
Largen
Largen är en klart underskattad insjö med 
bra sikt och ett rikt djurliv. Här finns abborrar, 
musslor och kräftor. Det är ett perfekt ställe 
för nybörjare och för avrostning. Man kan 
parkera mycket nära vattnet och det är lätt 
att ta sig i och ur.  Maxdjup är 12 meter.

Vägbeskrivning (Largen är markerad uppe till höger på kartan)
Från Stockholm:
– Kör E18 mot Norrtälje 
– Kör av mot Åkersberga (väg 276)
– Följ väg 276 genom Åkersberga mot Norrtälje (gamla Norrtäljevägen)
– C a 2 mil norr om Åkersberga  svänger du vänster vid skylten mot 
   Wira Bruk och Largen.  
– Efter c a 3 km når du fram till sjön Viren som syns på vänster sida. Passera!
– Efter ytterligare ett par km är dun framme vid Largen, som också ligger 
   på vänster sida.  Åk ner en bit till och vänd tillbaka och parkera utmed 
   vägen, 10 m från vattnet. Busshållplatsen i närheten heter Källbacken.
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Dykplatsbeskrivning
Ca 100 meter ut i vattnet från stranden sticker det upp en eller 
ett par pinnar i vattnet. Pinnen är markering för ett grund där 
det ligger en massa stenbumlingar.  Ta sikte på pinnen, detta 
stenröse är dykplatsen. Närmast stranden är det långgrunt och 
sandbotten.

Ca 50 meter längre söderut finns ytterligare ett stenröse. Detta 
är markerat med pinnar, men för tillfället står dessa under vatte-
nytan. Detta röse är mindre, men går också att dyka på. 

Det som finns att se kan hittas runt dessa grund, hamnar man 
utanför detta område finns ingenting att se, där är det bara dy. 

Abborrarna är vanligtvis närgångna och finns både vid rösena 
och nära strandkanten på grunt vatten. Det finns damm-musslor 
som står nedstuckna i sedimentet och stänger sig när man när-
mar sig med handen. Man kan se tydliga spår från när musslan 
har flyttat på sig.

Platsen lämpar sig också för nattdyk. Bland stenarna gömmer sig 
kräftor som är möjliga att se på natten. Störst chans att träffa på 
dem är på höstkanten. 

Att tänka på
Sommartid finns det många badande som man bör visa hänsyn 
till. Det brukar dock inte vara något problem.

Det kan vara bra att ta med sig en presenning eller liknande för 
att undvika få sand i utrustningen. 

Largen är ett bra ställe att fotografera fiskar på.

På sommaren kan man dricka kaffe på Wira bruk efter dyket. 

Alternativ färdväg hem:  den slingrande lilla väg som leder 
vidare från badplatsen är mycket vacker.

Dykplatsbeskrivning av Martin Sanfridsson & Stina Ljungkvist. Foto: Stina Ljungkvist


