
	   	   	  

Svenska	  Föreningen	  för	  Limnologi	  i	  samverkan	  med	  Växjö	  kommun	  inbjuder	  till	  

Vattendagarna	  2015	  

	  

	  

13-‐15	  oktober,	  Växjö	  Konserthus	  i	  Växjö	  

Åtgärdsarbetet	  i	  realiteten	  –	  är	  Sverige	  på	  rätt	  väg?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Tre	  dagar	  med	  tyngdpunkt	  på	  sjöar	  och	  de	  utmaningar,	  innovationer	  och	  ny	  miljöteknik	  som	  

kommer	  krävas	  i	  framtiden!	  



Åtgärdsarbetet	  i	  realiteten	  –	  är	  Sverige	  på	  rätt	  väg?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Tre	  dagar	  med	  tyngdpunkt	  på	  sjöar	  och	  de	  utmaningar,	  innovationer	  och	  ny	  miljöteknik	  som	  
kommer	  krävas	  i	  framtiden!	  

Årets	  vattendagar	  kommer	  handla	  om	  hur	  svenskt	  åtgärdsarbete	  egentligen	  fungerar	  i	  praktiken	  och	  
hur	  vatten	  förvaltas	  och	  hanteras	  för	  att	  nå	  den	  av	  alla	  så	  hett	  eftertraktade	  bättre	  statusen!	  	  

Vi	  utlovar	  spännande	  föredrag	  med	  presentationer	  av	  ny	  kunskap	  inom	  flera	  viktiga	  områden.	  	  

Årets	  val	  av	  plats	  –	  Växjö	  –	  är	  tämligen	  självklar,	  då	  kommunen	  har	  en	  unik	  historia	  av	  att	  jobba	  
framgångsrikt	  med	  restaurering	  av	  övergödda	  sjöar.	  De	  stadsnära	  sjöarna	  har	  genom	  sin	  känslighet	  
varit	  bland	  de	  första	  att	  slås	  ut	  av	  övergödning	  från	  den	  närbelägna	  staden.	  Redan	  för	  50	  år	  sedan	  
påbörjades	  arbetet	  med	  restaurering	  av	  sjön	  Trummen.	  Kommunen	  har	  sedan	  dess	  varit	  i	  framkant	  
både	  i	  arbetet	  med	  att	  minimera	  pågående	  föroreningar	  och	  att	  återställa	  förorenade	  vattenmiljöer.	  
Kommunen	  har	  precis	  antagit	  ett	  nytt	  åtgärdsprogram,	  som	  innebär	  en	  mångmiljonsatsning	  för	  att	  
arbeta	  med	  renare	  tillrinning,	  restaurering	  av	  förorenade	  bottnar,	  och	  förbättring	  av	  biologisk	  
struktur,	  d	  v	  s	  i	  princip	  alla	  relevanta	  aspekter	  i	  hela	  sjösystemet.	  Detta	  är	  ett	  unikt	  och	  omfattande	  
helhetsgrepp	  och	  genom	  de	  senaste	  årens	  utredningar	  ovanligt	  väl	  underbyggt.	  Andreas	  Hedrén,	  
Växjö	  kommun,	  kommer	  bl	  a	  att	  berätta	  om	  hur	  Växjö	  bidrar	  till	  ett	  renare	  hav	  och	  hur	  de	  
tätortsnära	  sjöarna	  går	  från	  kraftig	  algblomning	  till	  badvänliga	  sjöar	  och	  god	  status	  enligt	  
Vattendirektivets	  krav.	  

Svenska	  Föreningen	  för	  Limnologi,	  i	  samverkan	  med	  Växjö	  kommun,	  inbjuder	  till	  Vattendagarna	  2015	  
den	  13-‐15	  oktober	  på	  Växjö	  konserthus.	  Den	  13	  och	  14	  oktober	  står	  föredrag	  och	  workshops	  på	  
programmet.	  På	  kvällen	  den	  13	  oktober	  ordnas	  en	  festlig	  konferensmiddag	  på	  konserthuset	  och	  den	  
15	  oktober	  ges	  en	  avslutande	  exkursion	  i	  omgivningarna,	  för	  att	  i	  verkligheten	  se	  hur	  Växjö	  kommun	  
arbetat	  och	  arbetar	  idag!	  Exkursionsdagen	  avslutas	  med	  en	  minnesvärd	  måltid	  på	  Teleborgs	  Slott.	  	   	  



Program	  

Dag	  1,	  tisdag	  13	  oktober	  2015	  

	  

	   	  

9,00$ Registrering$med$smörgåsfika$
10,00$ Välkommen$till$Vattendagarna$2015$ Mats$Svensson$HaV$
10,15$ Välkommen$hälsar$Växjö$kommun$ Kommunalråd$Bo$Frank$
10,25$ Praktisk$information$ Moderator$Lennart$Henrikson$

Tema:$Tätortsnära$sjöar$

10,30$
Ett$helhetsgrepp$på$ett$övergött$sjösystem$runt$
Växjö$stad.$$ Andreas$Hedrén,$Växjö$kommun$

11,00$
Effektiva$åtgärder$med$rätt$kunskap$Q$Ett$gediget$
beslutsunderlag$bakom$nysatsningen$på$arbetet$
med$Växjös$sjöar.$$

Sven$Thunell,$ALcontrol$AB$

11,30$

Modellering$av$status$och$åtgärdssimulering$Q$
Utmaningar$och$nytta$av$hydrodynamisk$biokemisk$
modellering$av$övergödda$sjöar$exemplifierat$med$
Växjösjöarna.$

LarsQGöran$Gustafsson,$DHI$

12,00$ Lunch$
12,30$ Välkomna$till$SFL:s$årsmöte$ SFL:s$styrelse$

Tema:$Strategiskt$åtgärdsarbete$

13,15$ Tid$för$bättre$vatten$ Irene$Bohman,$Vattenmyndigheten$Södra$
Östersjön$

13,45$ Hur$ska$ett$levande$jordbruks$samsas$med$en$god$
vattenkvalitet?$

Marcus$Lundmark,$Jordbruksverket$

14,15$ Vattenvårdsarbete$i$Kävlingeån$–$20$år$av$lokal$
samverkan$

Anna$Olsson,$Höje$åQ$och$Kävlingeåns$vattenråd$

14,45$ Fika$
Paneldiskussion$Q$Är$vi$på$rätt$väg$i$åtgärdsarbetet?$

15,15$ Ola$Broberg$ Södra$Östersjöns$vattendelegation$
$$ Markus$Hoffman$ LRF$
$$ Bo$Frank$ Växjö$kommun$
$$ Irene$Bohman$ Vattennyndigheten$Södra$Östersjön$
$$ Thomas$Johansson$ Havs$och$vattenmyndigheten$
$$ Mats$Blomberg$ Södra$Skogsägarna$

16,15$ Posterpresentationer$med$mingel$och$snacks$
19,00$ Middag$på$konserthuset$

$



Dag	  2,	  onsdag	  14	  oktober	  2015	  

	  

Dag	  3,	  torsdag	  15	  oktober,	  Exkursion	  
Välkomna	  på	  en	  exkursion	  kring	  Trummen	  och	  Växjösjön	  i	  Växjö	  stad!	  Exkursionstid	  9.00	  till	  14.00.	  	  

Vi	  åker	  buss	  eller	  cyklar	  i	  stan	  och	  ror	  på	  Trummen	  för	  att	  på	  plats	  följa	  hur	  arbetet	  går	  till	  med	  
etablering	  av	  undervattensvegetation	  och	  dagvattenrening.	  Ett	  nyskapande	  arbete	  med	  att	  etablera	  
stora	  bestånd	  av	  vegetation	  på	  mjukbottnar	  i	  Trummen	  påbörjades	  2014.	  Liknande	  insatser	  planeras	  
i	  de	  andra	  sjöarna	  nedströms	  Trummen,	  där	  den	  submersa	  vegetationen	  har	  slagits	  ut	  helt.	  
Erfarenheterna	  från	  detta	  arbete	  och	  föregående	  undersökningar	  ger	  en	  intressant	  grund	  för	  
diskussioner	  om	  God	  status,	  genomförbara	  mål,	  och	  relevant	  målbild,	  i	  arbetet	  med	  att	  förbättra	  
kraftigt	  övergödda	  vatten.	  

Självklart	  ingår	  även	  reduktion	  av	  näringstillförsel	  som	  viktiga	  delar	  i	  det	  långsiktiga	  
restaureringsarbetet.	  Vi	  stannar	  till	  vid	  några	  exempel	  på	  dagvattenreningsanläggningar	  med	  
intressanta	  aspekter	  på	  sådant,	  såsom	  anpassning	  till	  stadsmiljö,	  flödesutjämning,	  samt	  olika	  
relevanta	  reningsprocesser	  i	  dagvatten.	  En	  minnesvärd	  lunch	  på	  Teleborgs	  Slott	  ingår,	  liksom	  fika.	  Vid	  
stort	  intresse	  sker	  exkursioner	  i	  parallella	  grupper	  om	  ca	  20-‐25	  personer	  vardera,	  och	  för	  de	  som	  
önskar	  kommer	  cykel	  att	  vara	  ett	  möjligt	  och	  passande	  alternativ	  till	  buss.	  Ange	  om	  du	  är	  förhindrad	  
att	  färdas	  med	  cykel.	  	  

8,30% Presentation%av%nya%styrelsen%samt%praktisk%info% SFL%
8,35% Praktisk%Information,%moderator% Anna%Jöborn,%HaV%

%% Tema:%Innovativt%åtgärdsarbete%

8,40%
Möjligheter%med%integrerad%hydrodynamisk%biokemisk%modellering%av%
övergödda%sjöar% Jørgen%Krogsgaard%Jensen,%DHI%

9,10%
Åtgärder%för%att%minska%fosforläckage%från%sediment%och%återställa%
vattenkvaliteten%i%sjöar%R%vetenskapen%bakom%nuvarande%metoder%och%
resultat%från%restaureringsprojekt.%

Brian%Huser,%SLU%

9,40% Är%utfiskning%en%metod%för%att%minska%övergödning%i%sjöar?% Per%Larsson,%Linnéuniversitetet%
10,10% Kaffe%

10,40% Levande%kust%–%Restaurering%av%en%övergödd%vik%i%Stockholms%skärgård%
Linda%Kumblad%och%Emil%Rydin,%Baltic%
2020%

11,10%
Så%ökar%vi%produktionen,%den%biologiska%mångfalden%och%minskar%
näringsläckaget%från%jordbruket!% Dennis%Wiström,%Västerviks%Kommun%

11,40% Behövs%nedströms%aktiviteter%för%att%klara%generationsmålet?% Bengt%Simonsson,%Teknikmarknad%AB%
12,10% Lunch%

13,10%
Management%of%lake%eutrophication:%two%examples%of%wholeRlake%
measures%based%on%a%water%system%analysis%

Guido%Waajen,%Water%Authority%
Brabantse%Delta,%The%Netherlands%

14,00% Ringsjöprojektet%–%En%pärlas%återkomst%2.0% Per%Nyström,%Ekoll%AB%
14,30% Kaffe%
15,00% Så%här%återskapades%Lilla%Attsjön!% PerRErik%Larsson,%Södra%Skogsägarna%
15,30% Överlämning%vattendagarna%2016% %%
15,45% Avslutning%och%avtackning% SFL%
16,00% Årets%vattendagar%är%över!%

%



Årsmöte	  i	  SFL	  
Kallelse	  till	  årsmöte	  i	  Svenska	  föreningen	  för	  Limnologi	  (SFL)	  

Tid:	  	   13	  oktober	  2015,	  kl.	  12.30-‐13.10.	  	  
Plats:	  	   Ofelia,	  Växjö	  konserthus.	  

Dagordning	  
1.	  Mötets	  öppnande	  
2.	  Val	  av	  årsmötesordförande,	  sekreterare	  och	  justeringspersoner	  
3.	  Årsmötets	  stadgeenliga	  utlysande	  
4.	  Styrelsens	  verksamhetsberättelse	  
5.	  Revisionsberättelse	  
6.	  Frågan	  om	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsen	  
7.	  Val	  av	  styrelse	  för	  kommande	  verksamhetsperiod	  
8.	  Val	  av	  valberedning	  för	  kommande	  verksamhetsperiod	  
9.	  Val	  av	  revisor	  samt	  suppleant	  för	  kommande	  verksamhetsperiod	  
10.	  Fastställande	  av	  medlemsavgift	  för	  kommande	  verksamhetsperiod	  
11.	  Övriga	  frågor	  
12.	  Mötets	  avslutning	  

Medverkan	  med	  poster,	  roll-‐up	  och	  bokbord!	  
Vid	  Vattendagarna	  2015	  har	  du	  möjlighet	  att	  sätta	  upp	  en	  poster	  (max	  67	  cm	  bred).	  Vi	  hoppas	  se	  
spännande	  resultat	  från	  examensarbeten,	  forskningsprojekt,	  miljöövervakningsuppdrag	  m	  m.	  
Utrymmet	  för	  posters	  är	  begränsat	  och	  principen	  ”först	  till	  kvarn”	  gäller.	  Att	  sätta	  upp	  en	  poster	  är	  
kostnadsfritt	  om	  du	  deltar	  som	  deltagare	  på	  konferensen.	  	  

Har du något att berätta om eller visa upp och som har anknytning till vatten och miljö? För	  
myndigheter,	  företag	  och	  organisationer	  finns	  möjligheten	  att	  medverka	  som	  utställare	  till	  
självkostnadspris.	  Vi	  erbjuder	  en	  enkel	  basmonter	  med	  plats	  för	  roll-‐up.	  Priset	  är	  3	  500	  kr.	  	  

För	  mer	  information	  samt	  anmälan	  av	  poster	  och	  utställning	  kontakta	  Malin	  Bergfeldt	  på	  Meetagain,	  
malin@meetagain.se	  

Praktisk	  information	  
Vattendagarna	  2015	  kommer	  att	  hållas	  på	  Växjö	  Konserthus	  i	  Växjö.	  Växjö	  Konserthus,	  V	  Esplanaden	  
10-‐14,	  vaxjokonserthus@elite.se	  •	  0470-‐70	  22	  00	  

	  
För	  mer	  om	  Växjö	  och	  vad	  staden	  har	  att	  erbjuda	  besök	  kommunens	  hemsida	  www.vaxjoco.se.	  
	  
	  



Registrering	  
Anmälan	  till	  Vattendagarna	  kan	  göras	  fram	  till	  och	  med	  en	  vecka	  innan	  konferensen	  startar	  och	  görs	  
via	  SFL:s	  webbsida	  www.limnologerna.org.	  Medlemskap	  till	  SFL	  kan	  betalas	  i	  samband	  med	  anmälan,	  
100	  kr	  per	  år.	  
	  
Registreringsavgifter:	  (Alla	  priser	  är	  exkl.	  moms)	  
	   Innan	  30/9	   Efter	  30/9	  
SFL-‐medlem	  båda	  dagarna	   2600	   3200	  
Icke	  medlem	  båda	  dagarna	   3000	   3600	  
SFL-‐medlem	  en	  dag	   1600	  
Icke	  medlem	  en	  dag	   2000	  
Festmiddag	  den	  5	  november	   600	  
Exkursion	   350	  
	  
I	  registreringsavgiften	  ingår	  fika	  och	  luncher	  samt	  konferensmaterial.	  Studenter,	  doktorander	  och	  
pensionerade	  “limnologer”	  (max	  15	  st	  totalt)	  deltar	  i	  Vattendagarna	  2015	  utan	  kostnad, men	  
exklusive	  måltider.	  Ange	  att	  du	  är	  student/doktorand/pensionär	  när	  du	  anmäler	  dig.	  OBS!	  ”Först	  till	  
kvarn”.	  
	  
Avbokning	  av	  deltagande	  
Avbokning	  av	  deltagande	  erhållen	  senast	  den	  30	  september	  2015	  återbetalas	  med	  100	  %	  förutom	  en	  
avbokningskostnad	  på	  500	  SEK.	  Avbokning	  från	  och	  med	  den	  1	  oktober	  2015	  ingen	  återbetalning.	  Det	  
är	  möjligt	  att	  överlåta	  bokad	  plats	  till	  en	  kollega,	  administrationskostnaden	  är	  250	  SEK.	  	  
	  
Hotell	  
Meetagain	  Konferens	  AB	  har	  reserverat	  rum	  på	  centrala	  hotell	  i	  Växjö	  och	  dessa	  kan	  bokas	  i	  samband	  
med	  konferensanmälan.	  Priserna	  nedan	  är	  i	  SEK,	  per	  natt	  inklusive	  moms	  och	  frukost.	  

Hotell	   Pris	  för	  enkelrum	   Pris	  för	  dubbelrum	  
Elite	  Stadshotellet	  Växjö	   1.094	   1.274	  
Elite	  Park	  Hotel	  Växjö	   1.094	   1.274	  
	   	   	  
Eventuell	  avbokning	  av	  hotellrum	  ska	  ske	  skriftligen	  till	  Meetagain	  Konferens	  AB,	  epost	  
support@meetagain.se.	  	  
Avbokning	  av	  logi	  som	  sker	  fram	  till	  30	  dagar	  före	  ankomst	  krediteras	  i	  den	  mån	  rummet	  återsäljs.	  
Övrigt	  gäller	  SHR´s	  avbokningsregler.	  
	  

	   	  



Mer	  information	  
Har	  du	  frågor	  gällande	  din	  registrering	  till	  mötet	  eller	  eventuell	  hotellbokning,	  vänligen	  kontakta	  
Meetagain	  Konferens	  AB.	  E-‐post:	  support@meetagain.se	  

Information	  om	  innehållet	  i	  programmet	  och	  om	  årsmötet	  kan	  även	  erhållas	  från	  SFL-‐styrelsen:	  

Niclas	  Bäckman	  (Ordförande)	  
Länsstyrelsen	  i	  Östergötlands	  län	  
Niclas.Backman@lansstyrelsen.se	  

Jakob	  Bergengren	  
Havs	  och	  Vattenmyndigheten	  
jakob.bergengren@havochvatten.se	  

Annika	  Stål	  Delbanco	  (Kassör)	  
Calluna	  AB	  
annika.delbanco@calluna.se	  

Henrik	  Schreiber	  (Webansvarig)	  
AquaBiota	  Water	  Research	  
henrik.schreiber@aquabiota.se	  	  

Linnea	  Jagrud	  (Sekreterare)	  
Skogsstyrelsen,	  Göteborgs	  distrikt	  
linnea.jagrud@skogsstyrelsen.se	  

	  

	  
	   	  



Hjärtligt	  välkommen	  till	  Vattendagarna	  2015!	  
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