
Välkomna till möte med 
kontaktpersoner i Mälarens 

vattenvårdsförbund! 

Aros Congress Center i Västerås 

25 januari 2013 

http://malaren.org/default.asp


Dagens program 
Program: 
 
09.00-09.30  Samling och kaffe 
  

09.30 – 10.10 Information om vattenvårdsförbundets arbete 2012 och planer för 2013 
 (Susanna Vesterberg) 
  
10.10 – 10.40  Resultaten av basprogrammets undersökningar 2011(-2012) 
 (Elisabet Hilding, ALcontrol) 
  
10.40 – 10.50 Bensträckare 
  
10.50 – 11.30 En spridningsmodell för Mälaren, hur kan/ska den se ut?  
 (Kristina Dahlberg, Norrvatten och Peder Häggström, Stockholm vatten) 
  
11.30 – 11.45  Gruppdiskussion om hur vi utbyter information 
 (alla) 
  
11.45 – 12.00  Summering och avrundning 
  
12.00 – 13.00  Gemensam lunch  
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Information om 

vattenvårdsförbundets arbete 2012 

och planer för 2013 

 
Susanna Vesterberg 
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Presentation av Mälaren 
• Sveriges tredje största sjö, yta 1 140 km2 

• Avrinningsområdet är 226 kvadratmil, med knappt 2 
miljoner innevånare 

• Maxdjup 66 meter, medeldjup 13 meter 

• Innehåller14,3 miljarder kubikmeter vatten! 

• 50 procent av tillrinningen sker via större åar till sjöns 
västligaste del 

• ”Insjöskärgård” med ca 8000 öar, holmar och skär 
• 22 kommuner och fyra län har ”sjötomt” 

• 62 kommuner och 6 län ligger helt eller delvis inom 
tillrinningsområdet 
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Medlemmar 
Alla 22 kommuner som har en del av Mälaren inom sina gränser; Kungsör, Köping, Hallstahammar, Västerås, Enköping, Håbo, Uppsala, Knivsta, 

Sigtuna, Upplands-Väsby, Upplands-Bro, Järfälla, Stockholm, Sundbyberg, Solna, Huddinge, Ekerö, Botkyrka, Salem, Södertälje, Strängnäs och 

Eskilstuna 

    

De fyra länsstyrelserna i Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län och Västmanlands län. 

 

Landstingen i Stockholms län, Uppsala län och Västmanlands län.  

 

Företag som utnyttjar Mälaren som recipient; Yara AB, Köping, Pfizer Health AB, Strängnäs och Ragn-Sells Avfallsbehandling AB och Svensk 

Oljeåtervinning AB. 

 

Företag som nyttjar Mälaren för dricksvattenproduktion: Stockholm Vatten AB och Norrvatten. 

 

Följande förbund som har ansvaret för den samordnade recipientkontrollen i sina respektive tillrinningsområden samt åarnas utsläpp till Mälaren. 

Arbogaåns vattenförbund, Hedströmmens vattenförbund, Kolbäcksåns vattenförbund, Fyrisåns vattenförbund och Hjälmarens vattenvårdsförbund. 

 

Övriga; Yrkesfiskarna, SLU (tidigare Fiskeriverket), Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Sjöfartsverket, LRF och Länsförbunden av SNF 

i Södermanland, Västmanland och Uppsala. 
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Så jobbar vi 

• Årsstämma 
o En gång per år, beslut om styrelsemedlemmar, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget mm 

 

• Styrelsen  
o 4-5 ggr/år. Tar beslut som behövs för att genomföra verksamhetsplanen och anger inriktningen 

 
• Arbetsgruppen 

o 4-5 ggr/år. Tar fram förslag till verksamhetsplan, diskuterar projektinnehåll, informationsinsatser mm, 
genomför projekt  

 

• Sekreterare 
o Verkställer verksamhetsplanen, leder och upphandlar projekt, sammankallar och dokumenterar möten, 

sprider information, följer upp verksamhet och ekonomi mm 
 

• Kontaktpersoner 
o Tar del av arbetet som bedrivs i förbundet och ser till att informationen kommer till nytta i den egna 

organisationen. Ger input i förbundets arbete. 
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Vattenvårdsförbundets arbete 2012 
Förutom ordinarie möte med styrelse och arbetsgrupp har Mvvf även 

deltagit vid bl a Mälartinget, Almedalen, Mälarkonferens, media, övriga 

möten  

 

Projekt: 

• Mälarens basprogram – (SLU)/ALcontrol har varit utförare under 2012 

• Informationsskrift om Mälaren 

• Nytt övervakningsprogram för Mälaren –ALcontrol har tagit fram förslag 

• Långtidsutvärdering av miljöövervakningsdata – SLU har uppdraget, pågår 

• Sjögullsbekämpning i Mälaren – Kungsörs kommun har genomfört projekt 

• Mälaren -  en sjö för miljoner – förfrågan nr 2 ut till kommunerna 

Elisabet berättar snart mer! 
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Mälaren – en sjö för miljoner 

• Vänder sig till kommuner i Mälarens avrinningsområde 

• En första förfrågan gick ut i mars 2012 

• Projektet har konkretiserats, ny förfrågan ute nu 

• Projektet ska under 2013 och 2014 säkra och förbättra 

vattenkvaliteten i Mälaren genom att förbundet: 
o Stödjer kommunernas vattenarbete genom att en(två?) samordnare anställs 

som kan hjälpa till att föreslå och prioritera åtgärder 

o Skapa nätverk och plattform för kommunerna i frågor som rör vattenarbetet 

o Upprätta åtgärdsbank för Mälaren 

Svar från kommunerna senast 22 mars  
redan tre positiva svar: Strängnäs, Sala, Surahammar 
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…. och planer för 2013 
Verksamhetsplanen för 2013 innehåller: 

 

• Basprogram 

• Nytt övervakningsprogram för Mälaren 

• Fisk i Mälaren 

• Miljögiftsstudier i Mälaren 

• Modeller för Mälaren – tre delprojekt 

• Mälaren – en sjö för miljoner 

• Seminarieserie för kommunerna 20 feb! 
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