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Allmänt:
Ingrid har varit sjukskriven på 50% sedan semestern och kommer att vara det till mitten av
december. Sjukskrivningen är inte relaterad till arbetet. Kommer troligen inte att börja arbeta på 75%
förrän efter årsskiftet. Det finns pengar kvar att ta in annan resurs för som kompensation.
Det som i första hand är prioriterat att arbeta med under hösten av MVVF ordinarie verksamhet är
revisionen av stadgarna, revisionen av miljöövervakningsprogrammet samt upphandling av 2016 års
övervakning.
Revisionen av stadgarna: Stadgegruppen har tagit fram ett förslag som presenteras för styrelsen vi
mötet den 5 november.
Revision av miljöövervakningsprogrammet: Detta är nu på full gång. Vi hade ett startmöte 20 maj
och skulle egentligen ha haft ett heldagsmöte med arbetsgruppen för det den 2 september. Detts
sköts fram till 7 oktober främst pga Ingrids sjukskrivning. Vi planerar att ha ett förslag till nytt
miljöövervakningsprogram klart den 31 mars 2016, för att kunna antas på årsstämman. Till det nya
miljöövervakningsprogrammet ska det även ingå att vi i gruppen tar fram upphandlingsunderlag till
alla programmen.
Upphandling av provtagning 2016: Underlaget behöver vara klart för upphandling av den del som
berör basprogrammet senast i oktober 2015. Det upphandlingsunderlag som finns till
basprogrammet nu duger bra, men om vi ska ändra provtagningsprogrammet något, kommer även
upphandlingsunderlaget att behöva ändras. Det finns ett förslag på att förändra basprogrammet för
att täcka upp bättre för statusklassningen av den nya indelningen i 32 vattenförekomster i Mälaren.
Det är då ett utökat program och en grov uppskattning är att det då kan kosta 100 000- 150 000 kr
mer att utföra. En sådan genomgripande ändring kanske man inte hinner ta ställning till nu i höst. I så
fall är det bättre att använda sig av det gamla upphandlingsunderlaget ett år till, och ta detta till
nästa års upphandling i så fall. I övrigt är det upphandlingsunderlag till makrofytinventering
(vattenväxter) samt miljögifter som behöver vara klart ungefär till årsskiftet, för att vi ska hinna med
den provtagning som ska göras under 2016.

Hemsidan: Det mesta av materialet (texter och bilder) till hemsidan är klart nu. Vi ska se till att få det
publicerat. Ingrid skulle ha arbetat med det i september, men det är nu inte gjort. Erica kommer att
istället att ta över det arbetet i november, för att hinna få det klart under året. Det är prioriterat att
se till att det kommer upp på hemsidan, när mycket arbete redan är nedlagt.
LIFE Sjögull: Kronobergs län sköter ansökan. Den skickades in till EU i början av oktober. Vi är med på
den och vår stora uppgift är där att producera och underhålla en hemsida för LIFE sjögull, med
information om sjögull och projektet. Vi kommer också att delta i framtagande av ett ”early warning
system” tillsammans med ArtaDatabanken (SLU Uppsala). Handlar bl.a. om att få allmänheten att
rapportera in fynd av sjögull på ett smidigt sätt. Vi kommer även att vara med på inventering och
övervakning av sjögull i Mälaren. Vi går in med 24 500 Euro i arbetstid och pengar på 5 år (ca 44 000
kr/år) och får då tillbaka 125 800 Euro (1 130 000 kr) på 5 år. Kungsör och Eskilstuna kommuner samt
Länsstyrelsen i Västmanland och Sörmland är också med från Mälaren. Länsstyrelsen i Örebro län
(Väringen) är också med. I övrigt en hel del län och kommuner i södra Sverige.
Paleolimnologisk provtagning: Innebär att man tar en lång sedimentpropp och kan analysera
näringsstatus, föroreningar m.m. ca 1000 år bakåt i tiden. Den var tänkt att upphandlas redan för två
år sedan, och det är angeläget att få upphandlad nu i höst. Karin Brink på länsstyrelsen i Sörmland
kan en hel del om paleolimnologisk provtagning och kommer att hjälpa till med den upphandlingen.
Upphandlingen behöver göras i november.
Miljögiftsseminarier: Vi anordnade dessa tillsammans med Svealands kustvattenvårdsförbund,
Stockholms stad, Naturvårdsverket m.fl. förra hösten. Göran Anderson, sekreterare i SKVVF, var då
den drivande. Han var sjukskriven på heltid från november 2014 till någon gång mars-april 2015 och
har sedan jobbat halvtid. Vi har just nu inte resurser att vara den drivande i frågan, då Ingrid är
sjukskriven på 50%. Det är bättre att vi avvaktar med det och tänker oss att ta det framåt våren 2016
istället.
Information- och kommunikationsstrategi: Känns angeläget att börja fundera på den under året för
att förbereda att vi arbetar fram den under 2016. En sådan strategi kan binda samman verksamheten
med information, miljöövervakning och övriga projekt till en helhet, så att vår verksamhet blir mer
målinriktad och får ett kraftfullare genomslag. Bland annat är det viktigt att tänka igenom vilka
målgrupper och kanaler vi har, så vi kan föra ut våra budskap effektivare och bättre.
Verksamhetsplanering & budget 2016: Påbörjas i god tid under senhösten, för att kunna presentera
förslag för styrelsen i december 2015.
Mälaren – en sjö för miljoner: Concept Note till andra omgången av LIFE IP-ansökan skickades in till
EU i början av oktober. Vi har fått förstärkning i resurserna i det arbetet av Åsa Erlandsson som
anställdes på vattenmyndigheten i september för ansökan av LIFE IP. Hennes lön bekostas inte av
MVVF utan av vattenmyndigheten. Åsa ska kunna gå in och jobba lite i MER för att kompensera en
del av den tid som David lägger ner på LIFE IP nu.
Vi har fått extra pengar från HaV vilket innebär att vi kommer att kunna ha Erica Hasslar kvar och
jobba inom MER fram till februari 2016. Erica kommer också i viss mån kunna avlasta Ingrid en del
med den löpande verksamheten i MVVF på den tid som nu utgår pga sjukskrivningen under hösten.
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