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Verksamhet

• Seminarier

• Projekt och projektutveckling

• Åtgärdsstödjande funktioner



Seminarier

• Inspirationsdag om vattenåtgärder i Lantbruket, 
13 oktober Jällagymnasiet. Dokumentation: 
http://www.malaren.org/projekt/2015/10/inspir
ationsdag-om-vattenatgarder-i-lantbruket-13-
oktober-2015-pa-jallagymnasiet-utanfor-uppsala/

• På gång i vår: Resiliensanalyser i 
vattenplaneringen (prel i april) och dricksvatten?? 
I maj

• På gång i höst: 3 seminarier, MKN för vatten i den 
kommunala planeringen och två ej beslutade

http://www.malaren.org/projekt/2015/10/inspirationsdag-om-vattenatgarder-i-lantbruket-13-oktober-2015-pa-jallagymnasiet-utanfor-uppsala/


Projekt

• LIFE IP Rich Waters

• SWAM (Interreg)

• MERÅT (Särskilda ÅtgärdsProjekt)



Åtgärdsstödjande funktioner

• Hemsida sjösätts i år

• Vattenprojektbank (uppdatering och 
utveckling) under 2016

• Diskussionsforum, påbörjas 2015

• Kommunikationsunderlag till kommunerna



Förbundsträff

1,5-dagsträff 2-3 februari i Västerås med fyra 
block att välja bland

Em 2/2– MER (för politiker och tjänstemän)

Kväll 2/2– Kvällsaktivitet (vi återkommer)

FM 3/2– Halvdag om miljöövervakningen

EM 3/2 – Halvdag om nya miljö-
övervakningsprogrammet



LIFE IP Rick Waters

• North Baltic var nr 7 el 8 av 18 projekt där 6 blev 
beviljade

• Ny projektidé inskickad, besked om fullskalig 
ansökan 1 december

• Deadline mars/april
• Någon fler parter (43) och något större budget i 

det nya projektet.
• Information på 

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/norra-
ostersjon/projekt/life-ip-rich-
waters/Pages/default.aspx

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/norra-ostersjon/projekt/life-ip-rich-waters/Pages/default.aspx


Resurser

• MER (2015): 1,1 milj i och med ingående balans 
från 2014 samt 200 000 från förbundets 
”ordinarie” budget

• Medverkan från kommuner 804 000
• Skrivarmedel LIFE IP 150 000 (10 000 kvar)
• SÅP 600 000, varav en del förbrukade under 

2015.
• Förstärkning av SÅP med 310 000 för okt 2015 –

mars 2016.
• Vattenmyndigheten (lönekostnader för ÅE)



Personresurser (MER och LIFE)

• David Liderfelt – projektledare för MER och 
LIFE IP

• Åsa Erlandsson – Tar över projektledarrollen 
för LIFE IP och stöttar MER. Anställd året ut, 
vilket förlängs vid inbjudan om fullskalig 
ansökan

• Erica Hasslar – Förlängd tom mars ut (men 
föräldrarledig från mitten på februari)



Kontakt till Mälarens 
vattenvårdsförbund

Ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se

010-22 49 372

david.liderfelt@lansstyrelsen.se

010-22 49 413

erica.hasslar@lansstyrelsen.se

010-22 49 416
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