
Miljöövervakningsdagarna på Gotland 
8-9 oktober 2014

Samverkan för en bättre miljö - En möjlighet att 
möta framtidens krav på miljöövervakning med 
begränsade resurser

KL.
10.00 –10.10

10.10 –10.40
 

10.40 –11.00   

Bensträckare

11.05 –11.25

   

11.25 –11.45
    

11.45 –12.05 

12.05 –13.00  

PROGRAM 8 OKTOBER
Inledning – Landshövding Cecilia Schelin Seidegård. 

Miljöövervakning idag och i framtiden - som HaV och  
NV ser det.
Manuela Notter, Naturvårdsverket (NV) och Anna 
Jöborn, Havs- och vattenmyndigheten (HaV).  
Samordnad recipientkontroll i Tommarpsån - med aktivt
deltagande från jordbruket.
Lars Collvin, Länsstyrelsen Skåne.

5 minuter.

Kraftledningsgator och andra gräsmarker i landskapet – 
ett exempel på samarbete och finansiering av olika myn-
digheter.
Jan-Erik Bjermkvist, Svenska kraftnät.
 
Varför gör de som bestämmer på detta sätt? Kan miljö-
övervakningen påverka dem?
Stig Hammarsten, RUS-styrgrupp (RUS=Regional ut-
veckling och samverkan i miljömålssystemet). 

Framtidens grundvattenövervakning.
Lars-Ove Lång, Sveriges geologiska undersökning 
(SGU). 

Lunch (med möjlighet att sätta upp poster).

Almedalen, Visby. Foto: Theresa Weber-Qvarfort

Solnedgång. Foto: Theresa Weber-Qvarfort



PROGRAM 8 OKTOBER 
Välj antingen A eller B (13.00-14.20)

KL.
13.00 –13.20

13.20 –13.40
 

13.40 –14.00   

14.00 –14.20

A
GIS som verktyg för utvärdering av 
miljöövervakning och miljömålen.
Erik Årnfelt, Länsstyrelsen Öster-
götland.

Invasiva främmande arter skapar 
nya utmaningar inom övervakningen 
- som kräver ökad samverkan!
Jakob Bergengren, HaV.

Tillämpningar av satellitdata i miljö-
arbetet och möjliga vägar till projekt-
finansiering.
Karin Holmquist, Rymdstyrelsen. 

Nationell miljöövervakning och ut-
värdering av ekosystemtjänster i fjäll 
och skog.
Johan Svensson, Sveriges lant-
bruksuniversitet (SLU).

B
MATCH-modellering av luftkvalitet. 
Sofi Holmin-Fridell, Sveriges 
meteorologiska och hydrologiska 
institut (SMHI).

(O)ljud i havet – övervakning av 
havsljud i enlighet med det Marina 
havsdirektivet.
Peter Sigray, Totalförsvarets 
forskningsinstitut (FOI).

DNA-baserad miljöövervakning.
Thomas Lyrholm, Naturhisto-
riska riksmuseet (NRM).

Fenologinätverket (Naturens kalen-
der) – Ett samarbete med frivilliga 
och professionella observatörer.
Kjell Bolmgren, Sveriges lant-
bruksuniversitet (SLU).

14.20 – 14.50  Fika.
14.50 – 17.00  Workshop i cafémodell: Hur kan vi utveckla miljöövervakningen? I mindre grupper får 
  deltagarna i en kreativ och effektiv mötesform diskutera hur miljöövervakningen genom
  samverkan kan utvecklas utifrån olika direktiv och med dagens resurser.  
17.00 – 18.00 Posterutställning.
18.30   Middag på hotellet. 

Visby. Foto: Lena Hultberg



PROGRAM 9 OKTOBER 
kl 08.30. Samling inför utflykterna. Samlingspunkt annonseras senare.
Välj ett av nedanstående utflyktsmål! 
Observera att stadsvandringen i Visby startar kl 09.30 utanför hotellet.
Fika tas med på bussar och på stadsvandringen.

1. PAVIKEN
Vi åker till en av Gotlands många mindre sjöar för att 

titta och lyssna på vad som pågår i Pavikens närområde 

i form av miljöövervakning och åtgärder.  Vi får höra om 

lokal samverkan kring åtgärder för en förbättrad vatten-

miljö mellan myndigheter, vattenråd och Sportfiskarna. 

Vi kommer bland annat att få se hur elfiske i rinnande 

vatten går till och hur man har påbörjat restaureringen 

med bland annat vassklippning samt om framtida planer. 

3. VISBY
Tidigt miljö- och hälsotänk! – Följ med på en vandring 

kring medeltida latrinsystem och gröna miljöer och deras 

betydelse då som nu!  Visby Innerstad har varit en del 

av UNESCO:s världsarv sedan 1995. Här finns mycket 

att se och länsstyrelsens kulturmiljöexpert berättar om 

staden. 

2. DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING
På Gotland är dricksvattenfrågan ständigt aktuell och 

prioriteras högt.  Våra speciella förutsättningar med 

sprickig berggrund, karstsprickor och på många håll 

tunna jordlager medför att grundvattnet är känsligt för 

föroreningar. Utflykten går till något aktuellt område, där 

Region Gotland berättar om satsningen på att förstärka 

det kommunala dricksvattennätet i området med en 

avsaltningsanläggning. Miljökontoret medverkar och visar 

hur dricksvattenkvaliteten i enskilda brunnar blir bättre 

genom åtgärdsarbete av enskilda avlopp. 

4. BUNGE DUCKER (OJNARE)
Vi åker till norra Gotland där Nordkalk AB planerar 

öppna en ny stor bergtäkt i direkt anslutning till Natura 

2000-områden. Vi gör en rundvandring i området under 

Länsstyrelsens guidning och Nordkalk AB berättar om sin 

miljöövervakning i området. 

KL.
12.00 –13.00

13.00 –13.20

 
13.20 –13.40   

13.40 –14.00

14.00 –14.50
 
14.50 –15.50 

15.50 –16.00  

Lunch på hotellet.

EU-kommissionens kritik rörande ramdirektivet för vatten.
Ulrika Stensdotter, HaV.

Bättre vatten genom ökad kunskap – VISS som samverkansverktyg.
Niklas Holmgren, Vattenmyndigheten för södra Östersjön.

Blir man sjuk av luften här? Hälsobaserad luftövervakning.
Emilie Stroh,  Arbets- och miljömedicin i Lund.

Fika och presentation av resultaten från workshopen. 

Paneldebatt med olika myndigheter och aktörer.  Efter en kort presen-
tation startar paneldebatten under ledning av moderator Thomas 
Persson. 

Avslutning och överlämning.


