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Mälaren – en sjö för miljoner

Mälaren – en sjö för miljoner (MER) är ett 
projekt inom Mälarens vattenvårdsförbund 
med syfte att underlätta och påskynda 
kommunernas åtgärdsarbete för att säkra 
vattenresurserna i Mälaren. 

23 medlemskommuner. 

Idéer för kommande webbinarier? 
Kontakta: elin.angman@lansstyrelsen.se

mailto:elin.angman@lansstyrelsen.se


www.malaren.org

• Hemsidan, bild var info om visionen ligger



• Sveriges största EU-projekt inom miljöområdet

• Ett samarbete mellan myndigheter, kommuner, 
företag, forskare och vattenvårdsförbund

• Syftar till att öka åtgärdstakten enligt 
åtgärdsprogrammet

• Fyra huvudteman: vattenplanering, övergödning, 
konnektivitet och miljögifter.

LIFE IP Rich Waters – Krafttag för 
bättre vatten



Bioremed

Hjälmarens
Vattenvårdsförbund

Ecopelag

35 partners i projektet



Utan fria vandringsvägar (konnektivitet) kan vi 
princip inte nå God status i våra vattendrag

Fria vandringsvägar (konnektivitet) 

Konnektivitet:

Fria vandringsvägar för fisk och andra vattenlevande 

djur, växter, sediment och organiskt material 

I begreppet fria vandringsvägar finns både upp- och 

nedströms vandring med. 



Konnektivitet- Tre delprojekt i Rich 
Waters

• Faunapassager i stadsmiljö med hänsyn 
till känsliga kulturmiljöer i stadsmiljö
(Mälarenergi och Västerås stad)

• Miljöanpassning av vattenkraftverk  
(Mälarenergi)

• Strategier för fria vandringsvägar 
(Länsstyrelserna i Västmanland, Uppsala, 
Stockholm, Södermanland och Örebro)

Turbinbron, Västerås



Skapa nya projekt 

• Ett syfte med Rich Waters är att nya projekt 
kommer till med finansiering från andra 
utlysningar

• Inspiration från våra delprojekt eller andra 
projekt

• Kommunen kan spela en viktig roll även om 
man inte äger marken
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Förslag/tanke om upplägg till 
gemensamt projekt 

• Ett paraplyprojekt som samlar kommuner med gemensamma 
utmaningar

• Samarbete och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna

• Arbetssätt för åtgärder av vandringshinder på kommunal mark

• Konkreta tips för ansökan om finansiering

• Studiebesök i fält

• ”Case studies”. Varje kommun kommer med sitt exempel som 
genomlyses av gruppen 



Fördelar och vinster 

• Ökad biologisk mångfald i våra vattendrag

• Komma till skott med åtgärder som förr eller senare 
måste göras

• Samhörighet och stöd med andra kommuner med 
samma utmaningar

• Tillgång till rådgivning om det mesta som rör 
processen

• Utvecklingsmöjligheter för kommunen Fria 
vandringsvägar för fisk Besök en fiskväg i sommar! - LIFE 
IP Rich Waters

https://www.richwaters.se/besok-en-fiskvag-i-sommar/


Exempel 

Korslöt, Köping, före åtgärd Korslöt, Köping, efter åtgärd



Frågor och funderingar?

• Är detta intressant för er?

• Har vi träffat rätt i vårt förslag till upplägg?

• Vad önskar ni annars för stöd?  



www.richwaters.se

Vi hör av oss!
Jonas Berglind
Telefon: 010-22 49 227

E-post: jonas.berglind@lansstyrelsen.se

Viktor Kärvinge
Telefon: 010-22 49 388
E-post: viktor.karvinge@lansstyrelsen.se


