
Beskrivning av sjön Dyn. 

Den lilla skogssjön Dyn ingår i sjösystemet Abborrsjön-Fiskmyran-Dyn beläget på västra delen av 
Ingarö. Från Dyn leder två bäckar som mynnar i Ägnöfjärden. Både  Fiskmyran och Dyn är dämda 
åtminstone från 1600-talet (enligt vissa källor från 1500-talet) för att, genom det västra dämmet i 
Dyn, driva kvarnen som var belägen vid Fagerholms gård. 
När sjöarna dämdes avbröts tillfälligt deras naturliga utveckling mot myrmark. Det har nu gått flera 
hundra år med nya naturförhållanden. Sjöarnas nuvarande utseende är för de omkringboende det 
naturliga utseendet och det som man vill bevara.  
Bägge dämmena i Dyn är i mycket dåligt skick och en renovering av dem är absolut nödvändig. Se bif. 
utredning. För tillfället sker läckage från botten av det östra dämmet vilket ger snabb avsänkning av 
vattennivån och alltså stora nivåskillnader mellan olika årstider. 
 Det västra dämmet har intresse ur både kulturhistorisk och miljömässig synpunkt. 
Renovering av detta dämme planeras att göras mycket pietetsfullt och med bevarande av sitt gamla 
utseende. 
 Runt Dyn och förbi dämmena finns flera stigar ut mot ett ca 25  km2 stort ekologiskt värdeområde 
som sträcker sig från Kolström i norr till Mörtviken i söder och dessutom via en korridor ansluter till 
naturreservatet på Björnö. 
Sjön har ett rikt fågelliv kanske även beroende på den närliggande al-sumpskogen samt frekvent 
förekomst i området av små fattigkärr. 
Dyn har ingen omedelbar bebyggelse i strandzonen utan är helt belägen på ”allmän  mark” 
tillhörande Fagerholms vägförening.  
 
Tillrinningsområdet till sjöarna består till största delen av skog, berg och myrmark, med bebyggelse, 
ca 250 fastigheter, runt Abborrsjön och Fiskmyran. Bebyggelsen består av fritidshus från 1940-50 
talen som under de senaste  årtiondena gradvis permanentats. 
 
Fiskmyran har ingått i ett kommunalt provtagningsprogram som löpt under ca 25 år med årliga 
provtagningar, även Abborrsjön och Dyn har provtagits, men mer sporadiskt. 
Fiskmyran och Dyn är naturligt något sura och humusrika, mycket beroende på det stora flödet från 
myrmarkerna söder om Fiskmyran. På grund av belägenheten 25 resp. 29 m över havet med 
svårvittrade berg i tillrinningsområdet har de ursprungligen varit näringsfattiga. De är i dag måttligt 
påverkade av kväve och fosfor, men under de senaste  25 åren när bebyggelsen i stort sett ökat mest, 
har ingen trend mot sämre kvalitet kunna konstateras utan enbart tillfälliga variationer som kunnat 
förklaras av, i ett fall, skogsavverkning (kvävepåverkan) eller av naturliga variationer i vädret. 
Ex.torrår, lång isläggning m.m. 
 
 
 
Fakta:  
Sjöarna i sjösystemet har nr 138(Dyn), 139( Fiskmyran) och 140( Abborrsjön) i avrinningsområde 
61/62. 
Ytan på Dyn är ca 6 ha ,medeldjup drygt 1m, omsättningstiden har beräknats till ca 1 år 
Ytan på Fiskmyran är ca 26 ha, medeldjup ca 2m, omsättningstiden beräknas till ca 2 år 
Ytan på Abborrsjön är ca 3 ha, sjön ej lodad. 


