
Arbetsgruppsmöte i Mälarens vattenvårdsförbund 5 februari 2013 per 

telefon 
 

Närvarande: Lars Lindblom (Stockholm vatten), Jonas Berglind (LRF), Filippa Mayrhofer 

(Pfizer health), Stina Thörnelöf (Stockholm stad), Jonas Hagström (Länsstyrelsen i 

Stockholm), Magnus Svensson (Länsstyrelsen i Västmanland), Gunilla Lindgren 

(Länsstyrelsen i Uppsala), Susanna Vesterberg (Länsstyrelsen i Västmanland) 

 

Understruken text – aktivitet som ska göras av någon i arbetsgruppen 

 

1. Godkännande av dagordningen 

- övriga frågor lades till 

- Jonas Hagström är ny i arbetsgruppen, som representant för Länsstyrelsen i 

Stockholm eftersom Anna Åhr Evertson slutat. Jonas är limnolog och jobbar 

på beredningssekretariatet med bl a kartläggning och analys av Mälaren (se 

särskild punkt om det). Jonas ser fram emot att ”komma in på banan” i 

vattenvårdsförbundet. Susanna har ett särskilt ”introduktionsmöte” med Jonas 

efter arbetsgruppsmötet. 

 

2. Föregående minnesanteckningar 

- Vi pratade vid förra mötet fr a om verksamhetsplanen. Där enades vi om en 

fördelning av projekten sinsemellan (se nedan): 

Projekt Ansvarig (medansvarig(a)) 

Scenariomodell för fosfor i Mälaren Susanna (Gunilla, Jonas H) 

Utökad spridnings- och riskmodell för 

Mälaren 

Per (Lars L) 

Metodutveckling för ekologisk status och 

fisk i Mälaren med hjälp av fjärranalys 

Susanna (Magnus, Per) 

Seminarieserie för kommuner i Mälarens 

avrinningsområde 

Susanna (hela arbetsgruppen) 

En samordnande roll för Mälaren – en sjö 

för miljoner 

Susanna/projektledare (Anna) 

Fisk i Mälaren Susanna (Jonas H, Gunilla) 

Informationsbroschyr om främmande arter 

i Mälaren 

Susanna (Babette, Anna) 

Sammanställning av miljögiftsstudier i 

Mälaren 

Susanna (Stina, Magnus) 

 

Susanna har inte involverat resterande arbetsgruppen i seminarieserien, trots att 

vi kom överens om det. Anledningen är att det har varit en väldigt tajt tidsplan 

att få igång arbetet. Ska bättra sig! 

 

3. Rapport från styrelsemöte 19/12 

- På styrelsemötet togs beslut om verksamhetsplanen med vissa justeringar. De 

justeringar som föreslogs på mötet var att budgeten för broschyr om 

främmande arter skulle utökas och eventuellt även den för miljögifts-

sammanställningen. Arbetsgruppen skulle också ta fram ett underlag för hur vi 

kan använda de medel som återstod av 2012 års medel. Problemet med att ha 

medel kvar är att förbundet får betala skatt. Det föreslogs på styrelsemötet bl a 

att ta hjälp med att göra om hemsidan (för 2012 års medel om möjligt) 



innevarande år (2012). Detta hanns inte med eftersom året i princip var slut när 

mötet hölls.  

- Frågan är nu passé men ett förslag från arbetsgruppen för att ”förbruka medel” 

är att trycka upp ytterligare informationsbroschyrer (den som togs fram förra 

året). Stockholm vatten kommer inom kort att ha behov av flera ex av dessa 

och det finns sannolikt en stor spridningspotential hos kommuner, skolor mm. 

En beställning kan skickas till Susanna, ange hur många ex vill ni ha. En 

förfrågankan också riktas till kontaktpersonerna.  

- I övrigt föreslår arbetsgruppen att (för att inte hamna i samma läge igen) lägga 

mera pengar på projekten i verksamhetsplanen under innevarande år. Den 

uppdaterade projektplanen skickas av Susanna till övriga arbetsgruppen efter 

styrelsemötet 7 februari. 

 

4. Modellering (utökad spridningsmodell) 

- När det gäller den utökade spridnings- och scenariomodellen för Mälaren, så 

hölls ett första möte i december 2012, där Norrvatten, Stockholm vatten, 

Vattenmyndigheten, Mälarenergi och Mälarens vattenvårdsförbund deltog. 

DHI var med och presenterade möjligheterna med sina modeller. Vid mötet 

fick Mälarens vattenvårdsförbund i uppdrag att väcka ett bredare intresse för 

modellen och därför diskuterades frågan vid möte med kontaktpersoner i 

Västerås 25 januari. Det kom fram en del bra synpunkter vid mötet i Västerås 

och flera var intresserade av att följa arbetet. En särskild grupp kommer att 

bildas med representanter från organisationer som vill vara med i projektet och 

erbjudande om att vara med i den gick ut efter mötet. Susanna skickar ut en 

påminnelse i nästa vecka om deltagande i denna grupp eftersom bara en person 

har anmält intresse.  

- Dessutom erbjuder DHI en allmän utbildning om modeller, flera var intresserade 

av denna och förbundet tog på sig att försöka anordna en sådan. Även i 

arbetsgruppen finns behov av en sådan utbildning och skulle kunna vara med. 

Förslag på när utbildningen kan anordnas är vecka 15. Susanna tar upp frågan 

på styrelsemötet 7 februari och kontaktar (om ok) därefter DHI.  

- Arbetsgruppen föreslår att en tidsplan tas fram för hur arbetet med modellen ska 

gå vidare, en sådan bör vattenproducenterna ta fram så snart som möjligt. 

Denna tidsplan skulle också kunna tas upp vid utbildningstillfället v 15. Det är 

nu viktigt att börja specificera vilka kraven på den nya modellen är, detta bör 

göras av gruppen som bildas. Norrvatten är projektledare.  

- Övriga frågor: Ska en upphandling göras, vem äger modellen och vad kommer 

det att kosta? Kan man komma med specifika förfrågningar per kommun, hur 

ser begränsningarna ut? Vem gör vad i arbetsgruppen (Per står som 

huvudansvarig för projektet)? 

 

5. Långtidsutvärderingen 

- SLU jobbar fortfarande med kapitlen i rapporten, men har levererat de flesta 

delarna redan. Igår kom också belastningskapitlet för synpunkter, Susanna har 

skickat det vidare till arbetsgruppen. Djurplankton kommer idag (?) från 

Tobias Vrede. Tidigare kom också text om växtplankton, men vi har inte 

lämnat några synpunkter på den delen hittills. Susanna kollar vilka delar vi 

redan har lämnat synpunkter på och återkommer. Skickar även 

djurplanktontexten när den kommer. Martin Larsson, (VM) har tittat på 

kapitlet om belastning, vi kan ta med hans synpunkter.  

http://malaren.org/document/20130125_minnesanteckningar_MVVF.pdf


- Det har varit kort om tid att lämna synpunkter och en farhåga från arbetsgruppen 

är att ”plötsligt är det bara klart”. För att undvika det bör ett möte med SLU 

ordnas.  

- Växtplanktonavsnittet skickas till Jonas H för synpunkter, djurplanktonavsnittet 

när det kommer skickas till Joakim P.  

- Susanna ordnar ett telefonmöte med Lars S, Gunilla L deltar också. När det 

gäller belastningen från det som inte är avloppsbelastning mm är det svårt att 

följa. Jordbrukets belastning? Finns det signifikanta skillnader? Gunilla har 

även vidarebefordrat Martins synpunkter till övriga i arbetsgruppen. Konstigt 

väder kan ställa till det, men flödesnormalisering (multitest?) har använts. S-

Hype, kan man använda det? Några frågor att ta med till mötet.  

 

6. Nytt övervakningsprogram för Mälaren 

- ALcontrol har inte levererat det slutliga underlaget ännu, men det ska komma i 

början av nästa vecka. Susanna skickar det vidare då. 

- Förslag: separat möte om detta där vi ”plockar” relevanta delar från underlaget. 

Programmet är tänkt att bli en skriftlig rapport (som Susanna skriver ihop). Det 

kan finnas andra personer som borde vara med på ett sådant möte, t ex Joakim 

Lycke från Stockholm vatten? Förslag på mötesdatum: 28 februari. Susanna 

skickar en inbjudan via Outlook, övriga i arbetsgruppen vidarebefordrar till 

andra personer som bör vara med. De som inte kan vara med på mötet bör 

beredas möjlighet att lämna synpunkter på annat sätt. 

 

7. Hemsidan 

- Susanna har ett möte med Blueline design imorgon onsdag för att ringa in vad vi 

behöver, vill och vad vi kan få med en ny hemsida. Blueline är de som byggt 

upp och sköter vår befintliga hemsida. Eventuellt måste detta upphandlas men 

det beror på hur stor kostanden blir. Vid mötet med kontaktpersonerna kom en 

del bra synpunkter fram angående hemsidan/information, dem kan vi 

eventuellt ta med i arbetet. Annars bör vi lättare kunna visa aktuella frågor och 

användbarheten bör bli bättre. Filippa mejlar över förslag på andra leverantörer 

av hemsidor. Stina är också på gång och ska se över hemsidan i sitt 

vattenvårdsförbund och kan vara bollplank till Susanna när arbetet inleds. 

Andra ”snygga” hemsidor är Tyresåns och Vätterns.  

 

8. Möte med SLU Aqua om fisk 

- Susanna har flaggat för att SLU ska bjudas in till ett möte där vi kan diskutera 

fisk i Mälaren. Det anordnades också ett möte förra veckan i Stockholm om 

fisk i stora sjöarna men ingen från arbetsgruppen var där. Syftet med vårt möte 

med SLU är att få en bild av vad som görs i Mälaren och att fylla vårt 

fiskprojekt med innehåll samt få input i revidering av programmet. Ett förslag 

är att lägga detta möte som en förlängning till nästa arbetsgruppsmöte (se nästa 

möte). Susanna tar kontakt med SLU och hör om de kan vara med. 

 

9. Rapport från möte med kontaktpersoner i Västerås 25 januari 

- Det blev ett bra möte med hyfsat deltagande. Ytterligare ett möte för 

kontaktpersonerna kommer att anordnas i höst, vi får återkomma till 

planeringen av detta längre fram. Minnesanteckningarna från mötet finns på 

hemsidan.  

 

http://malaren.org/document/20130125_minnesanteckningar_MVVF.pdf


10. Kartläggning och analys av Mälaren (fr a fyskem)  

- Det är nu dags att göra om klassningarna av Mälarens ekologiska (och kemiska) 

status. Detta ska göras under 2013. Jonas efterfrågar samordning av fys-kem-

bedömningar. När ska diskussionen ske, ju tidigare desto bättre? Tas upp vid 

mötet den 28:e februari och Susanna bjuder även in Ina Barkskog till mötet 

eftersom hon samordnar kartläggningen i Mälaren. Syftet med att ta upp det på 

mötet är att klara ut rollerna och att se vad det finns för data som kan användas 

(hos t ex Stockholm vatten och kommunerna). Det är viktigt att de underlag 

som finns kommer till användning, så att dubbelarbete undviks. Detta kan 

också ge viktig input i vårt arbete med revidering av övervakningsprogrammet. 

 

11. Nästa arbetsgruppsmöte 

- 13 mars på Länsstyrelsen i Stockholm (preliminärt, annars hos Stockholm stad). 

Susannas notering eftre mötet: Sara Bergek och Ulrika Beier från SLU 

kommer att vara med på eftermiddagen. 

 

12. Övriga frågor (seminarieserien och Mälaren en sjö för miljöoner,” snabbinfo”) 

- När det gäller seminarieserien så är planeringen för det första seminariet i full 

gång och inbjudan och program har gått ut. Tema för de två första träffarna är 

övergripande vattenplanering. Seminarium 2 blir 12 april i Västerås. Inget 

program ännu. Datumen för de övriga tre seminarierna är inte bestämda ännu, 

men teman ska vara Dagvatten, Jordbruk och VA/Enskilda avlopp. Fokus på 

dessa skulle kunna vara ”åtgärder som hjälper”, både inom Dagvatten och 

Jordbruket. Susanna bollar bättre med övriga i arbetsgruppen, när det gäller 

innehållet i de tre sista seminarierna.  

- När det gäller Mälaren – en sjö för miljoner så håller Care of Haus på att göra en 

reklamfilm som ska skickas till kommunerna inom kort. Fyra positiva svar så 

här långt men många kommuner har inte svarat ännu. 

 

 

/Susanna 


