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Stockholms dolda soptipp kom upp till ytan när Stockholms
Naturskyddsförening agerade kusträddare utanför Långholmen

Stockholms vatten är berömt för att vara så rent, men hur står det till med statusen på
sjöbottnarna? Det korta svaret är inte särskilt bra. Här finns skäl att sätta ett stort
frågetecken varför inte mer gjorts senaste decennierna. Den som dyker ner i
Stockholms vatten, särskilt nära land, hittar ofta stora mängder dumpat bråte. Inom
ett ganska begränsat vattenområde kan flera 100 kg bråte hittas.

- Vi har en situation idag med något av en utplattad dold soptipp under ytan i
Stockholm som byggts på under mer än 100 år. Hade Stockholms vatten varit totalt
genomskinligt, så man sett sjöbottnen glasklart uppifrån ytan, hade allmänhet och
politiker reagerat mycket kraftfullare och höjt rösten mot förslumningen på sjöbotten.
Nu finns all anledning att belysa detta miljöproblem och utforma en handlingsplan för
hur Stockholm steg för steg ska få tillbaka välmående bottnar utan dumpat bråte. Det
säger Anders Tranberg, ordförande för Stockholms Naturskyddsförening.

Stockholms Naturskyddsförening samverkade med dykarnätverket Rena Mälaren den 8 maj
i syfte att rensa botten från skrot runt Långholmen. En hel del av pålsundet är nu fri från
dumpat bråte, samt flera delar av sjöstranden runt Långholmen. Den 8 maj arrangeras
Nordiska kusträddardagen varje år av Håll Sverige Rent och detta var Stockholms
Naturskyddsförenings insats som kusträddare 2021.

- En hel del av det som togs upp runt Långholmen av dykare var direkt miljöfarliga
saker som bilbatterier (9 st), elektronik, elsparkcyklar (8 st) och däck av olika
storlekar (ca 20 däck, bildäck + cykeldäck). Detta skrot utsöndrar tungmetaller som
bly och zink, svavelsyra, PAH-oljor, kobolt och litium vilket skadar vattenorganismer
och stör ekosystemet under yta genom föroreningar. Effekten av allt dumpat skrot gör
också att bottnen blir en öken om bara skrot ligger och täcker det som annars hade
varit små skogar av vattenväxter, säger Anders Tranberg, ordförande för Stockholms
Naturskyddsförening

Vid slutet av skrotdykningen på Långholmen hade en yta på ca 25 m2 uppe på land täckts
av all påträffat skrot. Förutom ovan nämnda föremål omhändertogs hundratals glasflaskor
och burkar, järnskrot, krukor, diverse föremål av zink, träplankor, kundvagn, kastruller, plast,
frigolit, järnrör, skyltar, ankare, hela och delar av cyklar, metspö, delar av soptunnor etc.
Uppskattningsvis togs över 1000 kg skrot upp från bottnen. Det var bara ett dyktillfälle, men
skrot-dyk pågår i princip varje helg på olika platser. Utan alla frivilliga dykare i Rena Mälaren
och ytterligare ett dyknätverk som heter Rena bottnen hade situationen varit mycket värre i
Stockholm. Den ideella miljöinsatsen här är oerhört värdefull.
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