
Välkommen till 

Miljöövervakningsdagarna 2009 
i Stockholms län, 30 september - 1 oktober

Plats:
Hotell Scandic Skogshöjd, Södertälje
Tfn: 08-517 391 00
e-post: skogshojd@scandichotels.com 
Adress:  Täppgatan 15
Box 45
151 21 SÖDERTÄLJE

Anmälan:
Anmäl dig på anmälnings-
formuläret här >>  
senast den 25 augusti 

Upplysningar:
Karin Ek 
tfn 08-785 51 20, 785 40 00, 
070-651 00 23  
karin.ek@lansstyrelsen.se
Britta Höglund 
tfn 08-785 43 15 
britta.hoglund@lansstyrelsen.se

Vid årets miljöövervakningsdagar presenteras senaste nytt från nationell och regional miljööver-
vakning samt vad som är på gång gällande metoder och tolkning av data. Det kommer att hållas 
parallella föreläsningar inom områdena Luft/Hälsa, Sötvatten, Kust och hav samt Biologisk mångfald.
 
Dag 2 avslutas med fyra utflykter. Då finns möjlighet att lära mera om länets miljö och miljö-
övervakning samt mingla under mer fältmässiga former. 

Det kommer att finnas möjlighet att ställa ut posters och annat material. Hör i så fall av er till  
Karin eller Britta. 

Sista anmälningsdag den 25 augusti 2009. Anmälan är bindande. Se länken nedan. 

Hela konferensen kommer så långt möjligt att ha en klimatneutral och ekologisk inriktning.  
Ta därför gärna tåget till konferensen! 

Välkomna önskar 

Länsstyrelsen i Stockholms län
Cathy Hill och Karin Ek

http://survey.anp.se/41435A4A7444415E4771/


Dag 1: OnsDagen Den 30 september 2009

08.00-10.00 Incheckning. Inlämning av bagage 
09.00-10.00 Kaffe/Te och smörgås

Moderator: Anna Åhr-Evertsson
10.00-10.15 VälKommen TIll mIljööVerVaKnIngsdagarna I sTocKholms län 

landshövding Per Unckel, länsstyrelsen 
10.15-10.45 sagan om mälardalen 

anders geidemark, fotograf och författare
10.45-11.15 regerIngens haVsPolITIK. hUr PåVerKar deT mIljöarbeTeT?  

anders alm, miljödepartementet
11.15-11.30 bensträckare och fruktpaus
11.30-12.00 nyTT från naTUrVårdsVerKeT, gemensamma delProgram 

manuela notter och anna-lena carlsson, naturvårdsverket 
12.00 - 13.30 lUnch  

Moderator: Göran Andersson
13.30-14.00 hUr mIljööVerVaKas hUVUdsTaden och hUr når man UT med re-

sUlTaT?  
susann östergård, miljöförvaltningen, stockholms stad 

14.00-14.30 sTocKholms Väg moT en gIfTfrI mIljö 
arne jamtrot, miljöförvaltningen, stockholms stad

14.30-15.00 fikapaus
 tema: Framtidens miljöövervakning
15.00-15.30 mIljööVerVaKnIng I framTIden  

harald arnell, länsstyrelsen i skåne län
15.30-16.00 dna bar codIng. framTIda VerKTyg I mIljööVerVaKnIngen?  

Thomas lyrholm, naturhistoriska riksmuseet
16.00-16.15 bensträckare
16.15-16.45 fjärranalysmeToder Inom mIljööVerVaKnIngen 

anna allard, slU, Umeå
16.45-17.00 länssTyrelsen I sTocKholm Informerar

middag kl 19.00 i hotellets restaurang.  
efter middagen: möjlighet till umgänge och att njuta av bandet Tungt Vatten 

miljöövervakningsdagarna 2009
i stockholms län



Dag 2: tOrsDagen Den 1 OktOber 2009

Tänk på att checka ut redan efter frukosten.  
hotellrum ska lämnas senast kl. 10.00  

blOck 1: lUFt/HÄlsa 
Moderator: Lennart Ljungqvist
08.30-09.00 KonTroll aV lUfTKValITeTen I eTT sTorsTadslän  

malin ekman, stockholms luft- och bulleranalys.  
09.00-09.30 befolKnIngens exPonerIng för lUfTförorenIngar och  

hälso effeKTer aV deTTa 
Tom bellander, Institutionen för arbets- och miljömedicin.

09.30-09.55 nyTT från naTUrVårdsVerKeT om mIljöKValITeTsnormerna  
för lUfT  
helena sabelström, naturvårdsverket

09.55-10.20 fikapaus och bensträckare
10.20-10.40 nyTT från naTUrVårdsVerKeT om hälsorelaTerad  

mIljööVerVaKnIng  
britta hedlund, naturvårdsverket

10.40-11.10 KrondroPPsnäTeT: mIljööVerVaKnIng meTodUTVecKlIng  
och forsKnIng. 
Per erik Karlsson, IVl, göteborg.

11.15-11.30 gemensam samlIng I sTora salen: aVslUTnIng aV föredragsdelen.  
InformaTIon om exKUrsIoner. öVerlämnande TIll nyTT Värdlän.

11.30-12.30 lUnch   (obs: buss till himmerfjärden avgår 12.15)
12.30-16.00 Utflykter

blOck 2: sÖtVatten inkl grUnDVatten 
Moderator: Håkan Marklund, Naturvårdsverket 
08.30-08.50 senasTe nyTT från naTUrVårdsVerKeT, gemensamma delProgram 

håkan marklund/Ulrika stensdotter-blomberg, naturvårdsverket
08.50-09.05 sTormUsslor – en IndIKaTorgrUPP På frammarch! ny naTIonell 

sTraTegI och reVIderad UndersöKnIngsTyP 
jakob bergengren, länsstyrelsen i jönköpings län/stefan lundberg,  
naturhistoriska riksmuseet 

09.05-09.45 aTT ge grUndVaTTneT eTT ansIKTe 
lotta lewin Pihlblad och göran risberg, sgU 

09.45-10.15 fikapaus och bensträckare
10.15-11.15 ProdUKTIonsbegränsnIng aV KVäVe och fosfor I sjöar och haV - en 

aKIlleshäl I mIljööVerVaKnIngen.  (gemensamt block med  Kust och hav)  
sven blomqvist, systemekologiska institutionen, stockholms universitet

11.15-11.30 gemensam samlIng: aVslUTnIng aV föredragsdelen. InformaTIon 
om exKUrsIoner. öVerlämnande TIll nyTT Värdlän.

11.30-12.30 lUnch   (obs: buss till himmerfjärden avgår 12.15)
12.30-16.00 Utflykter

miljöövervakningsdagarna 2009
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blOck 3: kUst OcH HaV 
Moderator: Christina Berglind
08.30-8.45 nyTT Inom nmö-KUsT och haV, gemensamma delProgram/ 

bedömnIngsgrUnder 
sverker evans eller Tove lundeberg naturvårdsverket

08.45-9.45 mInIworKshoP: åTerKommande mäTKamPanjer KUsT och haV 
•	 Behov	 
•	 Strategi	 
•	 Arbetssätt	 
sverker evans, naturvårdsverket och christina berglind, länsstyrelsen i  
stockholms län

09.45-10.15 fikapaus och bensträckare
10.15-11.15 ProdUKTIonsbegränsnIng aV KVäVe och fosfor I sjöar och haV - en 

aKIlleshäl I mIljööVerVaKnIngen. (gemensamt block med  sötvatten)  
sven blomqvist, systemekologiska institutionen, stockholms universitet

11.15-11.30 gemensam samlIng: aVslUTnIng aV föredragsdelen. InformaTIon 
om exKUrsIoner. öVerlämnande TIll nyTT Värdlän.

11.30-12.30 lUnch   (obs: buss till himmerfjärdsverket avgår 12.15)
12.15 avfärd till himmerfjärdsverket

blOck 4. biOlOgisk mÅngFalD
Moderator: Klara Tullback Rosenström
08.30-09.00 landsKaPseKologIsKa analyser och habITaTnäTVerK  

Ulla mörtberg, KTh
09.00-09.30 floraförändrIngar I UPPland Under 1900-TaleT – en analys  

från ProjeKT UPPlands flora  
sebastian sundberg, evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala universitet 

09.30-10.00 fågelöVerVaKnIng I de sTora sjöarna 
Thomas landgren

10.00-10.30 fikapaus 
10.30-11.00 naTIonell öVerVaKnIng aV naTUrTyPer och arTer 

anders haglund, ekologigruppen och nn, slU, Umeå
11.15-11.30 gemensam samlIng: aVslUTnIng aV föredragsdelen. InformaTIon 

om exKUrsIoner. öVerlämnande TIll nyTT Värdlän.
11.30-12.30 lUnch   (obs: buss till himmerfjärdsverket avgår 12.15) 
12.30-16.00 Utflykter

UtFlykter kl. 12.30-16.00 

a: KVäVerenIngens Vara eller IcKe Vara – Pågående fUllsKaleförsöK På 
hImmer fjärdens renIngsVerK.

Vi kommer att få en presentation av pågående fullskaleförsök i recipienten av Ulf larsson, 
systemekologiska institutionen, stockholms Universitet samt visning av himmerfjärdens 
reningsverk av jan bosander syVab. 

obs: bussen avgår kl 12.15 och är åter till scandic senast kl. 16.00.  
Kontaktpersoner: christina berglind och gunnar aneer

miljöövervakningsdagarna 2009
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b: hUr öVerVaKas lUfTen I PraKTIKen? 
Vi guidas av stockholms luft- och bulleranalys, som är utförare av luftundersökningar i länet. 
Vi besöker en eller två stationer som har ett omfattande mätprogram. 
obs: bussen avgår kl. 12.30. Utflykten avslutas i stockholm senast kl. 16.00. Ta därför med 
bagaget i bussen om du vill fortsätta hemresan från stockholm.
Kontaktperson: lennart ljungqvist

c: naTUrVärden På land och I VaTTen 
Vi besöker intressanta naturmiljöer i södertälje kommun. Vi får veta mera om skyddet av 
limniska miljöer (yngern), värdet av grundvattnet, om projektet ”Verktyg för renare vatten i 
stavbofjärden” och om miljöövervakning och annat åtgärdsarbete som pågår i kommunen 
och länet.
obs: bussen avgår kl. 12.30 och återkommer till scandic senast kl. 16.00. det kommer att fin-
nas möjlighet att bli avsläppt vid södertälje syd. Ta i så fall med bagaget i bussen.  
Kontaktpersoner: håkan häggström, mats Thuresson, anette björlin och åsa andreasson  

D: båTTUr På mälaren – bIologIsK mångfald, VaTTensKydd och exPloaTerIng
båttur på mälaren med m/s eidern. Vi kommer att få se en del av östra mälaren och få infor-
mation om fågelinventeringar, vattenkvalitet, mälaren som vattentäkt, strandexploatering, 
främmande arter med mera. Kontaktpersoner: Klara Tullback rosenström och joakim Pansar. 

FOtOtÄVling
Var med i årets stora fototävling med tema miljöövervakning. de 10 bästa bilderna väljs ut 
av tävlingskommittén och ställs ut på miljöövervakningsdagarna. Två vinnare utses genom 
omröstning av alla deltagare på konferensen (”folkets röst”) och genom en professionell jury. 
Pris tilldelas vinnarna. 

Regler:
fotografen ska vara anmäld till miljöövervakningsdagarna. max två bilder per deltagare. Temat ska vara  
miljöövervakning (fri tolkning).

Varje bild ska ha information om:
- namn på fotografen.
- datum när bilden är tagen.
- Plats där bilden är tagen.
- Kort beskrivning av motivet (max 1-2 meningar).
- Kort beskrivning av motivets koppling till miljöövervakning (max 1-2 meningar).

bidraget skickas digitalt till anette.bjorlin@lansstyrelsen.se senast den 10 september 2009. länsstyrelsen förbehål-
ler sig rätten att fritt använda alla inskickade bidrag i olika publikationer, dock med uppgift om fotografens namn.

kontaktpersoner på länsstyrelsen i stockholms län: 
Karin ek, 08-785 5120, 070-651 00 23, karin.ek@lansstyrelsen.se
britta höglund, 08-785 41 15; britta.hoglund@lansstyrelsen.se
christina berglind, 08-785 45 10, christina.berglind@lansstyrelsen.se (Kust och hav)
gunnar aneer, 08-785 52 21, gunnar.aneer@lansstyrelsen.se (Kust och hav)
anette björlin, 08-785 42 33, anette.bjorlin@lansstyrelsen.se (sötvatten/grundvatten)
lennart ljungqvist, 08-785 51 30, lennart.ljungqvist@lansstyrelsen.se (luft/hälsa)
joakim Pansar, 08-785 46 04, joakim.pansar@lansstyrelsen.se (sötvatten)
Klara Tullback rosenström, 08-785 41 03, klara.tullback.rosenstrom@lansstyrelsen.se (biologisk mångfald)
mats Thuresson, 08-785 51 04, mats.thuresson@lansstyrelsen.se (biologisk mångfald)
håkan häggström, 08-785 43 09, hakan.haggstrom@lansstyrelsen.se  
åsa andreasson, 08-785 51 05, asa.andreasson@lansstyrelsen.se

miljöövervakningsdagarna 2009
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