vatten (som kan minskas med kalkning) 
o Ytvattentäkt för dricksvatten 
o Omfattande friluftsliv, tätortsnära natur 

 
Diskvalificerande omständigheter 

o Dokumentation av biologi och vattenkemi saknas eller är bristfällig 
o Förekomst av introducerade för målområdet främmande arter 
o Målområdet har rotenonbehandlats eller utsatts för annan starkt 

manipulerande åtgärd 
o Fritidsfiske är inte upplåtet till allmänheten 

4. Övrigt 
Dessa riktlinjer gäller tills vidare. Synpunkter och förslag på förändringar 
tas tacksamt emot. Riktlinjerna kommer vid behov att revideras.  



Länsstyrelsens rapportserie 

Utkomna rapporter under 2005 
 
1. Naturminnen i Stockholms län, miljö- och planeringsavdelningen 
2. Tillsyn av daglig verksamhet i Södertälje kommun 2004, socialavdelningen 
3. Bedömning av skyddade grunda havsvikars naturvärden – Värmdö kommun,  

miljö- och planeringsavdelningen 
4. Förorenade områden – inventering av gasverk, flygplatser, bilfragmentering, 

glasindustri och ackumulatorindustri i Stockholms län, miljö- och planerings-
avdelningen 

5. Socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn, socialavdelningen 
6. Bostadssubventioner 2004 – ombyggnad och nybyggnad, socialavdelningen 
7. Vad finns längs stranden? – Inventeringsmetodik för stränder tillämpad på Tyresåns 

sjösystem, miljö- och planeringsavdelningen 
8. Regional åtgärdsplan för kalkningsverksamheten i Stockholms län, miljö- och 

planeringsavdelningen 
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