
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Årsrapport 2005 

 
Kom m unerna sam arbetar  om  
vat tenvård 
 
Tyresåsam arbetet  bedrivs sedan år  
1 9 9 3  m ellan kom m unerna i sjösystem et : 
Stockholm , Huddinge, Tyresö, Haninge, 
Botkyrka och Nacka. Syftet  är  at t  öka 
kunskapen om  Tyresåns sjöar och 
vat tendrag och göra kom m unernas 
vat tenvårdsarbete m er effekt ivt . 
Konkreta åtgärder görs fort farande av 
de enskilda kom m unerna m en därem ot  
försöker sam arbetet  peka på vilka  
åtgärder som  är de vikt igaste at t  
pr ior itera. 
Som  grund för  arbetet  finns program m et  
”Tyresån –  m ål och åtgärder” från år  
1 9 9 6 .  
 
 
Vat tenprovtagning m ed helikopter 
 
För andra året  i rad togs vat tenprover i et t  
stort  antal Tyresåsjöar m ed hjälp av helikopter. 
I  år skedde provtagningen den  
22 august i 2005 och helikoptern arbetade 
också i andra delar av länet  denna dag. 
Fördelen m ed den här typen av provtagning är 
at t  när proverna tas sam m a dag ökar 
m öj ligheterna t ill j äm förelser m ellan sjöarna. 
Provtagningen sam ordnas av Länsstyrelsen och 
bekostas av kom m unerna. 
 
Läs m er om  Tyresåns vat ten på nästa sida. 
 
På Länsstyrelsens hem sida kan du hit ta 
inform at ion om  länets sjöar:  
www.ab.lst.se/sotvatten  
 
 

 

Helikoptern kom m er t ill Barnsjön i Tyresö kom m un. 
Foto:  Viktor Wilkens Bardun 

 

 
Vegetat ionsbort tagning i 
Drevviken 
 
Drevviken är en av de näringsrika sjöar  
i Tyresån som  som m art id drabbas av 
igenväxning. I  Gudöviken i sydöst ra 
Drevviken ställer växterna t ill det  för bland 
annat  kanot ister. Tyresö och Haninge 
kom m uner genom förde i juli 2005 en  
röjning av vat tenväxter i Gudöviken.  
Försöket  ska ses som  et t  försök at t  förbät t ra 
fram kom ligheten i viken -  inte at t  helt  
avlägsna all vat tenväxt lighet  här. 
  
 

 
En m askin från Vassm annen AB skördar växter. Främ st  
var det  hornsärv och vat tenpest  som  togs upp. 
Foto:  Göran Bardun 
 

 
Handlingsplan Tyresån -  projekt  
för  at t  hit ta  fosforkällor  
 
Under 2005 startade et t  arbete med at t  
beräkna belastningen av fosfor i Tyresåns 
sjösystem . Fosfor är vanligtvis den vikt igaste 
orsaken t ill övergödning i sjöar och 
vat tendrag.  
 
En m odell för at t  beräkna t illförseln av fosfor 
från olika delar av sjösystem et  görs av 
konsult företaget  I VL. När projektet  avslutas i 
decem ber 2006 har en åtgärdslista för 
m inskade näringshalter i Magelungen, 
Drevviken och Flaten presenterats. Dessutom  
innebär projektet  at t  Tyresåns kom m uner 
kom m er at t  kunna häm ta m ätdata och 
resultat  via I nternet .  
 
Projektet  är et t  sam arbete m ellan 
Miljöförvaltningen i Stockholm s stad, 
Stockholm  Vat ten AB och Tyresåsam arbetet . 
Finansieringen kom m er från Stockholm s 
stads Milj öm iljard.  

http://www.ab.lst.se/sotvatten


Flera m iljöm iljardsprojekt   
inom  Tyresån 
 
Flera aktörer dr iver Milj öm iljardsprojekt  inom 
Tyresåns sjösystem , de flesta ännu på 
planeringsstadiet . Här är några exem pel:  
 

Stockholm  Vat ten 

-  Rening av dagvat ten i Trehörningen, 
Drevviken och Flaten 
-  Muddring av Fagersjöviken och åtgärder kr ing 
Kräppladiket  

Farsta Stadsdelsförvaltning 
-  Förstudie för avlopp inom delar av Listuddens 
koloniom råde (Flaten)  
-  I nform at ionsprojekt  för at t  m inska  
lokala näringsutsläpp t ill Magelungen 
-  Bort tagande av im pregnerade stolpar  
på Farstanäset  

Markkontoret , Stockholm s stad 

- Åtgärd av förorenad m ark vid Skrubba  
i Drevvikens avrinningsområde 

Läs mer om projekten på  
www.m iljom iljarden.se

 
Ny rapport  från Tyresåsam arbetet  
 
Rapporten ”Vad finns längs st randen?”  
redovisar resultatet  från en kart läggning av 
st randzoner runt  alla Tyresåns sjöar och 
vat tendrag. I  rapporten finns resultatet  i 
kart form  presenterat  för olika delst räckor.  
 

Kart läggningen har främ st  gjorts m ed hjälp av 
flygbildstolkning och ger en översikt lig bild av 
m arkanvändningen på st ränderna. I  rapporten 
beskrivs den delvis nya metoden.  
 

Rapporten finns at t  ladda hem  på 
www.tyresan.se eller at t  beställa på 
nedanstående adresser. 
 

Ådran en vacker försomm ardag. Foto:  Uwe Stephan 
 
 
 
 

Tyresån blir  renare 
 

Liksom  m ånga vat tendrag i länet  är Tyresån 
näringsrik. Därem ot  visar m ätningar i 
Tyresåns ut lopp at t  halterna av både kväve 
och fosfor m inskar. Förbät t r ingen beror bland 
annat  på effekt ivare dagvat tenrening och på 
at t  enskilda avlopp har anslut its t ill det  
kom m unala nätet . 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Många av sjösystem ets sjöar har problem  
m ed höga näringshalter och igenväxning. 
Men det  finns också r ikt igt  rena, närings-
fat t iga sjöar inom  Tyresån. Här är de t io 
finaste:  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Höga naturvärden i Ådran 
 

Våren 2005 inventerades bot tenlevande djur, 
s k bot tenfauna, i et t  antal sjöar i Stockholm s 
län. Sjön Ådran i Tyresåns sjösystem   
visade sig ha stor art r ikedom  och en 
artsam m ansät tning som  tyder på liten 
påverkan av försurning och övergödning. 
Rapporten från inventeringen finns at t  ladda 
ner på www.tyresan.se. 
 
 
 
 

Tyresån klarar sig bra i 
en jäm förelse med 
länets vat tendrag. 
Tyresån har höga halter 
av fosfor i ut lopps-
vat tnet  och låga 
för luster räknat  på yta 
(enligt Naturvårdsverkets 
bedöm ningsgrunder för 
sötvat ten, se 
teckenförklaringen) . 
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Resultaten baseras på mätvärden från åren 2002-2004.  
Blå färg betyder låga och grön färg m åt t liga halter.  
Det  betyder t roligen at t  sjöarna klarar kraven på kemisk 
status enligt  EU: s vat tendirekt iv. 

 

Tyresåsam arbetet  
 

I réne Lundberg, projekt ledare 
Telefon:  08-785 51 06 
E-post :  irene.lundberg@ab.lst .se
Ny hem sida!  www.tyresan.se
 

 
Miljöinform at ionsenheten 
Länsstyrelsen i Stockholm s län  
Box 22067, Hantverkargatan 29 
104 22  STOCKHOLM 
 

http://www.miljomiljarden.se/
http://www.tyresan.se/lastips/lastips.htm
http://www.tyresan.se/
mailto:irene.lundberg@ab.lst.se
http://www.tyresan.se/
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