
MER-dagen 2021
Mälarens vattenvårdsförbund i samarbete med Stockholms lantbruksuniversitet

12 november



Syfte med dagen

• Helhetsgrepp om MER
• Stärka våra band
• Ha trevligt!



Dagens program
09.00 - 09:30 Välkomna, samt MER hittills och framåt

09:30 - 10.00 Presentationer från medlemskommunerna

10.00 - 10.30 Paus med gruppfotografering

10.30 - 11.30 ”Crash-course” i sötvattensbiologi (Stina Drakare, SLU)

11.30 - 12.00 Projektutveckling inom MER och LIFE IP Rich Waters

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 - 13:35 NVVFs dagvattensprojekt (Jerry Persson, NVVF)

13:35 - 14:10 Grip on LIFE (Patrik Karlsson, Skogsstyrelsen)

14:10 - 14:20 Paus

14:20 - 14:55 Våtmarksparken på Johannisberg (Gustav Myrhman, Mälarenergi)

14:55 - 15:00 Sammanfattning och avslut



Mälarens vattenvårdsförbund

Verksamhet Utreder vattenmiljöns tillstånd och bedriver nationell miljöövervakning i 
Mälaren

Kommunicerar Mälarens tillstånd till medlemmar och till allmänheten

Samordna utrednings- och åtgärdsfrågor inom avrinningsområdet



Ingrid Hägermark
Förbundschef

Linda Röjning
Vikarierande projektledare 

Mälaren - en sjö för miljoner
Viktoria Vingmarker

Projektutvecklare
Linda Erikols
Projektassistent

Viktor Kärvinge
Åtgärdssamordnare Sagån

inom LEVA-projektet

Anna Andersson Ax
Kommunikatör

Roger Norström
Ekonom/Kassör

Elin 
Ångman

Vilka är vi på förbundet?



Mälaren – en sjö för miljoner (MER)

Ett projekt inom Mälarens vattenvårdsförbund med syfte att 
underlätta och påskynda kommunernas åtgärdsarbete för 
att säkra vattenresurserna i Mälaren

Projekt mål

• Gemensamt åtgärdsarbete för Mälarens vatten

• Projektutveckling

• Kunskap och erfarenhetsutbyte

• Nätverk



Kommunerna i MER

Enköping Sollentuna

Eskilstuna Stockholm

Fagersta Strängnäs

Hallstahammar Sundbyberg

Heby Södertälje

Håbo Täby

Kungsör Upplands-Bro

Köping Upplands Väsby

Norberg Uppsala

Nykvarn Västerås

Sala Östhammar

Smedjebacken



MER hittills 2021

Webbinarium Goda exempel Nätverk

Projektutvecklingskurser Dagvatten workshop

Webbinarium
21 september: Muddringen av Mälarfarleden

Finns tillgänglig att se i efterhand!

Goda exempel
▪ Framgångsrika exempel på åtgärder för bättre vatten

▪ LOVA-ansökningar
Nätverk

▪ Tjänstmannagruppen
▪ ”Vattenpolitiker – Mälaren en sjö för miljoner”

Projektutveckling
• Att hitta finansiering till åtgärder för bättre vatten

• Utveckling av gemensam projektansökan kring hästar 
och övergödning

• Projektutveckling inom LIFE

Dagvattenworkshop
• Utbildning med tillsynsinriktning (VA-guiden) 27-28 okt



MER resten av 2021

• Webbinarium - Åtgärdsprogram för hotade arter med fokus på Mälaren 
19 november kl. 9-10

• Dagvattenworkshop
• Att ta fram en dagvattenplan/policy/strategi. 30 november kl. 9-12

• Hållbar dagvattenhantering i befintlig bebyggelse. 9 december kl. 9-12

• Projektutveckling

• Slutrapport för MER



Mälarens vattenvårdsförbunds 
verksamhet 2022-2027
MER byter skepnad

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.61dfa31172a239705f2b098/1599739494042/Diskussionsunderlag%20vision%20MVVF%202022-2027%20ver%20200705%20utskrift.pdf


Visionen i punktform

• Vara en mötesplats för samverkan och ömsesidigt utbyte och lärande mellan 
medlemmarna

• Fortsätta att bedriva miljöövervakning i Mälaren samt utveckla den 

• Stötta medlemmarna att nå målet god status i alla vattenförekomster till 2027 (MER blir 
en del av den ordinarie verksamheten inom MVVF och omfattar alla medlemmar)

• Vara en gemensam röst för förbundets medlemmar gentemot relevanta 
sektorsmyndigheter 

• Förbereda oss för att hantera kommande miljöutmaningar för Mälaren tillsammans 

• Kommunicera Mälarens värde och nytta för att medvetandegöra oss alla 

Läs mer på Vision | Mälarens vattenvårdsförbund (malaren.org)

https://www.malaren.org/vattenvardsforbundet/vision/


Våren 2022

• Uppdatera ”Kommunernas roll i vattenförvaltningen” efter nya ÅP

• Projektutveckling

• Webbinarium

• Goda exempel

Nio år med MER 
– vad har vi 
åstadkommit? 

26 januari
Kurs 3: ”Att hitta 
finansiering till 
åtgärder för 
bättre vatten”

19 januari

Tillsynsevent

27 april



Önskemål om framtida aktiviteter?

• Menti

Live-resultat

https://www.mentimeter.com/s/548720dda8cf434b20ee643572c7c3be/89f915367007


Frågor?



Presentationer från 
medlemskommunerna

1. Presentera din kommun med dess utmaningar och möjligheter kopplat till vattenförvaltning. 

2. Nämn en sak som är viktigt för er vad gäller den nya visionen.

Max 3 minuter per kommun.



Kortfilmer om vattenarbetet i 
Strängnäs kommun del 5 -

YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=V-w90JskU70


Strängnäs
1. Utmaningar och möjligheter kopplat till vattenförvaltning

2. Mälarens vattenvårdsförbund – Vision 2022



Upplands-Bro

1. Utmaningar och möjligheter 
kopplat till vattenförvaltning

2. MVVF – Vision 2022



Tillstånd

Måttlig eller sämre 

status i sjöar

LOVAnde arbete

Engagerade markägare

Intresset för vatten

Samverkan - Vattenråd

Genomförda åtgärder

Statliga bidrag

Utmaningar

Samverkan

Miljöövervakning

Finansiering

Enköpings kommun

1. Utmaningar och möjligheter 
kopplat till vattenförvaltning

2. MVVF– Vision 2022



Kungsör

1. Utmaningar 
och möjligheter 
kopplat till 
vattenförvaltning

2. MVVF – Vision 
2022



Presentationer från 
medlemskommunerna

1. Presentera din kommun med dess utmaningar och möjligheter kopplat till vattenförvaltning. 

2. Nämn en sak som är viktigt för er vad gäller den nya visionen.

Max 3 minuter per kommun.



Paus och fotografering
10.00-10.30



Sammanfattning av dagen

Vad tar ni med er hem?

Vad tar vi med hem till förbundet?

Återkoppling, dokumentation av dagen



Tack till er alla!

Nästa år blir MER-dagen den 11 november (2022) 
- Save the date!


