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Långsjön (664223-165415) 

Vattenväxter, morfometri, vattenkemi och 
markanvändning 

Grundläggande data om skogssjön Långsjön, belägen strax norr om Erken 
i Skeboåns avrinningsområde, Norrtälje kommun, har sammanställts av 
Mats Thuresson vid enheten för miljöanalys. Under augusti 2011 
genomfördes dessutom en vattenväxtinventering. Vid inventeringen 
påträffades även blodigel. 

Långsjön, som ingår i Karlsdalsmossens naturreservat, är en utpräglad brunvattensjö 
med mycket höga färgtal (229 mg Pt/l). Den bruna färgen är en effektiv spärr för 
solljuset och omöjliggör förekomst av fotosyntetiserande organismer förutom alldeles 
vid vattenytan. Inventeringarna gjordes för att få ett bättre underlag för skötsel av 
reservatet. 
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Figur 1. Översiktskarta. 
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Tabell 1. Grunddata för 
Långsjön 

SjöID SMHI 664223- 

165415 

Huvud-ARO 57 Skeboån 

Sjöhöjd (möh)       21 

Sjöarea (km2)          0,055 

ARO-area (ha)       56 

Omkrets (m)      1039 

Maxdjup (m)          3 

Medeldjup (m)         2,2 

Volym (Mm3)         0,12 

Teoretisk om-

sättningstid 

(år)          0,97 



 
Sjön är handlodad av Länsstyrelsen från is 1984-03-14. Formen är relativt baljlik med 
få grundområden förutom västra delen av sjön. 

 

 

Figur 2. Lodkarta för Långsjön, Sjön är handlodad av Länsstyrelsen från is 1984-03-14. 

 

Långsjön hör till den mindre vanliga typen av dystrofa sjöar som trots den bruna färgen 
har en hög alkalinitet. Den kalkrika moränen bidrar till detta. Tillkommer gör en hög 
tillförsel av organiskt material som ger höga totalkvävehalter. Halten av 
ammoniumkväve är dock inte hög, vilket tyder på att syreförhållandena är 
tillfredställande i bottenvattnet 

Avrinningsområdet har avgränsats utifrån höjdkurvor och bäckar i ekonomiska kartan, 
vilket ger en ungefärlig avgränsning. För att gör en noggrannare avgränsning kan man 
utnyttja stereobilder och komplettera med fältbesök. Sjöns omgivande topografi är 
sådan att det är svårt att avgränsa avrinningsområdet med stor noggrannhet. Med hjälp 
av marktäckedata i GIS har den procentuella fördelningen av markslag i 
avrinningsområdet räknats ut. 

Sjöns teoretiska omsättningstid har beräknats genom att dividera sjövolymen med 
årsavrinningen för avrinningsområdet. Medelavrinningen för området har antagits vara 
7 liter/sekund och kvadratkilometer 

 

 
 
 

 

Tabell 2. Kemiska och 
fysikaliska data för 
ytvatten från Långsjön* 

Siktdjup (m) 0,6 

Konduktivitet  

(mS/m) 8,15 

pH 7,7 

Alkalinitet  

(mekv/l) 0,41 

Färg (mg Pt/l) 229 

Tot-P (µg/l)     54 

Tot-N (µg/l)   1247 

Klorofyll (µg/l)    175 
* Ytvattenprov 
2007-08-23 
 
 

Tabell 3. 
Markanvändning i 
Långsjöns 
avrinningsområde 

Övrig barrskog 30% 

Barrskog på hällmark 6% 

Barrskog på myr 17% 

Blandskog på myr 6% 

Övrig blandskog 4% 

Hygge 28% 

Sjö 9% 
Data från LMV 
Marktäckedata 
Svenska Corine 
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Långsjöns avrinningsområde 
- ungefärligt avgränsat från kartan

 
Figur 3. Långsjöns avrinningsområde. 

 

 
Figur 4. Lägen för transekter där vattenväxter inventerades. 

 



 
Vattenväxtinventeringen 2011 
Inventeringarna utfördes av personal från enheten för miljöanalys vid Länsstyrelsen i 
Stockholms län. Deltagare var Johan Björklind-Möllegård samt Mats Thuresson, Mats 
var ansvarig för artbestämningar. 

Inventeringen genomfördes den 4 augusti 2011 genom transektvis krattning från 
gummibåt. Sammanlagt 7 transekter krattades från strandlinjen tills det djup då 
vattenväxtvegetationen hade upphört.  Metodiken följde i stort undersökningstyp 
Makrofyter i sjöar (Naturvårdsverket, 2010). 

Strandvegetationen var typisk för en skogssjö omgiven till stor del av torvmarker. Intill 
stranden fanns ofta klibbal, pors och glasbjörk, mot vattnet en smal vassbård med inslag 
av säv och smalkaveldun. Även kärrbräken och kråkklöver noterades. Det ringa 
siktdjupet (0,7 m vid provtagningstillfället) gjorde att flytbladsväxter dominerade och 
att undervattensvegetationen var mycket sparsam och fanns på ringa djup. Av 
sammanlagt 44 krattdrag fördelade på sju transekter saknade 30 prov växter. 
Bottensubstratet var genomgående grovdetritus. Av flytbladsväxter fanns ett brett bälte 
av vitnäckros vid en transekt men även gul näckros och gäddnate. Av 
undervattensvegetation noterades stor näckmossa på 1,3 m djup, undervattensform av 
säv på 1,1 m djup och fiskekrokmossa (Drepanocladus sordidus ) på 2,5 m djup. Man 
bör betänka att även om mossor ofta har mindre ljusbehov än kärlväxter så saknar de 
rötter och kan glida ner till djup där de på sikt inte kan överleva.  

 

Tabell 1. Artförekomster och artfrekvenser. Antal transektprov arten förekom i anges, den relativa 
frekvensen och observerat maximalt förekomstdjup. Frekvensen anger det antal prover arten 
förekom i relation till totala antalet prov (totalt 44 prov). X anger att arten är observerad, men inte 
förekom i transektprov. 

 Vetenskapligt namn Svenskt namn Maxdjup 
Antal 
prov Frekvens 

Antal 
transekter 

Helofyter Övervattensväxter     

Comarum palustre kråkklöver  x  1 

Thelypteris palustris kärrbräken  x  1 

Typha angustifolia smalkaveldun  x  1 

Summa helofyter       

Nymphaeider Flytbladsväxter   8% 4 

Nuphar lutea gul näckros 1,7 m 2 5% 5 

Nymphaea alba vit näckros 2,3 m 4 11% 3 

Potamogeton natans gäddnate 1,6 m 1 3% 6 

Schoenplectus säv  3 8% 3 

Summa flytbladsväxter     18% 7 

Bryophyta Bladmossor     

Fontinalis antipyretica Stor näckmossa 2,5 m 3 8% 2 

Drepanocladus sordidus Fiskekrokmossa 2,5 m 1 3% 1 

Summa bladmossor       

Totalt   2,5 m 38 11% 7 

 

Växterna bestämdes i allmänhet direkt i fält. Mer svårbestämda arter togs hem för 
senare bestämning under lupp. Mossor förutom lättbestämda exemplar av stor 
näckmossa bestämdes av Lars Hedenäs, Naturhistoriska riksmuseet. Fynden är 
sammanfattningsvis inlagda på Artportalen 
(http://www.artportalen.se/plants/default.asp), de belagda mossorna är registrerade i 
databasen Krypto-S som drivs av Naturhistoriska riksmuseet 
(http://www.nrm.se/krypto-s ). Rådata är lagrade i en accessdatabas på Länsstyrelsen. 

Ekologisk status 

Bedömning av ekologisk status har gjorts enligt Naturvårdsverkets och allmänna råd 
om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (Naturvårdsverket, 2008). 
 
Den ekologiska statusen utifrån vattenväxtinventeringen blev MÅTTLIG för Storsjön. 
Bedömningen baserar sig på fem arter och den ekologiska kvoten var 0,90. 
 



 
Tabell 2. Bedömning av ekologisk status, siktdjup och vegetationens maximala djuputbredning. 

Antal arter bedömningen grundar sig på 5 

Trofiindex 7,58 

Ekologisk kvot 0,905 

Expertbedömning enligt bedömningsgrunder Indikatorarter saknas. 
Ekologisk kvot inom 

klassgräns för god status 
Ekologisk status GOD 

 

Blodigel 

Noterbart är att vid transekt 1 noterades blodigel (Hirudo medicinalis). Detta var den 
tredje sjön i Norrtälje kommun i Erkenområdet där blodigel påträffats vid 
Länsstyrelsernas inventeringar 2010-2011, de andra sjöarna är Ladängssjön och 
Mårdsjön. Blodigeln var förut rödlistad (klass NT) men är nu klassad som livskraftig av 
Artdatabanken. Det finns två former av blodigel; dels en inplanterad ungersk blodigel 
och dels en mer ursprunglig form. Det för närvarande oklart, vilken form det rör sig om 
(se faktaruta). 
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Faktaruta (Utdrag ur Artdatabankens Artfaktablad om blodigel, 
http://www.artfakta.se/Artfaktablad/Hirudo_Medicinalis_101076.pdf ) 
 
”Beskrivning. Blodigeln, även kallad medicinsk blodigel, blir upp till 15 cm lång i 
levande tillstånd. Ryggsidan är mörkt grön eller brun och har sammanlagt sex 
orangeröda eller orangegula strimmor, som kan vara fläckvis avbrutna, längs 
mitt och sidor.……. Under speciellt 1800-talet importerades blodiglar av 
östeuropeisk form från Ungern. Dessa s.k. ungerska blodiglar har mindre tydliga 
längsstrimmor på ryggen och buken är enfärgat olivgrön med en mörk strimma 
på vardera sida. Den inhemska, västeuropeiska formen har ofta en mörkt 
marmorerad buk. De blodiglar som under senare tid åter tagits i medicinskt bruk 
tillhör den ungerska formen. Formen har även blivit utsläppt i dammar, men om 
det nu finns några frilevande ungerska blodiglar är okänt.” 
 

 


