
ÅGESTASJÖN
“EN STORSTADSNÄRA FÅGELLOKAL”



AKTIVITETER:
- Onsdagsmorgnar med fågelskådning, vår/höst
- Anläggande av Blomster & fjärilsäng
- Slyröjning kring Ågestasjön
- Slår vassen i skrattmåskolonin varje vinter
- Fågelmatning vid Orlångsån i Ågesta
- byggt stenrösen för att främja stenskvättans häckning
- Fågelholkar för göktytan

Facebook grupp med över 200 medlemmar för
att dela information, naturupplevelser och bilder samt kalla till aktiviteter.

Vilka är vi!



ÅGESTASJÖN
“EN STORSTADSNÄRA FÅGELLOKAL”

“tätortsnära natur 
är extra viktigt 

då 85 % bor i städer
i Sverige”

5 km

10 km

15km

ca 700.0000 inv. inom 15 km

15 min från Latte till kantarell

Söderort
350.000 inv

Huddinge
111.000 inv

Nacka
103.000 inv

Tyresö
49.000 inv

Haninge
90.000 inv

Botkyrka
93.000 inv



LÄNSTYRELSEN
fågelskyddsområdet

Intresenter i Ågesta

STOCKHOLMS KOMMUN
markägare

HUDDINGE KOMMUN
Orlångens Naturresarvat

ARRENDATOR
Ågesta Gård

ALLMÄNHETEN
naturintresserade mfl

Tyresöåns vattenvårdsförbund
Sex kommuner



Naturtyper i Ågesta
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sträckleder i ågesta

Ågestasjön

Orlången

Skärgården, Åland

Kaggfjärden, Himmerfjärden

Pumphus-
ängen



Ågesta som fågellokal...



VAD VILL VI I ÅGESTAGRUPPEN/SFK.

- Bevara och utveckla områdets natur och djurliv
- främja den biologiska mångfalden i området
- uppdatera våtmarkerna för att gynna häckande och rastande fåglar
- men även annat djurliv som fiskar, grodor, insekter gynnas av detta
- öka ågestas attraktivitet som storstadsnära naturområde
- sprida kunskap om ågestas natur och djurliv
- part i diskussioner om ev. förändringar i ågesta och dess närhet!



myllrande våtmarker



våtmarker i Ågesta

VÄSTERÄNG

MYSVIK

PUMPHUSÄNGEN

Ågestasjön



våtmarker i Ågesta våtmarker i Ågesta

MYSVIK



våtmarker i Ågesta

MYSVIK

fågeltornet

Ågesta
ridskola

Ågestasjön

Ovanliga arter:
-Rödvingad vadarsvala
-Dammsnäppa, par spelande
-Rödspov, flera obsar
-Skärfläcka 
-Dubbelbeckasin spelande
-Dvärgbeckasin

Änder, vadare och gäss flyger
 mellan sjön och Mysvik

Häckande arter:
- Enkelbeckasin
- Tofsvipa



våtmarker i Ågesta =arrenderad  mark arrendekarta, ågesta

Fågelskyddsområdet

Ovanliga arter:
-Rödvingad vadarsvala
-Dammsnäppa, par spelande
-Rödspov, flera obsar
-Skärfläcka 
-Dubbelbeckasin spelande
-Dvärgbeckasin

MYSVIK



fågeltornet

Ågestasjön

restaurering, del av mysvik

=arrenderad  mark

Arrenderad mark tas 
inte i anspråk vid 
restaureringen av våt-
markern då det sker 
norr om den gula linjen!

MYSVIK

MYSVIKMYSVIK

del av arrendekarta del av arrendekarta + flygfoto

flygfoto



Ågestasjön

restaurering, del av mysvik

MYSVIK

fågeltornet

Ågesta
ridskola

“VÅTMARKEN UPPDATERAS”
gräves och fräses för ökad variation av 

biotopen  vilket ger bättre förutsättningar 
för häckande och rastande fåglar samt 

fiskar , groddjur m.fl



restaurering, del av mysvik

klarvattenytor, 
öar och dybankar

Ågestasjön

fågeltornet

nytt staket*

nytt staket*

* om staket behövs för att korna inte skall gå ner sig

kanal
MYSVIK



restaurering, del av mysvik

klarvattenytor, 
öar och dybankar

Ågestasjön

fågeltornet

nytt staket*

nytt staket*

* om staket behövs för att korna inte skall gå ner sig

parkeringen

MYSVIK



exempel “fysingen” vy från ströms gård

“RESTAURERAD VÅTMARK “

FYSINGEN



våtmarker i Ågesta

PUMPHUSÄNGEN



PUMPHUSÄNGEN

restaurering, del av pumphusängen

Änder, vadare och gäss flyger
 mellan sjön och Pumphusängen

Ovanlig arter:
- Dvärgsumphöna
- Tuvsnäppa 
- Rödspov, flera obsar
- Dubbelbeckasin spelande
- Dvärgbeckasin spelande
- Smalnäbbad simsnäppa
- Myrsnäppa
- Dvärgsparv
- Videsparv
- Blåhake

Häckande arter:
- Enkelbeckasin
- Tofsvipa+
- Rödbena, spelar på vårarna
- Småfläckig sumphöna, spelar
- Trana
- Sothöna
- Gräsand
- Kricka
- Ängspiplärka
-(Gulärla), utgått



restaurering, del av pumphusängen

“VÅTMARKEN 
UPPDATERAS”

gräves och fräses 
för ökad variation av 
biotopen  vilket ger 

bättre förutsättningar 
för häckande och 

rastande fåglar samt 
fiskar , groddjur m.fl



restaurering, del av pumphusängen

klarvatten ytor 
med öar 

och dybankar

* nytt staket  för att korna inte skall gå ner sig ?

nytt s
taket*

ny
tt 

st
ak

et
*

Ingen klippning,
bara betning

Ingen klippning,
bara betning

* nytt staket  för att korna inte skall gå ner sig ?



restaurering, del av pumphusängen

klarvatten ytor 
med öar 

och dybankar

* nytt staket  för att korna inte skall gå ner sig ?

nytt s
taket*

ny
tt 

st
ak

et
*

Ingen klippning,
bara betning

Ingen klippning,
bara betning

Kokullen

Pumphuskullen



Pumphusängen ca 1980



Västeräng

VÄSTERÄNG
Reningsåtgärder 

för att miska 
fosfor läckage från 
från Trehörningen

Pumphusängen ca 1980



Ågestasjön

Pumphusängen

Kärret

Orlångsjö

Fjärilsängen

Fjärilsmarker i Ågesta

Område under igenväxning. 
Högre betestryck

Violettkantad 
guldvinge

Sälgskimmer- 
fjäril

Aspfjäril



Fjärilsmarker i Ågesta

Kastellet,
Lännaskogens Naturresarvat

Kvarnsjön

Ågesta kärnkraftverk

Fjärilsvägen

P P 

Fjärilsvägen KvarnsjönSvavelgul höfjäril Svartfläckig glanssmygare



Vilka planer har Huddinge kommun....

- för naturresarvatet i ågesta?
- vilka möjligheter finns till restaurering av våtmarkerna i ågesta
- hur kan den biologiska mångfalden främjas ytterligare?

- hur fungerar samarbetet med stockholms kommun beträffande ågesta?
- hur fungerar samarbetet med arrendatorn beträffande ågesta?
- är betestrycket från korna tillräckligt stort?

- några hot mot området, kraftledningar, vägar, bebyggelse?

- vad kan ågestagruppen hjälpa till med?
- kan huddinge kommun stödja oss tex med verktygsbod, maskiner etc
 


