Minnesanteckningar från arbetsgruppsmöte i Mälarens
vattenvårdsförbund 23 oktober 2013
Närvarande: Per Ericsson, Stina Thörnelöf, Susanna Hansen (sekreterare)
På förmiddagen hade vi ett gemensamt arbetsgruppsmöte med Svealands
kustvattenvårdsförbund, där vi presenterade oss för varandra och diskuterade eventuella
samarbeten 2014 (separata anteckningar). Efter lunch hade vi ett eget arbetsgruppsmöte.
Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes, men vi prioriterade punkterna om ”Avstämning av projekten – hur
går det?”, ”Nya övervakningsprogrammet” och ”Verksamhetsplan 2014”.
Föregående minnesanteckningar

Vi gick igenom och lade dem till handlingarna.
Avstämning av projekten – hur går det?

Modellprojekt 1: Vattenmyndigheten ansvarar för modellen, tanken var att Mälarens
vattenvårdsförbund skulle vara med som medfinansiär. Vattenmyndigheten har haft en
praktikant/projektanställd hos Vattenmyndigheten som räknat fram beting för fosfor i
Mälarens olika vattenförekomster. Det finns också en möjlighet att göra olika scenarios för
åtgärder i olika delar av Mälaren och tillflödena. Det betyder att det vi hade tänkt oss i vårt
projekt redan tagits fram, utan att det kostar oss något. Kan vi göra någon annan insats istället
2013?
Modellprojekt 2. En mera avancerad modell ska tas fram för hela Mälaren,
vattenproducenterna (fr a Norrvatten) kommer att driva projektet. Mälarens
vattenvårdsförbund är medfinansiärer. Norrvatten kommer att starta projektet så fort
finansieringen är klar. Medfinansiering söks nu hos Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap och kommunerna runt Mälaren. Modellen kommer att kosta ca 1,5 miljoner kr att
sätta upp och sedan ca 300 000 kr i drift per år.
Notering: Susanna har efter mötet varit i kontakt med Bertil Johansson (Norrvatten) och
bestämt att vi ska skriva ett avtal om Mvvf: s medfinansiering för 2013. Eventuellt kan
förbundet lägga något mer än vi budgeterat för, eftersom vi fått medel över från övriga
modellprojekt. Projektet kommer troligen inte igång under 2013 utan först 2014.

Modellprojekt 3. Projektet går ut på att genom tolkning av satellitbilder förutsäga var det
finns lämpliga lokaler för fisk mm. Brockman Geomatics utför projektet som fått pengar från
Rymdstyrelsen och nu är igång. Mälarens vattenvårdförbund är medfinansiär i projektet
(30 000 kr 2013) och får information om vad som händer. Resultat för Vänern har nyligen
levererats, men inget har kommit för Mälaren ännu.

Seminarieserien 2013: Seminarium nr 1 om övergripande kommunal vattenplanering
genomförd 20 februari i Eskilstuna (tillsammans med Eskilstuna kommun). Seminarium nr 2
har genomförts i Västerås 12 april, där var målgruppen chefer och politiker och ett 60-tal
deltagare var på plats. Det tredje seminariet handlade om lantbruket och kommunernas
planering och genomfördes i samarbete med LRF och Enköpings kommun 13 juni. Ett
välbesökt dagvattenseminarium genomfördes 3 oktober i Uppsala (Uppsala kommun och
Dagvattenguiden medarrangörer) och det sista seminariet (om VA) blir i Stockholm 19
november i samarbete med VAS-rådet, KSL och VA-planeringsguiden. Förtur ges de
kommuner som ingår i Mälaren en sjö för miljoner + arrangörerna. Mera information och
presentationer finns på hemsidan.
Långtidsutvärderingen. 2012 års projekt, avslutat.
Miljögifter. Susanna och Magnus Svensson hade ett möte innan sommaren men har inte
kommit igång med den upphandling som troligen behöver göras.
Susanna jobbar vidare med att få fram ett underlag, som Magnus m fl kan tycka till om innan
en upphandling/beställning kan göras.
Broschyr om sjögull mm. Vårt projekt går ut på att ta fram en broschyr om främmande arter
i Mälaren. Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram en broschyr om sjögull som vi kan
”planka” och dessutom har Kungsörs kommun tagit fram ytterligare en (vi tittade på den på
mötet).
Susanna har kollat med Christina Schyberg i Kungsör och vi kan använda deras broschyr och
utveckla den och i så fall se till att den görs om något och trycks upp i en lite större upplaga.
Fiskprojekt. Projektet är inte igång ännu. SLU har visat intresse att göra utvärderingen åt
förbundet. Vi kan eventuellt gå in som medfinansiärer i SLU:s projekt. De har en lite större
utvärdering av stora sjöarna på gång.
Vi vill ha en populärvetenskaplig rapport för Mälaren, kan vara ett krav för att vi ska gå med.
Vi bör kolla med SLU om det går att få till.
Susanna kollar med Ulrika Beier om det är möjligt. Ok, vi har fått ett förslag från SLU.
I samband med SLU:s provfiske i Mälaren i somras blev vi erbjudna att ta hand om fisk för
provbankning och senare miljögiftsanalys. Vi lyckades inte få till detta pga semestertider.
Mälaren en sjö för miljoner. 20 kommuner har tackat ja till att vara med i projektet och det
innebär en finansiering på knappt 600 000 kr per år. David Liderfelt har anställts som
projektledare på Länsstyrelsen i Västmanlands län (på Vattenmyndigheten på samma sätt som
Susannas tjänst). Uppdaterad projektplan, aktivitetslista mm håller på att tas fram.

Nya övervakningsprogrammet

Det nya miljöövervakningsprogrammet är inte klart. Vi gick igenom hur läget ser ut. Det är
framför allt när det gäller miljögifter som det är en hel del frågetecken. Det är kort om tid
innan en upphandling måste genomföras.
Susanna tar tag i detta igen och återkommer till arbetsgruppen så fort som möjligt för att bolla
förslagen i det nya programmet.
Verksamhetsplan 2014

Vi behöver få fram en grov plan inför 2014, om vilka projekt och kostnader vi vill/ska ha. Vi
gick igenom befintlig verksamhetsplan och projektkorgen och gjorde en ”önskelista”. Vi tog
även med sådant som vi diskuterat med Svealands kustvattenvårdsförbund på förmiddagen
samt aktiviteter inom ramen för projektet Mälaren en sjö för miljoner. Verksamhetsplanen ska
presenteras för styrelsen 3 december.
Vi konstaterade att vi behöver ha lite färre projekt än 2013, för att arbetet att upphandla och
projektleda mm ska hinnas med. Dessutom kommer troligen det nya
miljöövervakningsprogrammet att bli något dyrare än tidigare, vilket ger ett mindre
ekonomiskt utrymme för övriga projekt.
Följande projekt diskuterades som möjliga att lyfta in i VP2014:
- En paleolimnologisk undersökning i Mälaren
- Seminarium om miljögifter i Mälaren och på kusten
- Mälaren en sjö för miljoner med dess aktiviteter
Dessutom skulle vi behöva ha luft i budgeten så att det finns möjlighet att ”haka på” vid
eventuella förfrågningar som kan vara intressanta för förbundet. En strategi bör finnas för
vilka sådana förfrågningar förbundet ska tacka ja till. Det kan skrivas in i verksmahetsplanen.
När det gäller projektkorgen så behöver vi uppdatera den genom att fylla på med nya förslag
och ta bort redan genomförda insatser. Susanna har gjort en allmän uppdatering, Per tittar på
projektet ”Humushalter i Mälaren” och kompletterar texten.
En första version av verksamhetsplan 2014 tas fram av Susanna och presenteras på
styrelsemötet 3 december.
Arbetsgruppens sammansättning

Filippa Mayrhofer har bytt arbete och kommer inte att fortsätta i arbetsgruppen och styrelsen.
Hon representerade ett industriföretag och kanske borde vi försöka få in någon annan
representant från industrin?
Även Jonas Berglind på LRF kommer att byta arbete, men vara kvar på sin nuvarande tjänst
fram till årsskiftet. Hans ersättare kan bli ny deltagare i arbetsgruppen.

Vi diskuterade inte detta ytterligare eftersom så få var med på mötet. Tas upp igen på nästa
träff.
Rapport från styrelsemöte 11 oktober och andra möten

Vi pratade inte så mycket om detta på mötet, men förra styrelsemötet tog upp följande frågor:
Styrelsemöte 11 oktober

Protokollet från styrelsemötet har lagts ut på hemsidan. Bl a togs detta upp:
 Diskussion om ändring av stadgarna och frågan om vattenråd. Att göra en översyn av
stadgarna finns med som en aktivitet i verksamhetsplanen för 2013, bakgrunden är att
stadgarna inte förändrats sedan förbundet bildande 1998 och behöver moderniseras. I
och med att förbundet har en delvis ny inriktning genom projektet Mälaren en sjö för
miljoner, kan vissa justeringar behöva göras. Frågan om att Mälarens
vattenvårdsförbund även skulle kunna utgöra vattenråd väcktes också. En mindre
grupp ska nu fundera på hur stadgarna bör förändras.
 Information om hur projektet Mälaren en sjö för miljoner startas upp samt hur
seminarieserien genomförts. En aktivitetslista håller på att tas fram och kontakt med
de kommuner som anslutit sig till projektet tas. Ett uppstartsmöte för
kontaktpersonerna i projektet och en politikerträff har genomförts. Förslag på
organisation utvecklas, liksom projektplanen.
 Avstämning av ekonomi och projekt. Inga stora avvikelser i ekonomin, men det
återstår att få igång några av projekten.
 Rapport från diverse möten, bl a Almedalen (http://bambuser.com/v/3708246),
Mälarkonferensen
(http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2013/
Malarkonferens_2013_SEMINARIEDOKUMENTATIONx.pdf) och studieresan med
Vätterns och Vänerns vattenvårdsförbund 18-19 september
(http://media.malaren.org/2013/11/Dokumentation-studieresan-18-19-sep-2013.pdf).
Nya hemsidan

Hemsidan lanseras om allt går som det ska troligen 15 november. Vi tittade lite snabbt på hur
den nya sidan ser ut i dagsläget.
Notering: Nu är nya hemsidan öppen, gå gärna in och titta hur den ser ut och kom med idéer
och synpunkter!
Nästa möte

Vi bestämde inget nytt mötesdatum, Susanna skickar ut mötesförfrågan istället.

/Susanna Hansen

