Pass 1: 12.45 – 13.05
Pass 2: 13.10 – 13.30

Miniseminarier/workshops vid Mälarens vattenvårdsförbunds årsstämma
den 10 maj 2022.
Övervakningsprogram för miljögifter i Mälaren under utformning
Under 2021 gjorde Naturhistoriska Riksmuseet en genomgång av övervakningsprogrammen för
miljögifter i Vänern, Vättern och Mälaren. Med den som utgångspunkt har vi nu påbörjat ett
arbete med att utforma ett övervakningsprogram för miljögifter i Mälaren. Här får du höra mer
om detta.
Ingrid Hägermark, Mälarens vattenvårdsförbund

Hur stöttar vi kommunerna i förbundets ”nya” verksamhet?
Projektet Mälaren – en sjö för miljoner (MER) avslutades i december 2021, men aktiviteterna
med att stötta kommunerna fortsätter som en del av förbundets nya ordinarie verksamhet. I detta
seminarium reflekterar vi över vad som har varit bra i MER:s verksamhet och som bör fortsätta,
samt ger också förslag på hur stödet till kommunerna kan utvecklas/förändras i vår nya roll med
utvidgad verksamhet. Vad har din kommun för behov av stöd för att få till åtgärder?
Elin Ångman, Mälarens vattenvårdsförbund

Nätverk för frågor som rör PFAS
Här får du veta mer om:
-

vad PFAS är och vilka problem det medför
den nystartade gruppen inom förbundet för arbete med PFAS-relaterade frågor och vad vi
gjort hittills

Du som vill gå med i nätverket sedan, kan passa på att anmäla dig direkt vid seminariet.
Linda Röjning, Mälarens vattenvårdsförbund

Nätverk för frågor som rör vandringshinder
Här får du veta mer om vårt och LIFE IP Rich Waters arbete med vandringshinder:
-

kort översikt av det arbete som gjorts och de rapporter som har tagits fram som
kunskapsunderlag/stöd i arbetet med vandringshinder
den nystartade gruppen inom förbundet för arbete med dessa frågor och det nätverk vi är
på gång att starta upp i samarbete med LIFE IP Rich Waters

Du som vill ingå i nätverket när det startas upp, kan passa på att anmäla dig direkt vid seminariet.
Jonas Berglind, LIFE IP Rich Waters

