Arbetsgruppsmöte i Mälarens vattenvårdsförbund 12 november 2012 hos
Stockholm vatten
Närvarande: Lars Lindblom (Stockholm vatten), Stina Thörnelöf (Stockholm stad), Magnus
Svensson (Länsstyrelsen i Västmanland), Per Ericsson (Norrvatten), Anna Åhr Evertson
(Länsstyrelsen i Stockholm), Babette Marklund (Järfälla kommun), Susanna Vesterberg
(Länsstyrelsen i Västmanland)
Understruken text – aktivitet som ska göras av någon i arbetsgruppen
1. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes, vi enades om att huvudfokus på mötet skulle vara innehållet i
verksamhetsplanen för 2013.
2. Föregående minnesanteckningar
Vi gick igenom minnesanteckningarna och lade dem till handlingarna.
3. Rapport från styrelsemötet 18 oktober
Vi gick igenom protokollet från styrelsemöte 18 oktober och lade dem till handlingarna.
Diskussion om projektet Mälaren – en sjö för miljoner (se under övriga projekt).
4. Projektet ”Utveckling av övervakningsprogram för Mälaren”
Det är ALcontrol som utför uppdraget och de har nu levererat ett första förslag/utkast till
innehåll. Tre möten per telefon har genomförts. Det vi kommer att få är ett ”smörgårdsbord”
av möjligt innehåll i programmet. Därefter kommer vi i styrelsen och arbetsgruppen att ha
diskussioner om vad vi ska välja, vad det får kosta osv till det slutgiltiga programmet. Den
aktiviteten läggs in som en aktivitet i 2013 års VP. En upphandling av det nya programmet
görs under nästa höst inför 2014.
Susanna skickar vidare förslaget från ALcontrol till övriga i arbetsgruppen.
5. Kort avstämning av övriga projekt 2012.
Långtidsutvärdering av data från Mälaren. SLU är utförare och arbetet är igång.
Statusbedömningar ska inom ramen för projektet göras av de 32 ”nya” vattenförekomsterna,
det visade sig dock att Länsstyrelsen i Stockholms län redan gjort en del bedömningar som
går att använda.
Modellprojekt. Vid förra arbetsgruppsmötet var Martin Larsson från Vattenmyndigheten
med och berättade om en möjlig scenariomodell för fosfor som vi kan använda för Mälaren.
Därefter genomfördes ett möte med Norrvatten, Stockholm vatten, Vattenmyndigheten och
Mvvf, där det visade sig att vattenproducenterna har behov av en betydligt mera avancerad
modell än vad Vattenmyndigheten har just nu. Därför kommer Vattenmyndigheten att handla
upp en ”egen” modell (utifrån Martins resonemang) och där kommer även Mvvf att vara
medfinansiär. Vattenproducenternas modellprojekt kommer att tas fram på sikt och även där
är förbundet intresserat av att ingå som medfinansiär. Norrvatten kommer att vara
projektledare. Ett möte kommer att genomföras med DHI 4 dec för att få en närmare
presentation av innehållet. Chalmers har också en modell.
Sjögull. Ingen slutrapport ännu, men projektet är genomfört enligt plan.
Mälaren – en sjö för miljoner. Projektet har delats upp på två olika delar: 1. Seminarieserie
2013 (-2014) kommer att genomföras med medfinansiering från Vattenmyndigheten och
eventuellt Mälardalsrådet, samtliga kommuner i avrinningsområdet är välkomna på

seminarierna. och 2. Förbundets samordnande roll. Ny förfrågan och information ska ut i
slutet av november. Vi får konsulthjälp att få ut informationen till kommunerna på ett bra sätt.
Hela arbetsgruppen bör involveras i planeringen av seminarieserien. Susanna skickar vidare
den mera detaljerade planen för seminarieserien som kommer inom kort från konsult
(Ecoloop).
6. Verksamhetsplanering 2013
Vi gick igenom förslaget till verksamhetsplan 2013, ändringar gjordes direkt i dokumentet. Vi
prioriterade bort projektet ”Klimatförändringar i Mälaren” pga att många andra projekt pågår
just nu och vi gör klokt i att vänta till mera resultat kommer därifrån. Modell för Mälaren
delades upp i tre olika projekt.
Kvarstår gör nu följande projekt:
Projekt
Scenariomodell för fosfor i Mälaren
Utökad spridnings- och riskmodell för
Mälaren
Metodutveckling för ekologisk status och
fisk i Mälaren med hjälp av fjärranalys
Seminarieserie för kommuner i Mälarens
avrinningsområde
En samordnande roll för Mälaren – en sjö
för miljoner
Fisk i Mälaren
Informationsbroschyr om främmande arter
i Mälaren
Sammanställning av miljögiftsstudier i
Mälaren

Ansvarig (medansvarig(a))
Susanna (Gunilla, Vakant Lst AB)
Per (Lars L)
Susanna (Magnus, Per)
Susanna (hela arbetsgruppen)
Susanna/projektledare (Anna)
Susanna (Vakant Lst AB, Gunilla?)
Susanna (Babette, Anna)
Susanna (Stina, Magnus)

Projektledningen kan (bör) komma att spridas på flera personer. De som är ”medansvariga” i
något projekt bör avsätta dagar för detta i sin respektive verksamhetsplan. Hur mycket tid
varierar beroende på vilket projekt som avses. Meddela gärna Susanna hur mycket tid ni
lägger in i er VP!
Per är ansvarig för att lägga in text om projektet ” Utökad spridnings- och riskmodell för
Mälaren” senast 26 november.
Susanna är ansvarig för att lägga in texter om resterande projekt senast 26 november.
Under 2013 kommer hemsidan att ses över (med början i februari), detta kommer att vara en
stående punkt vid arbetsgruppsmöten under året, liksom nyhetsbrevets innehåll.
7. Kontaktpersonsmöte 6 december. Förfrågan skickad till ACC i Västerås om lokal. Mötet
genomförs som förmiddag + lunch. Vi kommer inte ha något särskilt tema, utan i första
hand presentera våra pågående projekt (ev resultat från övervakningen 2011). Det är bra
om representanter från arbetsgruppen kan vara med på mötet, boka in i kalendern! Susanna
återkommer med mera detaljer.
8. Nästa möte. Susanna återkommer med kallelse när styrelsemötena är planerade. Nästa
möte genomförs per telefon.

9. Övriga frågor
Lars Lindblom hade ett förslag till en kartläggning som behöver göras.
Sammanställning över kommunernas åtgärdsarbete. Förslag på innehåll: Kontrollprogram
(kemisk/ekologisk), VA-anslutningsgrad (finns att få från Svensk vattenstatistik),
åtgärdsprogram, vilken belastning har respektive kommun, Dagvattenpolicy. Kan samordnas
med VM:s rapportering. Bör läggas in i ”Samordnande rollen”. Om inte projektet genomförs,
bör vi ändå genomföra denna insats 2013. Texten har lyfts in i VP-n.

/Susanna

