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Forskningssamarbetet 
med SLU om Mälaren 
Stina Drakare & Stephan Köhler 
 
Institutionen för vatten och miljö,  
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 



Kontaktpersoner SLU  
Stina Drakare 
 
• Limnolog med fokus på 

växtplankton 
• Docent och chef för 

biodiversitetslaboratoriet 
på Institutionen för vatten 
och miljö, SLU 

• Ekologisk status enligt 
vattendirektivet, utvecklar 
bedömningsgrunder 

Stephan Köhler 
 
• Geokemist med fokus på 

humusämnen och metaller 
• Professor för miljögeokemi på 

Institutionen för vatten och 
miljö, SLU 

• Dricksvattenexpert  
inom DRICKS            och  
20% anställd på Norrvatten 
 

• Programstudierektor SLU  för 
civilingenjörsprogramen miljö- 
och vattenteknik samt 
energisystem 
 
 



Äntligen Mälaren igen ! 



Win-win 
MVVF 

 

• Får bra dataunderlag 
till bedömningar 

• Slipper tidskrävande 
upphandlingar 

• Får bonuskunskap 
via forskningsprojekt 
och via 
exjobbsprojekt 

• Kan föreslå 
fokusämnen inför 
ansökningar och 
exjobb 

SLU 
 

• Vill ha koll på Mälaren! 
• Fördelaktigt att 

kombinera 
miljöövervakning med 
forskning 
• Provtagning blir billigare 
• Får mer kringdata 
• Kan fokusera på dyra 

specialanalyser 
 

• Mälaren är komplex 
och stor med 

spännande gradienter 
som passar för många 

forskningsfråge-
ställningar 

 
 



Mälaren är komplex och stor med  
spännande gradienter som passar för  
många forskningsfrågeställningar 

Mikroplast 

Underlag för åtgärder 
mot extern och intern 
övergödning 

Ekosystemstudier på 
avrinningsområdesnivå 

Kemiska ämnesbudgetar 
och effekter på biota 

Skogsbränsleuttagets  
försurningspåverkan 
på ytvatten 

Kartläggning av 
giftiga algblomningar 

Åtgärdsprogram för 
att minska fosforförluster 

LakePOPs 

NonHazCity: göra 
städerna runt Östersjön 
kemikaliesmarta 

Influence of water 
residence time on 
drinking water quality 

Strategier för att minska 
utsläpp av organiska 
miljöföroreningar 

Hälsorisker förknippade 
med dricksvatten 

Utvecklar metodik för kontroll 
av hälsofarliga organiska 
miljöföroreningar i rå- och dricksvatten 

Invasiva arter 

Kopplingar mellan grön 
och blå infrastruktur 

Sensorer för förbättrad 
drift av vattenverk 

Forskning för bättre 
dricksvatten från källa till tapp 

SafeDrink 



Kompentens på Institutionen för vatten och miljö 

https://www.slu.se/institutioner/vatten-miljo/laboratorier/biologiska-laboratoriet/ 
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Kompentens på Institutionen för vatten och miljö 

https://www.slu.se/institutioner/vatten-miljo/laboratorier/vattenkemiska-laboratoriet/ 
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Kompentens på Institutionen för vatten och miljö 

https://www.slu.se/institutioner/vatten-miljo/forskning 
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Kompentens på Institutionen för vatten och miljö 

https://www.slu.se/forskning/forskningsinfrastruktur/laboratorier/pops-laboratoriet/  
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Kompentens på Institutionen för vatten och miljö 

https://www.slu.se/forskning/forskningsinfrastruktur/anlaggningar/sites-swedish-infrastructure-for-ecosystem-science/ 
http://www.fieldsites.se/sv-SE/sites-erbjuder/sites-nya-infrastrukturer/sites-aquanet-32285887 
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Synergieffekter 
Pågående projekt 
Genomljusning SVU  
Svenskt vatten 
 
Kunskap om 
sensorer 
 
 Ansökan till HaV 
med stödbrev från 
Norrvatten, Uppsala 
Vatten och MVVF 
beviljades 

Pågående projekt 
SafeDrink FORMAS 
 
 
Kunskap om 
analysverksamhet 
 
 Finansiering för 
analys av förekomst och 
källor av läkemedel och 
PFAS i Mälaren under 
2018 
 

Forskning i och runt Mälaren 



Provtagning av läkemedel och 
andra oönskade ämnen  

Forskning i och runt Mälaren 

Frank Menger PhD (LakePOPS) 
Oksana Golovko  
PostDOC (SafeDrink) 
 
Sediment (2017/2018) 
Water (2017/2018) 
Mussles 
Waste water plants (Uppsala, 
Västerås, Eskilstuna) 
 



Forskning i och runt Mälaren 
Provtagning av läkemedel och 
andra oönskade ämnen  



Övervakning med optiska sensorer 
Forskning i och runt Mälaren 

Djupprofiler med Multiprobe 
i samband med 
Mälarprovtagning 
 

Kond 
Turb 
fDOM 
Klorofyll, 
Cyanobakterier 
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Forskning i och runt Mälaren 

y = 12.108x - 52.105
R² = 0.9867
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Övervakning med optiska sensorer 



Forskning i och runt Mälaren 



Crosslink: koppling mellan grön 
och blå infrastruktur 

EU-projekt: Biodiversa (Sverige, Norge, Belgien, Rumänien) 
Projektledare: Brendan McKie, SLU 
Webbsida: https://www.slu.se/Biodiversa_Crosslink  
 

Hur stor fördel blir det med 
strandvegetation utmed rinnande vatten? 

 

30 vattendrag som rinner till Ekoln 
• Med och utan vegetation 
• Hydrologi och temperatur 
• Vattenkemiska parametrar 
• Artdiversitet 
• Kiselalger och primärproduktion 
• Bottenfauna och lövnedbrytning 
 

 
 

 

Forskning i och runt Mälaren 

https://www.slu.se/Biodiversa_Crosslink


Kartering av toxiska 
cyanobakterier i Sverige 
• MSB-projekt ihop med Livsmedelsverket & FOI 
• Stina Drakare, SLU 
• Toxiska bentiska cyanobakterier vid badplats 
• Kurs för dricksvattenproducenter 

 

Forskning i och runt Mälaren 

Dolichospermum flos-aquae       Planktothrix agardhii           Microcystis aeruginosa 
Foto: Eva Herlitz        Foto: Eva Herlitz          Foto: Isabel Quintana 



VT18 Kandidatarbete: Kan 
badplatsprovtagning komplettera 
miljöövervakning? 

• Algblomning bedöms enligt vattendirektivet: frekvens & intensitet 
• Sjöar provtas sällan: detaljerad växtplanktonanalys 
• EU-bad provtas ofta: enkel visuell bedömning 
• Mälaren: 106 badplatser i 27 vattenförekomster 
• Hanna Sjulgård, kandidatarbete, agronomprogrammet – mark/växt 
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% av provtagningarna över 0,5 mg/l cyanobakterier 

Forskning i och runt Mälaren 



Inskickade ansökningar 
Ekosystemtjänster av Uppsala åsen 
och Uppsalas framtida 
dricksvattenförsörjning [FORMAS] 
 
Bentiska cyanobakterier - Ett nytt hot 
för svenska dricksvattentäkter 
[FORMAS] 
 
Klimateffekter och halt organiskt kol i 
Mälaren [FORMAS] 

Forskning i och runt Mälaren 



Mälarundersökningen  
Resultat från 2017 

OK  
= H & G 

Inte OK 
= MPB 

Samma eller bättre 
än 2007-2012 

Sämre status 
än 2007-2012 

Okänd 
trend 

Siktdjup 15 18 26 5 2 ej mätta 

Total-P 24 9 28 3 2 ej mätta 

Klorofyll 16 17 15 na 18 (2+15) 

33 provtagningsstationer: Exempel från siktdjup, total-P & klorofyll 



Siktdjup 
Mälarundersökning 2017 



Total P 
Mälarundersökning 2017 



Total P 
Mälarundersökning 2017 



Klorofyll a 
Mälarundersökning 2017 



Mälaren 2019 och framåt 
• Algblomningar 

 
Vi samlar klorofylldata för så 
småningom kunna kalibrera 
dessa för att kunna jämföra 
med satellitdata.  
Mål: kunna använda satellitdata 
för att mäta algblomning även i 
sjöar! 
Krav: klart väder! 
 

• Sensorer 
 

Tryptofan,  proteiner, 
organiska föroreningar, 
Huminsyror, klorofyll-a 
Mikroalger, 3-kanalsystem 



Mälaren 2019 och framåt 

Uppdragsarbete 
 
Hemsidan 
 
 
Life IP ansökningar 

 
 



Think tank! 
 

Dricksvatten 
 
Fiske 
 
Friluftsliv 
 
Utsläpp och föroreningar 
 
Naturvärden 
 
Mälaren 2050 

• Finns det intressanta 
frågeställningar där ute 
som vi forskare missar ? 
 

• Vilka intressen finns hos 
avnämare som möjligen 
kan leda till nya 
ansökningar? 

Mälaren 2019  och framåt 
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