Minnesanteckningar från gemensamt möte med beredningsgruppen i
Svealands kustvattenvårdsförbund och arbetsgruppen i Mälarens
vattenvårdsförbund 23 oktober 2013
Närvarande:
Skvvf: Göran Andersson, sekreterare
Ulf Larsson, Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet
Joakim Lücke, Stockholm vatten
Jacob Walve, Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet
Mvvf: Susanna Hansen, sekreterare
Per Ericsson, Norrvatten
Stina Thörnelöf, Stockholm stad
1. Kort information om respektive förbund och våra verksamheter:

a. Svealands kustvattenvårsförbund (Göran Andersson)
b. Mälarens vattenvårdsförbund (Susanna Hansen)

Sammantaget kan konstateras att båda förbunden arbetar med samma vatten, från Mälarens
tillrinningsområden och vidare till kusten via Norrström och Södertälje kanal, samt att vi



i stort delar samma typ av problembild och åtgärdsbehov (t ex näringsämnen och
miljögifter i akvatiska miljöer) samt belastningskällor och angreppsätt.
har likartade organisationsformer och samma medlemskategorier. Ett antal
organisationer är också medlemmar i båda förbunden.

Det bör därför vara möjligt att samordna en del insatser för att spara både pengar och tid för
såväl förbund som medlemmar. En annan fördel är att ”det avrinningsområdesvisa tänket”
förstärks genom ett samarbete som tydligare omfattar vatten från källorna till havet. För
SKVVF, som ligger nedströms och som påverkas i betydande omfattning av Mälarens utlopp,
är samverkan av stor vikt för ett framgångsrikt vattenvårdsarbete på kusten.
2. Diskussion om eventuella samarbeten 2014

Miljögifter/kemikalier
Vi diskuterade vilka områden där samarbete är möjligt och miljögifter/kemikalier är ett
sådant. Hos Stockholm stad finns god kompetens om kemikalier inom enheten. Pengar till
kemikaliecentrum har avsatts 2014 och det pågår mätningar i vatten och fisk i flera stationer
(bl a Årstaviken och Saltsjön).
För närvarande pågår även ett projekt som kartlägger miljögifter i abborre i en profil från
Mälaren och ut på kusten. Projektet genomförs av IVL och SKVVF är, tillsammans med en
rad andra parter, samarbetspartners. Hela projektbudgeten är på ca 1 Mkr varav 300 kkr är et

beviljat bidrag till SKVVF för projektet. En första redovisning av resultaten är den 16/1 hos
SKVVF. Projektet in sin helhet avslutas under vintern 2014/2015.
Det pågår dricksvattenprojekt om kemikalier hos Formas, ”Safe drink”. Svenskt vatten har
också gjort sammanställning.
Svealands kustvattenvårdsförbund skulle eventuellt kunna satsa mer på undersökningar först
under 2015, vilket eventuellt är möjligt även för Mälarens vvf. Under 2014 kan vi gemensamt
anordna ett seminarium som tar upp frågan om miljögifter/kemikalier i Mälaren och på
kusten. Seminariet skulle kunna läggas upp i tre delar:




Vad finns i form av undersökningar
Hur ser resultaten ut? Mälaren/Kusten
Hur gå vidare med mätningar och åtgärder?

En enkät skulle kunna göras som komplement till seminariet. Vattenmyndigheten borde vara
intresserad av att bidra till seminariet.
Då Miljöförvaltningen vid Stockholm stad håller på att inrätta ett ”Kemikaliecentrum” finns
där mycket expertkunskap inom ämnesområdet, samtidigt som staden är medlem i båda
förbunden och geografiskt är placerad precis mellan dessa. Därmed är staden naturligt en
nyckelaktör i detta samarbete.
Frågor om målgrupp, kostnader och medverkande parter behöver diskuteras ytterligare.
”Mälaren en sjö för miljoner”/åtgärdsprojekt
Vi diskuterade också utifrån Mälarens vvf:s projekt ”Mälaren en sjö för miljoner” som vänder
sig till kommuner inom hela avrinningsområdet och där syftet är att påskynda kommunernas
åtgärder för en bättre vattenkvalitet. Svealands kustvattenvårdsförbund vill knyta an till
projektet på något sätt. Kanske går det att utveckla projektet till att omfatta även
kustkommunerna? En pedagogisk förklaring till hur Mälarens och kustens tillstånd hänger
ihop behövs.
Vi skulle till att börja med t ex kunna ha ett gemensamt kontaktombudsmöte Mälaren +
kusten med ett särskilt tema under 2014.
3. Nästa möte

Slutligen bestämde vi att ha ett gemensamt möte igen i augusti-september 2014, för att
planera gemensamma insatser inför 2015.

Efter lunch hade förbunden separata ordinarie möten i respektive arbets-/beredningsgrupp.
/Susanna Hansen och Göran Andersson

