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Forskningsavtal SLU (grundavtal)

• Provtagning/miljöövervakning
• Årlig rapport
• Leverans av data till datavärd
• Forskargrupp ”Mälargrupp”
• Webbsida på svenska och engelska
• Årlig rapportering på stämman 
• Myndighetsstöd (2 veckors forskartid)
• Kontakt med nationell och internationell forskning



Kostnad grundavtal

• Muntligt bud om ca 900 000 kr/år med 
indexuppräkning. 

• ca 10% högre än föregående års 
konsult(Calluna). 

• Båtfrågan måste ordnas innan pris. 
Kustbevakningen?



Möjliga tillägg

• Examensarbete: delad kostnad för mellan MVVF och 
SLU, vilket innebär att vi får betala 2 av 4 veckors 
handledningstid (30 000 kr). 

• Utveckla större forskningssamarbeten (tex 
doktorandprojekt), finansiering söks utifrån

• Vidareutveckling av hemsidan
• Lägga till ytterligare provtagning, kostnad beräknas 
• Koppla på provtagning från andra intressenter i 

Mälaren. Bekostas av den part som beställer den 
utökade provtagningen. 



Avtalstid

• Förslaget är 4 år + 6 år, 2018-2021
+  2021-2027

• Om vi är nöjda med avtalet, förlänger vi det 
med 6 år (en vattenförvaltningscykel). 



Uppföljning  och organisation

• Årlig utvärdering av samarbetet. En större 
utvärdering inför periodens avslut, dvs 2021.

• referensgrupp i MVVF bestående av delar av 
arbetsgruppen, styrelsen, några övriga 
medlemsorganisationer (gärna övriga 
vattenvårdsförbund/vattenråd), samt Havs-
och vattenmyndigheten.



Frågeställningar för 
miljöövervakningen i Mälaren

• Hur kopplar vi miljöövervakningen till utförda 
åtgärder?

• Utveckla bedömningsgrunderna för stora 
sjöarna

• Tydliggöra och beskriva vad ”god status” 
innebär för Mälaren.

• Hur påverkas Mälaren av klimatförändringen? 
Koppla miljöövervakningen till 
klimatförändringen. 



Tidplan

• Avtalet vara färdigt senast den 1 december. 
• Behandlas på MVVF styrelsemöte i början av 

december.



Huvudrubriker verksamhetsplan 2018 

Miljöövervakning
Nationellt delprogram: Mälarens basprogram & 
forskningsavtal SLU

Övriga projekt
Kartläggning av dricksvattenuttag och 
reningsverksutsläpp i Mälaren/riskanalys 
dricksvatten



Övrigt

Utvecklingsarbete
Verksamhetsutveckling och reviderade medlemsavgifter

Information
- Kommunikation av miljöövervakningsprogrammet och våra 
undersökningsresultat
- Förbundsträff

Samverkan med andra organisationer
- Vattenvårdsförbund
- Sveriges Lantbruksuniversitet
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