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FÖR RENARE VATTEN LÄNGS SVEALANDS KUST

Nyhetsbrev

Ordföranden har ordet!
Vinter, nåja det är i alla fall en vintermånad.

Kommande år vill jag gärna att vi även greppar

December de senaste åren har inneburit mäng-

över biologin i våra kustvatten. Hur mår fisken

der av snö och diskussioner om tippning av

och övriga djur i vattnet? Jag menar att vi måste

snömassor i havet och i sjöar. I år ser det inte

öka på kunskapen om våra vatten och göra

så ut, plusgrader och lite regn så här långt.

djupanalyser av alla våra mätningar, kunskaper

Det var ett tag sedan vårt förra nyhetsbrev, men
nu är vi på gång igen med förnyad kraft. Vi har
en delvis ny styrelse, ett fördjupat samarbete

och data så att åtgärder och förståelse för
ekosystemens ordning kan fås och nås på ett
bättre sätt än hittills.

med Stockholms universitets marina forsknings-

Under 2012 är vi värdar för ”Riksmötet för

centrum, en ny grafisk profil, samt har utvecklat

vattenorganisationer” som ska hållas i vackra

vår verksamhet som fått fler recipientkontroll-

Värmdö på Djurönäsets konferensanläggning.

program, och därmed krävt ökad dialog med vår

Till dess: Tack för i år och God jul och ett Gott

miljöanalysfunktion.

Nytt År!

Årets

synoptiska

provtagning

gick

bra

och

systemekologen på Stockholms universitet har
just slutfört analyserna. Resultatet ser vi fram
emot i kommande årsrapport som vi släpper i
samband med årsmötet i april.
I övrigt har det varit ett vattenår i många olika
skepnader, allt från snömängderna förra vintern
till bildandet av HaV, Havs och vattenmyndigheten, via en del översvämningar såväl i Sverige

Roland Dehlin,
Ordförande

som globalt. Under året har vi som förbund
fortsatt att bistå vattenmyndigheten med underlag i den nya vattencykeln, och försett många
medlemmar med hjälp avseende mätningar och
data etc.
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Du har väl inte missat
Svealandskusten 2011?

Riksmöte för
Vattenorganisationer 2012

Årsrapporten sammanfattar
miljötillståndet och redovisar
de senaste resultaten från de
undersökningar som görs i
Svealands kustvattenvårdsförbunds regi.
Vattnets kvalitet i varje
havsområde redovisas och
sammanfattas på ett överskådligt vis, med enskilda
nedslag i särskilt intressanta
resultat. En historisk exposé
ur vattenkvalitetens perspektiv från Stockholms grundande och fram till våra dagar
ingår i rapporten, tillsammans med en jämförelse av
förbundets data från 2000-talet med forskaren Mats
Waerns data från 1970-talet.
Ladda ner eller beställ från förbundet!

Riksmöte för vattenorganisationer kommer att hållas på
Djurönäsets konferensanläggning ute på Djurö på Värmdö
ca 4 mil från Stockholm city den 17-18 september med
möjlighet att komma dagen innan.
Tema för riksmötet kommer att vara skärgård och
skärgårdsfrågor, men även vattenförvaltning och generella
vattenfrågor kommer att tas upp. Då det är många frågor
att behandla och tiden är begränsad, kommer ett antal
vattenfrågeställningar och projekt rörande vattenrelaterad
verksamhet att kunna belysas via posters etc. i en
utställningshall.
Officiell inbjudan och preliminär agenda kommer att
sändas ut under våren. Så markera dagarna 17-18
september i era almanackor för riksmötet 2012.

Provtagningar vid Norra randen
reduceras
Norra randen är en provtagningspunkt som besökts en
gång i månaden sedan 2002. Den ligger i Ålands hav,
öster om Grisslehamn, och utgör en viktig del i den
vattenomsättningsmodell som förbundet har varit med om
att ta fram. Förutom datainsamlingen har förbundet
bidragit med finansiering av utvecklingen av en
fungerande modell.
Data från Norra randen har använts av Baltic Nest
Institute, och varit viktiga för modellering och validering
av vatten- och näringsämnesutbyte mellan Bottenhavet
och Egentliga Östersjön.
Då förbundet inte lyckats få extern stödfinansiering
kommer Norra Randen framgent att provtas endast 2
gånger per år i samband med ordinarie synoptisk
provtagning.

Samverkan SKVVF – SULF - MVVF
Styrelserna i Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund och Svealands kustvattenvårdsförbund har
beslutat att utreda förutsättningarna för bildande av ett
regionalt miljöövervakningsförbund.
En arbetsgrupp bestående av Roland Dehlin, Krister
Nilsson, Johan Edstav samt Helena Levy för Stockholm
stad har utsetts, och inriktningen är att en första presentation av utredningen görs hösten 2012, samt att utredningen ska vara klar senast våren 2013.
Idag finns det ingen riktigt bra regional aktör för luft och
vatten som är sammanhållen för vår del av världen. Även
samverkan och samarbete med Mälarens vattenvårdsförbund är något som gruppen ska kika på!

Miljöanalysfunktion
Förbundet kommer att skriva avtal om miljöanalysfunktion med Systemekologiska institutionen vid Stockholms
universitet även för 2012.

Rekrytering av
ny förbundssekreterare
Styrelserna i Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund och Svealands kustvattenvårdsförbund har beslutat
att utse en arbetsgrupp för att rekrytera en ny förbundssekreterare inför 2013, samt för att se över avtal med KSL
och söka former för en lösning avseende förbundets
lokalisering.
Arbetsgruppen består av presidierna i de båda förbunden
där Bengt Fladvad adjungeras som sekreterare. Uppdragen ska vara klara senast utgången av tredje kvartalet
2012.

Kontakta förbundet
Svealands Kustvattenvårdsförbund
Box 38145
100 64 Stockholm
Besöksadress: ”Fatburen”, Södermalmsallén 36
Kontakt: förbundssekreterare Bengt Fladvad
tel 08-615 94 39
e-post: bengt.fladvad@ksl.se
www.svealandskusten.se
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