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Förord 

 
Denna åtgärdsplan är framtagen på uppdrag av Naturvårdsverket.  
 
Syftet är att den ska beskriva hur den framtida kalkningsverksamheten ska 
utformas enligt principerna i Naturvårdsverkets kalkningshandbok 
(Handbok 2010:2). Planen ska utgöra underlag för att höja kvaliteten och 
anpassa verksamheten till den aktuella försurningssituationen. 
Åtgärdsplanerna ska dessutom vara ett underlag för Naturvårdsverkets 
redovisning av kalkningsverksamheten till regering och riksdag. 
 
Kalkningen av sjöar har minskat kraftigt i Stockholms län under senare år 
som en följd av minskad deposition av försurande ämnen. Länsstyrelsen 
bedömer att tiden är mogen att låta de återstående åtgärdsområdena vila från 
ytterligare kalkning. Länsstyrelsens förhoppning är att kalkningsverksam-
heten i Stockholms län helt kan upphöra på tre till fem års sikt. 
 
 
Åtgärdsplanen har utarbetats av Joakim Pansar vid Länsstyrelsen. 

 

 
     
Stockholm, januari 2012 
 
 
 
 
 
Lars Nyberg 
Miljödirektör 
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Sammanfattning 

Rapporten beskriver tillstånd och trender med avseende på försurning i 
Stockholms läns sjöar.  Den innehåller även en beskrivning av de kemiska 
och biologiska förhållandena i de sjöar som fortfarande behandlas genom 
kalkning. 
 
Försurning av sjöar och vattendrag i Stockholms län har historiskt sett varit 
av mindre omfattning jämfört med andra delar av södra Sverige. Nedfallet 
av försurande ämnen har varit relativt litet över länet och sjöarna har 
vanligtvis hög förmåga att motstå försurning. Andelen sura sjöar har tydligt 
minskat sedan början av 1990-talet som en effekt av minskat nedfall av 
försurande svavel- och kväveföreningar. I dagsläget bedöms mindre än  
2 procent av länets cirka 800 sjöar vara försurade. 
 
För att motverka försurningens negativa effekter har sammanlagt cirka 30 
sjöar kalkats i länet sedan slutet av 1970-talet. Antalet kalkade sjöar har 
dock kunnat minska i takt med att försurningen minskat och verksamheten 
bedöms nu kunna upphöra helt. Det svenska delmålet om försurning av 
sjöar och vattendrag bedöms vara uppfyllt i Stockholms län: ”År 2010 ska 
högst  
5 procent av antalet sjöar och högst 15 procent av sträckan rinnande vatten i 
landet vara drabbade av försurning som orsakats av människan”.  
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Summary: Assessment of acidification 
in the lakes of Stockholm County. 
Action plan for 2011-2015 

 
This report presents an assessment of trends and status with respect to 
acidification of lakes in Stockholm County (south-east Sweden). It also 
contains a description of the chemical and biological conditions in lakes that 
have been treated with liming agents to counteract acidification. 
 
Compared to other parts of southern Sweden, acidification of lakes and 
streams has historically been a minor problem in Stockholm County. The 
deposition of airborne acid substances has been relatively low and most 
lakes are naturally resilient against acidification (due to lime-rich soils). The 
proportion of acidic lakes has clearly declined since the early 1990s, as a 
result of decreased deposition of acidifying substances such as sulphur and 
nitrogen compounds. At present, less than 2% of the county's 800 lakes are 
classified as acidic. 
 
Starting in the late 1970s, up to 30 lakes in the county were limed in order 
to counteract acidification. Since the early 1990s, the number of limed lakes 
has gradually decreased, due to reduced emissions of acidifying substances. 
Today, liming of lakes is no longer considered to be necessary in Stockholm 
County according to the Swedish national guidelines (Swedish 
Environmental Protection Agency, Handbook 2010:2, in Swedish only) 
 
Stockholm County has achieved the first national interim target for the 
Swedish environmental quality objective “Natural acidification only”. 
Interim target 1 states that “By 2010 not more than 5% of all lakes and 15% 
of the total length of running waters in the country will be affected by 
anthropogenic acidification”.  
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Allmän beskrivning av den planerade 
verksamheten 

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 verksam-
heter. 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 åren 2005 till 2008 med 
MATCH-modellen som drivs av SMHI (1)(Tab 1). Svavelnedfallet 
varierade perioden mellan 3,5-5,4 kg per hektar och år i barrskog och 2,5-
3,6 kg per hektar över öppen mark. Störst nedfall återfinns i länets centrala 
delar, dvs. Stockholm med omnejd (Fig. 1). Vid mitten av 1990-talet 
varierade svaveldepositionen mellan 5 och 9 kg per hektar och år. En 
avsevärd minskning av nedfallet har således skett. Av svavelutsläppen inom 
länet är det framförallt energisektorn som minskat sina emissioner. 
Nedfallsberäkningen visar dock att energisektorns minskade utsläpp inte 
påverkar nedfallet i länet i någon nämnvärd omfattning. Av lokala källor är 
det framförallt sjöfarten och uppvärmningen av mindre fastigheter som är 
betydande. Av de totala svavelutsläppen i länet beräknas dock endast cirka 
sex procent falla ner inom länet, resten exporteras till andra regioner.  
 
 
Tabell 1. Svavel- och kvävenedfall i Stockholms län 2005-2008 enligt MATCH-Sverige-
modellen. 

 
Svaveldeposition Kvävedeposition

År Barrskog Öppen mark Barrskog Öppen mark
2005 5,4 3,6 7,2 5,3
2006 3,5 2,8 6,9 5,7
2007 3,5 2,5 6,1 4,7
2008 3,8 2,9 7,6 5,6  
 
 
Nedfallet av kväve i länet under samma period varierade mellan 6,1-7,6 kg 
per hektar och år i barrskog och 4,7-5,7 kg per hektar och år över öppen mark. 
(Tab. 1) 
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Figur 1. Beräknat totalt nedfall av svavel och kväve 2004-2005. Nedfallet är störst i de 
centrala delarna av Stockholm. 

 
 
 
 
Vid mitten av 1990-talet varierade kvävedepositionen mellan 5 och 12 kg 
per hektar och år. Den minskning som skett av det totala nedfallet berör 
främst de centrala, tätbefolkade delarna av länet, och i mindre grad de 
perifera. Efter år 2000 förefaller dock depositionen av kväve att ha upphört 
att minska. 
 
Nedfallet av kväve härrör till största delen från källor utanför länet, medan 
länet exporterar större delen av sina utsläpp till andra regioner. Endast cirka 
10 procent av de egna utsläppen inom länet faller ner innanför länets gränser. 
 
Som komplement till modellberäknad deposition bedriver Länsstyrelsen och 
Luftvårdsförbundet mätningar av svavel- och kväveinnehållet i krondropp 
och i nederbörd över öppet fält (2). Resultaten visar att svavelnedfallet 
minskat kraftigt efter 1990 men att minskningen klingat av efter år 2005 
(Fig. 2). Någon entydig minskning eller ökning av kvävedeposition kan inte 
ses sedan mätningarna startade 1993. 
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Figur 2. Nedfall av svavel och kväve mätt som krondropp vid olika platser inom Stockholms län. 

 
 
 
Att depositionen av försurande ämnen har minskat återspeglas även i neder-
bördens kemiska sammansättning (3)(Fig. 3). Data från Tyresta inom det 
nederbördsskemiska stationsnätet visar att sulfathalten har minskat med 
cirka 70 procent mellan åren 1988 och 2009. Även halterna av nitrat och 
ammonium har minskat tydligt med cirka 50 procent under perioden. Efter 
år 2000 minskar dock inte halterna av nitrat längre. pH i nederbörden har 
ökat från 4,3 vid år 1987 till cirka 4,7 i dagsläget. Detta förhållande innebär 
att högflödesepisoder i sjöar och vattendrag inte har samma allvarliga effekt 
på surheten som tidigare. 
 

 
Bilden. Stensjön i 
Tyresta nationalpark 
är länets äldsta 
kalkningsprojekt. 
Verksamheten 
började redan 197
Foto: Joakim P

8. 
ansar 
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Figur 3. Nederbördskemi. Data från Tyresta, Stockholms län. Dataunderlag: 
Nederbördskemiska stationsnätet, IVL. 

 
 

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 (5). 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.  
 
Under 1990-talet har skogsmarken börjat må bättre. Markanalyser visar att 
försurningstillståndet och dess utveckling är mycket gynnsamt i norra 
halvan av länet där försurningen avstannat (Fig. 4). Här har såväl pH-värdet 
som den effektiva basmättnadsgraden signifikant ökat under den studerade 
tidsperioden. Surhetsgraden har minskat från klass 3 till klass 1-2 samtidigt 
som halten utbytbart aluminium minskat väsentligt. Dessa förändringar har  
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Figur 4. Kartorna beskriver 
hur försurningsgraden 
utvecklats i marken i länet. 
Grön färg visar områden 
med låg surhetsgrad (klass 
1-2). Gul färg motsvarar 
områden med måttlig 
surhetsgrad (klass 3). 
Klassningen följer 
Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder 

  
 
 
 
även kunnat säkerställas statistiskt. Den gynnsamma utvecklingen av 
markens försurningssituation i norra halvan av länet förväntas i stort 
förstärkas framöver men förbättringstakten för pH och basmättnadsgrad 
kommer att avta.  
 
Länets sjöar är tåligare mot försurning än genomsnittet för landets sjöar.  
De har högre pH-värden och alkalinitet (4,6). Försurade sjöar förekommer 
främst inom hällmarksområden i södra länshalvan (Fig 5,6). 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 vattendrag om man undantar mindre skogsbäckar högt upp i 
avrinningssystemen (6). Den fortsatta genomgången berör därför endast 
tillståndet i länets sjöar. 
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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. 
7,8)(6). Sjöar med pH under 6 är idag betydligt mer sällsynta 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 f er sjöar i länet är skadade av försurning är 
att ett trettiotal känsliga sjöar i länet har kalkats sedan starten 1978 (7).  
 
Uppskattningsvis är högst två procent av länets sjöar sura i dagsläget  
(Fig. 5). I höglänt terräng på Södertörn finns de sjöar som är allra känsligast 
(Fig. 6). Andra känsliga områden är höglänta områden i Södertälje och på 
Ingarö, Värmdö kommun. 
 
 
 
 

Figur 5. pH och alkalinitet för perioden 2004-2009 i 250 av länets cirka 800 sjöar. Få sjöar i 
länet är sura. Tillståndet klassas med en femgradig skala enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder för miljökvalitet (Rapport 4913). Data från regional och lokal 
miljöövervakning. 
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Figur 6 . Områden där sura och försurade sjöar förekommer i Stockholms län (cirklar). 
Kartan baseras på miljöövervakningsdata från sjöinventeringar genomförda mellan 1972 och 
2010 samt data från kalkningsverksamheten i Stockholms län. I kartan finns även markerat 
kalkningsverksamhetens avslutade och aktuella åtgärdsområden. 
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Trender i länets referenssjöar 

Förhållandena i länets sjöar har förbättrats som ett resultat av minskad 
deposition av försurande ämnen. Det visar vattenkemiska mätningar i fyra 
mycket välundersökta referenssjöar i länet. 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 har pH och alkaliniteten ökat (Fig 7,8).  
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Figur 7. pH i fyra opåverkade referenssjöar i Stockholms län. 
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Figur 8. Alkalinitet i fyra opåverkade referenssjöar i Stockholms län. 
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Når vi miljömålet Bara naturlig försurning i Stockholms län? 

Miljökvalitetsmålet bedöms kunna nås i länet till skillnad från i andra delar 
av Sverige (8). Trots att nedfallet av både svavel och kväve i länet ligger 
nära den gräns där känsliga ekosystem på sikt kan skadas, så ser det ljust ut 
för länets sjöar och skogsmark. Den tidigare trenden mot ökande försurning 
har brutits och en återhämtning har påbörjats.  
 
Länets utsläpp av kväveoxider minskar för närvarande. Trots det är nedfallet 
av kväve över länet kvar på en hög nivå. För att nedfallet ska minska 
behöver utsläppen av kväveföreningar minska i hela Europa.  
 
Uppskattningsvis är högst två procent av länets sjöar naturligt sura eller 
försurade i dagsläget.  
 
Trenden mot ökad försurning av skogsmarken i Stockholms län är bruten i 
områden som försurats av människan. Utvecklingen i länet är normalt bättre 
än i södra Sverige och på samma nivå som mellersta och norra Sverige. I 
dagsläget saknas dock aktuella beräkningar över länet som anger 
överskridande av kritisk belastning.  
 
Mycket talar för att kalkningsverksamheten helt kan upphöra i Stockholms län.  
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Kalkningsstrategi 

Kalkningsverksamheten är av mycket liten omfattning i Stockholms län. De 
flesta kalkningsprojekten har redan upphört (Tabell 3). Mycket talar även 
för att verksamheten nu helt kan upphöra. Länsstyrelsen avser därför att på 
prov upphöra med kalkningen i återstående tre åtgärdsområden. Vatten-
kvaliteten kommer att följas noga med både kemiska och biologiska 
undersökningar eftersom det finns risk för återförsurning. Om det 
sistnämnda hotar att inträffa avser Länsstyrelsen att omgående verka för att 
kalkning återupptas enligt de riktlinjer som anges i Naturvårdsverkets 
handbok för kalkning av sjöar och vattendrag. 

Effektuppföljning och biologisk återställning 

Länsstyrelsen avser att låta återstående tre målområden och åtgärdsområden 
vila från ytterligare kalkning. Det finns en uppenbar risk för återförsurning i 
dessa tre sjöar och Länsstyrelsen avser därför att höja ambitionsnivån för 
kalkningseffektuppföljningen. Detta kommer delvis att ske med egen-
finansiering, främst medel för regional miljöövervakning. 
 

o Målområden provtas 6 gånger per år med avseende på vattenkemi 
(IKEU tas vid 8 tillfällen) 

o Styrpunkter nedprioriteras och provtas endast vid ett tillfälle  
per år (vattenkemi) 

o Bottenfauna tas årligen i målområdena 

o I de målområden där flodkäfta är ett motiv för kalkningen, 
inventeras flodkräfta vid ett tillfälle under en treårspeiod 

o I ett känsligt område nedströms ett kalkat målområde görs 
kompletterande provtagning av vattenkemi, bottenfauna och fisk. 
Detta är ett åtagande Länsstyrelsen gjort i samråd med huvudman 

 
En sammanställning av planerad effektuppföljning återfinns i tabell 4.  
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Tabell 3. Avslutade målområden i Stockholms län. 

 
Sjö iD Åtgärdsområde ÅTG Målområde MOI

 
 
 
 
 
Tabell 4. Planerad effektuppföljning för kalkningsverksamheten i Stockholms län. 

 

 
 

Trollsjön-Vittjärn ÅTG 61062NR17 Trollsjön MOAB0 658274 163916 
Eknösjön ÅTG 61062Nr82 Eknösjön MOAB0 658016 167481 
Björnträsket ÅTG 61062Nr124 Björnträsk MOAB0 657687 165215 
Svartträsket (Få) ÅTG 61062Nr109 Svartträsket MOAB0 657637 166227 
Vidsjön (Få) ÅTG 61062Nr110 Vidsjön MOAB0 657553 166197 
Sandasjön ÅTG 61062Nr164 Sandasjön MOAB0 657508 163631 
Långträsket ÅTG 61062Nr132 Långträsket MOAB0 657476 165580 
Kvarnträsket ÅTG 61062Nr128 Kvarnträsket MOAB0 657471 165430 
Fiskmyran ÅTG61062Nr139 Fiskmyran MOAB0 657432 164889 
Gömmaren ÅTG 62000Nr29 Gömmaren MOAB1 657213 162120 
Lilla Acksjön ÅTG 61000Nr124 Lilla Acksjön MOAB1 656975 159468 
Ällmora träsk ÅTG 61062Nr166 Ällmora träsk MOAB1 656810 164683 
Ådran-Trehörningen ÅTG 62000-2:1 Ådran MOAB1 656258 162683 
Ådran-Trehörningen ÅTG 62000-2:1 Trehörningen MOAB1 656093 162737 
Lilla Mörtsjön ÅTG 63000Nr27 Lilla Mörtsjön MOAB2 655454 159128 
Svinsjön ÅTG 63000Nr19 Svinsjön MOAB2 655435 158837 
Acksjön ÅTG 63000Nr26 Acksjön MOAB2 655420 159049 
Akaren ÅTG 63000Nr12 Akaren MOAB2 655152 159244 
Vitträsk ÅTG 62063Nr16 Vitträsk MOAB2 654873 164957 
Åvaån ÅTG 62063:3 Trehörningen MOAB1 656664 164238 
Åvaån ÅTG 62063:3 Långsjön MOAB1 656590 164240 
Åvaån ÅTG 62063:3 Nedre dammen MOAB1 656363 164422 
Åvaån ÅTG 62063:3 Åvaån MOAB1 656366 164614 
Öran-Långsjön ÅTG 62063-4:1 Långsjön MOAB2 656047 162784 
Grävstasjön-Stegsjön ÅTG 62063-12:1 Stegsjön MOAB3 654652 159513 
Grävstasjön-Stegsjön ÅTG 62063-12:1 Grävstasjön MOAB3 654650 159553 

Undersökningar (i Antal 
prioritetsordning) målområden

Antal 
stationer

Prov per Finansiering
år

Vattenkemi i sjö 3 6 28 Effektuppföljning, IKEU 
Bottenfauna i sjölitoral Effektuppföljning, IKEU 3 3 3
Provfiske efter flodkräfta 2 2 1/3 Effektuppföljning 
Bottenfauna i vattendrag 1 2 1/3 RMÖ-finansiering 

Vattenkemi vattendrag 1 2 18
Effektuppföljning, RMÖ- 
finansiering

Elfiske i vattendrag RMÖ-finansiering 1 4 4
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Åtgärdsområdesvis beskrivning av 
den planerade verksamheten 
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Åtgärdsområde: Trönsjön-Horssjöarna  
ID: ÅTG 63000-2-1:1 

Huvudman Bidrag Kommun Huvudflodområde Status

Södertälje kommun 85% Södertälje 63 Trosaån Vilande  
 

 
  

Beskrivning 

Åtgärdsområdet är beläget i Trosaåns avrinningsområde (63000) i 
Södertälje kommun. Trönsjön kalkades första gången 1985 för att bevara 
flodkräfta. Före kalkningen var alkaliniteten mycket svag och beståndet av 
flodkräfta hade börjat gå tillbaka. För att påskynda återhämtningen stöd-
utsattes därför flodkräfta. Upprepade provfisken efter flodkräfta har visat att 
sjöns bestånd numera har återhämtat sig. Förutom flodkräfta finns en 
måttligt skyddsvärd bottenfauna med förekomst av bl.a. snäckan Bithynia 
leachi. Stora och Lilla Horssjön kalkades första gången 1985 respektive 
1986 för nedströmseffekt på Trönsjön.  
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Mål och målområden 

 
ID Namn Typ Areal 

(ha)
Skydd Motiv Kemiskt 

mål
Avrinningso
mrådets 
areal (ha)

Arealdos 
sjökalkning 
(kg/ha/år)

MOAB27 Trönsjön Sjö 36 N2; NR Flodkräfta, mört 6 348 0  
 

Försurningsbedömning målområden 

 

ID Namn Typ
pH innan 
kalkning

Lägsta 
pHokalk

Oorganiskt 
Al (ug/l) i  

ΔpH för 
målområdet

MOAB27 Trönsjön Sjö 5,7 6,1 0,19  
 

Kalkningsplanering 

 
 ID X-

koordinat
Y-

koordinat
Namn Metod Medel

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

KOAB25 6553400 1591760 Lilla Horssjön 3 0 3 0 3 0 0 0 FLYG GR

KOAB26 6553280 1591580 Stora Horssjön 6 0 6 0 3 0 0 0 FLYG GR

KOAB27 6552240 1591820 Trönsjön 4 0 4 0 4 0 0 0 FLYG GR

Spridda kalkmängder (ton) Planerade 
kalkmängder (ton)

 
 

Effektuppföljning 

 
ID X-

koordinat
Y-

koordinat
Namn Typ Antal 

HQ
Antal 
LQ

Frekvens 
biologi

Anmärkning

VK25 6553400 1591760 Lilla Horssjön VK-styr 1
VK26 6553280 1591580 Stora Horssjön VK-styr 1
VK27 6552240 1591820 Trönsjön, utlopp VK-sjö 5 1
BF27 6552560 1591260 Trönsjön, littoralt BF-sjö 1
FK27 6552240 1591820 Trönsjön, utlopp FLDKRFT 1/3  
 

Vattenkemiska resultat 

Trönsjön (Målområde): 
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Stora Horssjön (Kalkobjekt) 
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Lilla Horssjön (Kalkobjekt): 
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Sett under hela kalkningsperioden har måluppfyllnaden varit god 
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Biologiska resultat 

Bottenfaunaundersökningar har sedan 2005 genomförts år 2006, 2007 och 
2010. Surheten har vid samtliga tillfällen utom 2010 bedömts som 
obetydlig. År 2010 bedömdes sjön som måttligt sur (klass 2). Flodkräfta har 
alltsedan stödutsättningen återfunnits i normala bestånd. 
 
Trönjön har senast provfiskats 1997. Förutom abborre och mört återfanns 
gädda, sarv och gers. Stora Horssjön är provfiskad 1997. Endast tre mörtar 
fångades. Ingen reproduktion av arten kan påvisas med nuvarande data.  

Behov av biologisk återställning  

För närvarande finns inget behov av biologisk återställning i 
åtgärdsområdets målområde  

Genomförda samt planerade ändringar/förbättringar inom 
åtgärdsområdet 

Kalkning har tidigare genomförts enligt Naturvårdsverkets äldre handbok 
för kalkning av sjöar och vattendrag (Handbok 2002:1) och enligt tidigare 
regional åtgärdsplan (Länsstyrelsen Rapport 2005:08). Kalkdosen har dock 
efterhand minskats. 
 
Med start 2011 är åtgärdsområdet vilande för ytterligare kalkningar. 
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Åtgärdsområde: Öran-Långsjön  
ID: ÅTG 62063-4:1 

 
Huvudman Bidrag Kommun Huvudflodområde Status

Haninge kommun 85% Haninge/Huddinge 62063 Vilande  
 

  
 
 

Beskrivning 

Åtgärdsområdet är beläget i Vitsåns avrinningsområde (62063). Öran och 
Långsjön kalkades första gången 1984. Kalkningseffekten avklingar fort och 
det har varit svårt att uppnå en jämn vattenkvalitet med hög måluppfyllnad. 
Innan kalkningen startade var åtgärdsområdets båda sjöar starkt försurade. 
Bottenfaunaprovtagning i Öran 1977 visade på kraftiga försurningsskador 
på sjöns bottenfauna. Trots detta har sjöns bestånd av flodkräfta lyckats 
överleva, om än kraftigt reducerat. Sjön Öran uppvisar mycket höga natur-
värden med bland annat en mycket artrik bottenfauna. En undersökning av 
kvicksilverinnehållet i abborre 2004 visade på mycket höga halter i gädda. 
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Mål och målområden 

 
ID Namn Typ Areal 

(ha)
Skydd Motiv Kemiskt 

mål
Avrinningso
mrådets 
areal (ha)

Arealdos 
sjökalkning 
(kg/ha/år)

MOAB21 Öran Sjö 50
NR; RIN; 
RSV; NV

Flodkräfta, mört, 
artrik bottenfauna 6 511 0  

 

Försurningsbedömning målområden 

 

ID Namn Typ
pH innan 
kalkning

Lägsta 
pHokalk

Oorganiskt 
Al (ug/l) i  

ΔpH för 
målområdet

MOAB21 Öran Sjö 4,8 5,7 0,38  
 

Kalkningsplanering 

 
 ID X-

koordinat
Y-

koordinat
Namn Metod Medel

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

KOAB21 6560070 1629780 Öran 11 11 11 19 14 15 0 0 FLYG GR

Spridda kalkmängder (ton) Planerade 
kalkmängder (ton)

 
 
Åtgärdsområdet helikopterkalkas med icke dammande produkt (optimix). 
Kalkgivan har ökat efterhand fram till och med 2003 då sjön började kalkas 
årligen.  
 

Effektuppföljning 

 
ID X-

koordinat
Y-

koordinat
Namn Typ Antal 

HQ
Antal 
LQ

Frekvens 
biologi

Anmärkning

VK20 6560470 1627840 Långsjön, utlopp VK-styr 5 1 Tillopp till Öran
VK21 6560070 1629780 Öran, utlopp VK-sjö 5 1
BF21 6560450 1629420 Öran, littoralt BF-sjö 1
FK21 6560070 1629780 Öran, utlopp FLDKRFT 1/3  
 
 
 
Både Öran och Långsjön uppvisar stor variation i vattenkvalitet. Ytterligare 
vattenkemisk provtagning bedöms därför vara nödvändig. Det är även 
angeläget att följa upp kalkningeseffekten med täta provtagningar av 
bottenfaunan i Öran. Litoralzonen i Öran är både stor och habitatrik och en 
grundlig övervakning a bottenfaunan bedöms därför vara nödvändig för att 
beskriva eventuell försurningspåverkan på bottenfaunan. Provfiske efter 
flodkräfta är angeläget då tidigare undersökningar visat på vikande 
population. 
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Vattenkemiska resultat 

 
Öran (Målområde): 
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Biologiska resultat 

Öran: 
Bottenfaunan i Öran undersöks årligen. Sedan 2005 har bottenfaunan inte 
visat på några skador som beror på surt vatten. 
 
Tidigare har dock faunan tidigare varit gravt påverkad av surhet. Vid 1987 
återfanns dock flera försurningskänsliga arter. 1987 påträffades den mycket 
sällsynta nattsländan Tricholeichiton fagesii. Öran bedöms hysa den rikaste 
bottenfaunan av alla kalkade sjöar i Stockholms län. 
 
Sjön är senast provfiskad 2006 efter både fisk och kräftor. Vid provfisket 
fångades abborre, mört, gers, sarv. Resultaten indikerade tyvärr störd 
reproduktion hos mörtbeståndet. Det fångades heller inga kräftor trots en 
ansträngning av 100 mjärdar. Osäkra uppgifter gör dock gällande att 
flodkräfta fortfarande finns i sjön. 

Genomförda samt planerade ändringar/förbättringar inom 
åtgärdsområdet 

Kalkning har tidigare genomförts enligt Naturvårdsverkets äldre handbok 
för kalkning av sjöar och vattendrag (Handbok 2002:1) och enligt tidigare 
regional åtgärdsplan (Länsstyrelsen Rapport 2005:08). 
 
Med start 2011 är åtgärdsområdet vilande för ytterligare kalkningar. 

Behov av biologisk återställning  

Några åtgärder är inte aktuella. 
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Åtgärdsområde: Åvaån   
ID: ÅTG 62063:3 

Huvudman Bidrag Kommun Huvudflodområde Status

Stiftelsen Tyrestaskogen 100% Tyresö/Haninge 62063 Vilande  
 

  
 

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. Mellan  
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 såväl vattenkemiska data som 
uppgifter om utslagna fiskbestånd (benlöja, sarv). Provfiskeresultat visade 
på störd reproduktion hos framför allt mört men även abborre, synliggjord 
genom dominans av stora individer och en hög medelvikt. Idag är sjöns 
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vattenkemi tillfredsställande, 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. 
 
Kalkning bedrivs även för att skydda ett genuint bestånd av havsöring i 
Åvaån. Idag finns inget kalkbehov i målområdet Åvaån och ån hotas inte av 
försurning. Flera försurningskänsliga bottenfaunaarter, bland annat 
Gammarus, förekommer idag i ån. 
 
 
 

 
Karta över brandområdet i Stensjöns avrinningsområde (bilden från IKEU:s hemsida) 
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Mål och målområden 

  
ID Namn Typ Areal 

(ha)
Skydd Motiv Kemiskt 

mål
Avrinningso
mrådets 
areal (ha)

Arealdos 
sjökalkning 
(kg/ha/år)

MOAB15 Stensjön Sjö 38
NP; NR; N2; 
RIBM; RIN Mört, 6 777 0  

 

Försurningsbedömning målområden 

 

ID Namn Typ
pH innan 
kalkning

Lägsta 
pHokalk

Oorganiskt 
Al (ug/l) i  

ΔpH för 
målområdet

MOAB15 Stensjön Sjö 5,2 6,2 0,19  
 

Kalkningsplanering 

 
 ID X-

koordinat
Y-

koordinat
Namn Metod Medel

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

KOAB15 6564190 1644040 Stensjön 15 15 15 11 15 15 0 0 FLYG GR

Spridda kalkmängder (ton) Planerade 
kalkmängder (ton)

 
 

Effektuppföljning 

  
X- I Anta Anta Frekven AnmärkninY

 
 
 
 
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. 
 

koordina koordina
Nam Ty

H L biolog

6564190 1644040 Stensjö , mit VK-sj 2 6 IKEVK1
6563630 1644220 Stensjöns utlopp Nedre dammen VK- 5 1VK1
6563660 1646140 VK1 Åvaå VK- 8 4 RM - nansiering fi

-6563630 1644220 VK1 Nedre dammen BF1 1/ RM  nansiering fi
6563660 1646140 VK1 Åvaå BF1 1/ RM - nansiering fi

EF17- 6563650 1644850 Åvaå , Åva EF- 1 RM - nansiering fi
EF17- 6563550 1645250 Åvaå , Åvaväge EF- 1 RM - nansiering fi
EF17- 6563500 1644500 Åvaå , Beteshagen EF- 1 RM -f nansiering i

1644350 EF17- 6563450 Åvaå , Nedre EF- 1 RM - finansiering 
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Vattenkemiska resultat 

Stensjön – VK15 
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pH-målet 6,0 har mestadels klarats.  

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 undersöks årligen och 
visar på otillfredsställande halter. 
 
Upprepade elfisken i Åvaån har visat att reproduktionen av havsöring inte är 
störd. Bottenfaunan har undersökts i ån vid flera tillfällen. Vid samtliga 
tillfällen har försurningskänsliga arter påträffats. 

Behov av biologisk återställning  

Några åtgärder är inte aktuella. 

Genomförda samt planerade ändringar/förbättringar inom 
åtgärdsområdet 

Kalkning har tidigare genomförts enligt Naturvårdsverkets äldre handbok 
för kalkning av sjöar och vattendrag (Handbok 2002:1) och enligt tidigare 
regional åtgärdsplan (Länsstyrelsen Rapport 2005:08). Kalkdosen har dock 
efterhand minskats. 
 
Med start 2011 är åtgärdsområdet vilande för ytterligare kalkningar. 
 
I rapporten presenteras kalkningsverksamheten i Stockholms län. Den 
beskriver den aktuella och framtida försurningssituationen i länet samt hur 
kalkning av sjöar och vattendrag kommer att bedrivas i länet fram till och 
med år 2015. 
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Några förkortningar i tabeller och figurer 
 
BF-sjö  Station för bottenfaunaundersökning i sjö 
BF-vdr  Station för bottenfaunaundersökning i vattendrag 
EF-vdrg  Station för elfiske i vattendrag 
FLDKRFT  Inventering av flodkräfta i sjö 
 
Målområde  Område inom vilket kalknings mål ska nås 
Kalkobjekt  Område där kalkning sker.  
Åtgärdsområde Avrinningsområdet inom vilket 

kalkningsåtgärder genomförs 
 
NP Nationalpark 
NR Naturreservat 
N2 Natura 2000-område 
RIBM  Riksintressen m a p på biologisk mångfald 
RIN Riksintressen m a p och nyttjande i sjöar och 

vattendrag 
NSV Nationellt särskilt värdefullt vatten 
RSV Regionalt särskilt värdefullt vatten 
RV Regionalt värdefullt vatten 
 
Kemiskt mål Med vattenkemiskt mål avses pH-mål enligt 

handboken 2010. 
 
Antal HQ  Antal prov vid högflöde (HQ)  
Antal LQ  Antal prov vid lågflöde (LQ) 
 



Länsstyrelsens rapportserie

Utkomna rapporter under 2012

1. Väggmossan avslöjar spridning av metaller – provtagning 2010 i Stockholms 
län, avdelningen för miljö

2. Arkeologiskt program för Stockholms län, avdelningen för miljö

3. Uppföljning av polismästarnas chefsråd i Stockholms län, avdelningen för 
social utveckling

4. Värna, vårda, visa – ett program för bättre förvaltning och nyttjande av 
skyddade naturområden i Stockholms län 2012–2021, avdelningen för miljö

5.	 Kartering	av	limniska	naturvärden	–	Lovön,	Kärsön	och	Fågelön	med	flera	öar	
2011, avdelningen för miljö

6.  Rekreationsanalys – Lovön–Kärsön med omgivande öar, avdelningen  
för miljö

7. Inventering av potentiellt värdefulla ängs- och betesmarker på Lovön 2011, 
avdelningen för miljö

8. Försurningsläget i Stockholms läns sjöar – plan för åtgärder 2011-2015, 
avdelningen för miljö

 



I rapporten presenteras kalkningsverksamheten i Stockholms län. Den beskriver den 
aktuella och framtida försurningssituationen i länet samt hur kalkning av sjöar och 

vattendrag kommer att bedrivas i länet fram till och med år 2015. 

För mer information kontakta  
avdelningen för miljö 
Tfn:  08- 785 40 00 (vxl) 
Rapporten finns som pdf på vår webbplats
 
ISBN 978-91-7281-480-6

Adress

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