
Miljöövervakningsdagarna
20-21 september 2011 på Örebro slott

En samlande kra�!
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09.00-10.00 REGISTRERING OCH FIKA 
(Ingång till slottet via borggården)

10.00-12.00 GEMENSAMT PASS I RIKSSALEN, ÖREBRO SLOTT

Välkommen till miljöövervakningsdagarna i Örebro län!
Landshövding Rose-Marie Frebran m.fl.

Nyheter från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten 
Omorganisation och ny myndighet – vad innebär det för 
miljöövervakningen? 
Manuela Notter, Naturvårdsverket och Anna Jöborn, Havs- och 
vattenmyndigheten

Miljömålsuppföljningen i det reviderade miljömålssystemet 
Bristanalys för översyn av indikatorer under 2011
Lena Nerkegård, Naturvårdsverket

Naturtyper och arter i EU:s habitatdirektiv – hur går det i Sverige?
Presentation av ett första förslag till nationell uppföljning
Conny Jacobson, Projektledare Biogeografisk uppföljning 

Glimtar från regional och nationell miljöövervakning
Presentation av miljöövervakningsprojekt inför posterutställning 

12.00-13.00 LUNCH PÅ ELITE STORA HOTELLET

13.00-13.30 Posterutställning

Foto: Helena Rygne, Emma Kraft, Sture Hermansson och Roger Lundberg
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13.30-15.00 SEMINARIEPASS 1

BLOCK A. Övervakning av gräsmarker 
        med ett landskapsperspektiv

Regional övervakning av gräsmarker med möjligheter till 
landskapstänkande. Nicklas Jansson och Urban Gunnarsson, 
Länsstyrelsen i Östergötlands respektive Dalarna län

Utdöendeskulden i dagens gräsmarker – betydelse för  
miljöövervakningen. Sara Cousins, Stockholms universitet.

Nationell gräsmarksuppföljning – vad gör vi och vad kan bli bättre?
Maria Hall Diemer, Jordbruksverket

BLOCK B. Exponering för luftföroreningar och miljögifter 

Bromerade flamskyddsmedel i inomhusdamm. Per Ola Darnerud, 
Livsmedelsverket

Exponering för cancerframkallande luftföroreningar i Lindesberg 
och Stockholm. Håkan Westberg, Arbets- och miljömedicin, Universitets-
sjukhuset i Örebro

Exponering för PCB, bekämpningsmedel och tungmetaller i ett 
brukssamhälle. Ingela Helmfrid, Arbets- och miljömedicin, Universitets-
sjukhuset i Linköping

BLOCK C. Miljöövervakningens roll i Vattendirektivet
  
WATERS-projektet – nya Bedömningsgrunder. Projektgruppen WATERS

VISS-Vatten InformationSystem Sverige. Martin Fransson, Länsstyrelsen 
Jönköping

Statusbedömning av fiskundersökningar. Magnus Dahlberg, Sveriges 
Lantbruksuniversitet

15.00 – 15.30 EFTERMIDDAGSFIKA
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15.30-17.30 SEMINARIEPASS 2

BLOCK D. Växter och fåglar som indikatorer på klimatförändring

Fenologiövervakning – vad är det? Kjell Bolmgren, Sveriges Lantbruks-
universitet

Fåglar som klimatindikatorer - Resultat från Svensk fågeltaxering.
Martin Green, Lunds universitet

Klimatförändringens påverkan på lövsångarnas livshistoria. 
Sven Jakobsson, Stockholms universitet

Äntligen Artportalen 2! – Kan artuppgifter från Artportalen bidra till arbe-
tet med att följa klimatförändringar? Johan Nilsson, ArtDatabanken 
 

BLOCK E. Övervakning av miljöfaktorer som påverkar vår hälsa 

Luften i Sverige. Niklas Ricklund, Naturvårdsverket

Ljudmiljö/bullerövervakning i rekreationslandskapet. Lars Hedlund, 
Länsstyrelsen i Dalarna

TätortsNILS – Miljövervakning av tätortsnära natur. Marcus Hedblom, 
Sveriges Lantbruksuniversitet

Strålsäkerhetsmyndighetens miljöövervakning. Pål Andersson, 
Strålsäkerhetsmyndigheten

BLOCK F.  Vattenpasset – från grunden till himlen

Grundvattenövervakning. Lotta Lewin-Pihlblad, Sveriges Geologiska 
Undersökning

Finns det något hopp om ålens framtid i Sverige? Håkan Wickström, 
Sveriges Lantbruksuniversitet

Kiselalger som indikator på miljögifter. Maria Kahlert, Sveriges 
Lantbruksuniversitet 

Satellitbaserad vattenkvalitetsövervakning. Petra Philipson, Brockmann 
Geomatics Sweden AB

19.00 MIDDAG PÅ ELITE STORA HOTELLET
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1. Oset och Rynningeviken - från soptipp till succé. 
Guidad tur på cykel kring Naturens hus och vattenparken i de 
stadsnära naturreservaten Oset och Rynningeviken som genomskärs 
av Svartån. Det som en gång var Örebros baksida med soptippar, 
industrier och militärt övningsområde har förvandlats till ett här-
ligt landskap för utflykter och fågelskådning. Området har ett rikt 
fågelliv och tillhör Sveriges klassiska fågelmarker. Här finns också 
betande djur, sjövyer, grunda vattenspeglar, fågeltorn och rastplatser.

3. Åstaden Örebro – kulturvandring 
Stadsvandring i Örebro samt guidning i Wadköping. Örebro är en 
mellansvensk storstad med medeltida ursprung. Dagens Örebro 
karakteriseras av bebyggelse från mitten av 1800-talet fram till vår 
tid. I centrum, ”stadens salong”, finns det välkända slottet, omgivet 
av Svartån ett antal värdefulla historiska byggnader som tillsammans 
ger stadens centrum en alldeles särskild karaktär. Stadens landskap 
innehåller många intressanta exempel på olika tiders arkitektur- och 
byggnadsstilar. Stadsvandringen omfattar i huvudsak den centrala 
stadsmiljön kring slottet och delar av Öster. Det blir också guidning 
i Wadköping – Örebros eget Skansen. Med sina trähus och gårdar 
skildrar Wadköping Örebros äldre bebyggelse och stadsmiljö. Här 
finns museer, utställningar, café och matsal, träsvarvare, handelsbod, 
bageri, antikvariat och många andra spännande butiker och hant-
verksstäder.

2. Kvarntorpshögen och SAKAB – gifter, friluftsliv och naturvård. 
Välkommen med på en exkursion till Kvarntorpshögen – Sveriges 
märkligaste sevärdhet! Högen, som består av 35 miljoner kubikme-
ter slaggrester från oljeskifferindustrin i området, har utvecklats från 
skräphög till Sveriges största industriminne och ett välbesökt utflykts-
mål. Med sina 157 m.ö.h. utgör den Närkeslättens högsta punkt och 
erbjuder en fantastisk utsikt över landskapet. Vintertid utnyttjas högen 
för skidåkning och sommartid är toppen välbesökt för skulpturutställ-
ningen Konst på hög. Vi besöker även SAKAB, Sveriges ledande 
aktör på omhändertagande av farligt avfall. På företagets anläggning i 
Norrtorp utanför Kumla sker bl.a. högtemperaturförbränning, behand-
ling av förorenade jordar och deponering av farligt avfall.

4. Ekopark Kilsbergen – miljöövervakning i skog
Följ med till de geografiska och kulturhistoriska gränsbygderna i 
Kilsbergen. Här i trakterna för hasselmusens nordligaste utpost, ger 
övergången från barrskogshögland till lövskogar och jordbruksland-
skap en ovanlig rikedom av arter och naturmiljöer. Dessutom finns en 
relativt hög andel äldre skog trots områdets långa brukningshistoria. 
Dessa faktorer, tillsammans med speciella geologiska förhållanden, 
medverkar till att Kilsbergsförkastningen klassas som riksintressant 
för naturvård. I ekopark Kilsbergen vill Sveaskog återskapa gransko-
gar med höga naturvärden och göra en stor satsning på lövskog 
och ädellövskog. Under exkursionen får vi flera tillfällen att höra om 
senaste nytt från regional och nationell miljöövervakning av biologisk 
mångfald i skog från bland andra Sture Wijk (Skogsstyrelsen), Torgny 
Lind (SLU) och Tina Nilsson (Lst Norrbotten).

ONSDAG 21 SEPTEMBER

Foto: Mats Rosenberg

Foto: Bergslagsbild AB

Foto: Helena Rygne

Foto: Johan Wretenberg

08.00 – 12.00 EXKURSIONER (Samling utanför Elite Stora Hotellet)

http://www.orebro.se/2172.html
http://www.orebro.se/1942.html
http://www.orebro.se/1956.html
http://kph.kumla.com/
http://www.sakab.se/templates/StartPage.aspx?id=69
http://www.orebro.se/wadkoping
http://www2.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/byggnadsvard/kulturmiljo/sevarda-kulturmiljoer/orebro/orebro-slott/Pages/index.aspx
http://www.sveaskog.se/Jakt-fiske-och-friluftsliv/Besoksomraden/Ekoparker/Ekopark-Kilsbergen/


INFORMATION

Anmälan 
Anmälan via webben senast den 25 augusti. Bokningen är bindande från 
och med 15 juli. Anmäl dig här!

Pris
Priset fär konferensen är 2600 kr exkl moms. I priset ingår 
anmälningsavgift, förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, 
föreläsningar, seminarier och middag.

Övernattning
Vi har förbokat hotellrum på Elite Stora Hotellet, Clarion Hotell och Plaza 
Hotell. Mer information om hotellen.

Vägbeskrivning
Örebro slott ligger centralt, knappt 10 minuters promenad från Örebro 
Central. Läs mer om slottet. 
Information om parkering för dig som kommer med bil.

Kontaktpersoner på Länsstyrelsen 
Helena Rygne, 019-193506, helena.rygne@lansstyrelsen.se
Pelle Grahn, 019-193521, pelle.grahn@lansstyrelsen.se
Karin Runnels, 019-193044, karin.runnels@lansstyrelsen.se

12.00-13.30 LUNCH PÅ ELITE STORA HOTELLET

13.30-15.30 GEMENSAMT PASS  I RIKSSALEN, ÖREBRO SLOTT

Laserscanning för miljöövervakning 
3D-modeller av naturen på land och under vatten. Håkan Olsson, 
Sveriges Lantbruksuniversitet

Hav av plast – Örebroforskare med på båten Sea dragon
Organisationen ”5 Gyres” seglar jorden runt i kampen mot plasten i 
haven. Anna Rotander och Anna Kärrman, Örebro universitet

Safe Planet
FN:s kampanj om kemikalierna i vårt blod och vägen mot en giftfri 
vardag. Samira Salihovic, Örebro universitet

Vargars påverkan på andra arter
Camilla Wikenros, Grimsö forskningsstation, Sveriges Lantbruksuniversitet
 
Avslutning

15.30-16.00 EFTERMIDDAGSFIKA  
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http://www2.lansstyrelsen.se/orebro/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/tillstandet-i-miljon/miljoovervakning/Hotellinformation_milj��vervakningsdagarna.pdf
http://www2.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/byggnadsvard/kulturmiljo/sevarda-kulturmiljoer/orebro/orebro-slott/Pages/index.aspx
http://www.orebro.se/592.html
http://www.lansstyrelsen1.axaco.se

