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Förslag till dagordning
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Föregående protokoll
4. Val av ny kassör
5. Förslag till verksamhetsplan och budget 2020
6. Rapport från visionsmöte 6-7 november
7. Rapport pågående projekt
8. Ekonomiuppföljning
9. CyanoAlert, satellitbaserad övervakning och 

service
10. Övriga frågor
11. Nästa möte



Tidsplanering & visionsgrupp
Tidplan
17 jan – träff visionsgrupp
4 februari – styrelsemöte med 
förslag till vision
14 februari – träff visionsgrupp
15 april – fullständigt förslag till 
styrelsen
21 april – styrelsemöte med 
beslut om förslaget
23 april? - Skicka ut till 
medlemmarna inför stämman

Visionsgruppen
Staffan Jansson, Västerås, ordf
Lars Greger, Södertälje
Göran Åström, Lst Sthlm
Erik Östman, Stlms landsting, v ordf
Helene Ejhed, Norrvatten
Kjell Johansson, LRF
Elin Ångman, MVVF
Ingrid Hägermark, MVVF
Viktor Kärvinge, MVVF



Djupa funderingar….



Vad arbetar visionsgruppen 
med?

• Omvärldsanalys och framtidsspaning 
• SWOT-analys av MVVF
• Ideér kring möjlig utveckling av 

verksamheten: miljöövervakning, 
information och åtgärder

• Möjliga former för MVVF och ett MER 2.0 
• Små och stora kommuner: skillnader och 

likheter i behoven
• Möjligheter till finansiering





SWOT-analys (mycket förenklad)
Styrkor (internt)
• Trovärdig organisation, 

allmänt accepterad
• Många medlemmar med stor 

bredd, stort kontaktnät och 
stor samlad kompetens

Möjligheter (externt)
• Vattenfrågor högt på agendan 

just nu, särskilt dricksvatten
• Finns mycket statliga pengar 

att söka

Svagheter (internt)
• Sårbar organisation, litet 

kansli
• Resursbrist i förhållande till 

bredden på önskad 
verksamhet

Hot (externt)
• Högt tryck på Mälaren
• Klimatförändringarna
• Lågkonjunktur



Befolkningsutveckling



Miljöövervakning

• Fiskövervakning in i överenskommelsen om 
forskningssamarbete Mälarövervakningen med 
SLU?
Årlig kostnad ca 60 000 kr för resultatredovisning 
och enklare rapport. Provfiskena står SLU Aqua för.

• Läkemedelsprovtagningen löper på bra
• Sommarens Mälarövervakning har fungerat bra
• Årets Mälarseminarium, den 24 oktober på SLU, 

uppskattat och välbesökt. Ca 70 deltagare. Nästa 
års seminarium äger rum den 5 november 2020.



Sjögullsbekämpningen

• SVT lokalt Sörmland och 
Västmanland + riks 
6 november

• Ytterligare inslag i SVT 
Västmanland, Köping
12 november

• Kommande hemsida om 
sjögullsprojektet under 
www.malaren.org



LEVA Sagån: åtgärder Ösby
naturbruksgymnasium i Sala



Forts. LEVA Sagån

• Gårdsvis vattenplan på Ösby naturbruksgymnasium 
leder till flera åtgärder, med sidosyfte att bli 
demoanläggning för åtgärder mot övergödning i 
lantbruket

• Flödesmätning installeras till sensorn i Sagåns utlopp 
för bättre uppföljning

• Nyanlagda våtmarken/återmeandringen Myran 
fungerar väl, enligt planen



Forts. LEVA Sagån

• Ansökan om LOVA-medel ca 1,8 miljoner
• Ansökan om medel från Vattenmyndigheten Norra 

Östersjön 500 000 kr för kartläggning och åtgärder
• Ansökan om åtgärdssamordnare Svartån –

förstärkning till MVVF kansli?



Rapport MER
2019-11-29 Styrelsemöte, Södertälje

Elin Ångman







Vi håller utbildning för MER-kommuner.
Hur göra med övriga önskemål?



Samverkansmöte ”Mälaren – en sjö för miljoner” 2019



Träff MER-kommunerna Ultuna 25 oktober 2019



Intervjuer MER-kommuner *

• Inom vilka områden ligger kommunens utmaningar?
• Hur ser ni på finansiering och projektutveckling?
• Synen på MER
• Vad borde MER göra framöver?

*ej med i Life IP Rich Waters



Inom vilka områden ligger 
kommunens utmaningar?

• Vattenfrågan är het, viktigt, 
genomslag, kommer från alla håll just 
nu!

• ”Mycket” med vatten



Hur ser ni på finansiering 
och projektutveckling?

• Vill se goda exempel – har någon gjort 
liknande ansökan?

• Kan vi med liknande intressen söka 
tillsammans?

• Tung administration, trassel internt



Vad tycker ni om MERs
arbete?

• ”Vi har fått så mycket stöd att vi känner 
att vi nästintill har en vattenstrateg”

• ”Jag som ekolog är inte vattenexpert, 
MER är ett stöd i mitt arbete”

• ”Bra med utbildningsmaterialet!”
• ”MER syns och hörs mer, man har kunnat 

anmäla sig till flera grejer under året”
• ”Bra när vi åker flera på MER-grejer, från 

olika förvaltningar, då blir det samtal vi 
inte skulle haft hemma”



Vad borde MER fokusera på 
framöver?
Kunskapsutbyte/Hemsidan/Politikerna

• MER kan ordna större forum där 
forskare, experter och tjänstemän 
möts. Expertstöd efterfrågas. 
Studieresor, kunskapsutbyte.

• MER ska inspirera. MER ska visa varför
vi ska jobba med detta.

• Få politikerna engagerade



• Vad borde vi ta med oss in i 
visionsarbetet?



Kommunikation

• Kommunikatör Anna Andersson Ax på 
plats sedan 
1 november. Arbetar 20% åt MVVF.

• Påbörjat arbete tillsammans med VM 
och LIFE IP Rich Waters för att bättre 
kommunicera liknande budskap om 
vatten i smartare samverkan.

• Ny grafisk profil!



Grafiska element



Komplementfärger grafisk profil



Exempel på rapportframsidor



Soluppgång över Mälaren, Svinnegarnsviken den 7 november
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