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Agenda
Regeringens budget 2020 och den nationella konferensen Miljömålsdagarna
Spännande år, ingen regering förens i januari 2019 därför var det stor oklarhet kring årets
budget, mycket som togs bort inom miljöområdet som har kommit tillbaka. Budget för
2020 har mycket miljösatsningar, finns ett bra PM från regeringskansliet som
sammanfattar områdena inom miljö och klimat- sänds ut till rådet tillsammans med
mötesanteckningarna. Höjda och treåriga anslag 2020 -2022 vilket ger möjlighet till
bättre planering. Miljötillsyn inom förvaltningsanslaget 42 Mkr. Miljöövervakning 85
Mkr. Sanering av sediment och vrak 65 Mkr. Fortsatt vattenskyddsarbete och LOVAprojekt samt fler åtgärder mot övergödning, totalt 240 Mkr. Ökning med mer än en

1(11)

Minnesanteckningar
Datum

2019-10-23

miljard kr till industrikliv, klimatkliv, och laddinfra-strukturstöd. Ökningar av skydd (200
Mkr) och förvaltning (400 Mkr) av värdefull natur. Miljöövervakning av och info om
pollinatörer (70 Mkr). Friluftslivets år 2021 3 Mkr.
Miljömålsdagarna 2020- kommer hållas 6-7 maj i Nyköping. Det är en nationell årlig 2dagarskonferens som ska lyfta miljömålen från olika perspektiv, temat för konferensen
2020 är Livsmedel. Den riktar sig till myndigheter, politiker, organisationer och företag
som arbetar med miljömålen. Ca 250-300 deltagare förväntas, dagarna kommer fördelas
med föreläsning i plenumsal, parallella sektioner, speakers corner/posterutställning och
exkursioner i länet. Medarrangörer i dagsläget är Naturvårdsverket, Regional utveckling
och samverkan i miljömålssystemet (RUS), Nyköpings kommun, Teknikföretagen och
Svenskt näringsliv.
Åtgärdsprogrammet för Södermanlands miljö (ÅFM)
Kort återkoppling kring årets uppföljning samt planerna för processen med att ta fram ett
nytt åtgärdsprogram.
Åtgärdsprogrammet stod klart 2015 och löper till 2020. Det övergripande syftet är att
åtgärderna i ÅFM ska bidra till att nå Sveriges miljömål. Miljömålen fyller 20 år i år. När
de beslutades i riksdagen 1999 så definierades en generation som 20 år. Därför ville man
till 2020 överlämna till nästa generation ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.
Tyvärr ser det inte ut att vara möjligt till nästa år, mycket har gjorts sedan 1999 men det
räcker inte. I Södermanland ser det ut som om vi kan nå ett av målen, tre som är nära,
resterande kommer inte att nås. Inga klara besked har getts om vad som händer efter
målåret 2020 men det finns diskussioner om att det nya målåret blir 2030, delvis för att
sammanfalla med Agenda 2030. Miljömålen kan ses som den ekologiska dimensionen av
Agenda 2030. Sverige har en fördel jämfört med andra FN-länder som åtagit sig att
genomföra de globala målen, i och med ett uppbyggt och etablerat miljömålssystem.
Uppföljning av ÅFM, arbetet har gått framåt sedan senaste uppföljningen 2016,
genomförda åtgärder var då 28 procent, nu är det 62 procent. De åtgärder som inte har
status genomförd ännu behöver ses över av respektive aktör, som sagt att de är
huvudansvariga, för att se om det under nästa år kan och borde göras insatser för att nå
dem. En slutuppföljning görs sedan i slutet av 2020, vilken presenteras första kvartalet
2021. Åtgärdsprogrammet och uppföljningen går att ladda ner här:
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat/djur-och-natur/sa-mar-miljon/nar-vimiljomalen.html
Nytt åtgärdsprogram, det var en omfattande process att ta fram det nuvarande
åtgärdsprogrammet. Många aktörer involverades och arbetet var indelat i fyra olika
arbetsgrupper, biologisk mångfald, klimat och energi, miljögifter och vatten. Varje grupp
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hade en ordförande och sekreterare som samordnade arbetet. Utgångspunkten är att vi
formar arbetet på likdanande sätt för ett nytt åtgärdsprogram. Tidplanen för arbetet är att
den interna arbetsgruppen (ordförande och sekreterare) startas upp i september 2020, stor
workshop med alla arbetsgrupper med länets aktörer hålls i nov/dec 2020. Under våren
fram till september 2021 pågår arbetet med att konkretisera åtgärder i respektive
arbetsgrupp. Ett förslag finns klart till MKR oktobermöte 2021. Därefter görs eventuella
revideringar. Klart åtgärdsprogram beslutas på MKR möte i februari 2022.
Vattenveckan
Vattenveckan är en åtgärd inom ÅFM - info och tankar framåt.
Vattenveckan vill skapa förståelse för vattnets många värden och användningsområden,
allt ifrån livsmiljöer till livsmedel. Öka samarbete i länet. Flera som varit med att
arrangera aktiviteter än vad som sades när åtgärden togs fram, vilket är bra men det
saknades också flera aktörer som sagt att de ska vara med. Huvudaktörer för åtgärden har
huvudansvaret för att den genomförs, vilket betyder deltagande i panering och
genomförande. För årets Vattenvecka genomfördes många aktiviteter i länet. Invigningen
hölls på Stora torget i Nyköping, där även en utomhusutställning med årets naturfotograf
Johan Hammar fanns i en månads tid. En grafisk profil har tagits fram för att skapa
kontinuitet och en egen sida på Länsstyrelsens webbplats har skapats för att göra
kommunikationen lättare. Framöver kommer veckan att vara under samma tid varje år,
med start sista helgen i augusti och fram till nästkommande söndag. Datumen för 2020
blir 28 augusti – 6 september. Vattenveckan fick mycket uppmärksamhet i lokala medier
i år, och har nu blivit ett eget begrepp. Utvärderingen visar att vissa aktiviteter var väldigt
välbesökta, vilket demonstrerar att det finns ett behov för veckan. Det var många nöjda
besökare och veckan stärker samarbetet i länet. Utmaningar som identifierats är att det
finns en osäkerhet hur pass mycket åtgärden prioriterats av de aktörer som är
huvudansvariga för åtgärden. Viktigt att få in Vattenveckan i planeringen i respektive
organisation och att vara aktiva i planering och genomförande. Målsättningen för nästa år
är att ha minst en aktivitet i varje kommun, lyfta vattnets många användningsområden
och att det ska finnas aktiviteter för alla. För att nå dit behöver åtgärden prioriteras, de
huvudansvariga äger åtgärden tillsammans. Vattenveckan fyller 5 år nästa år, den finns
endast i Södermanland (förutom den internationella Vattenveckan i Stockholm) och
därför kan vi ses som förebild och i framkant. Vattendagen hålls den 20 november i
Eskilstuna, där alla är välkomna att delta, anmälan stänger 6 november. Då kommer
vattenfrågor i länet lyftas samt uppstartsmöte för Vattenveckan 2020.
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Minimeringsmästarna
Åtgärd inom ÅFM- kort info kring föregående omgång samt om en ny omgång.
Är ett projekt som kommer från Göteborgs Region ursprungligen som vill skapa goda
exempel som kan inspirera andra. Startade 2017, aktörer var då Trosa och Nyköping
kommun, Nyköpings hem, Sörmlands sparbank och Lst Södermanland finansierade
också.
Upplägg: sökte ambassadörer i kommunerna, 22 familjer från start och 16 som
genomförde hela projektperioden. Det anordnades tematräffar med temana; textilier,
kemikalier, matsvinn, ägodelning och hållbar konsumtion. Projektdeltagarna fick också
utmaningar mellan träffarna som de blogga om. Allmänheten bjöds också in till
föreläsningarna. Sedan 1990 har avfallsmängderna ökat med 50% procent. Ville därför
minska avfallet med 50% inom året som projektet pågick, projektdeltagarna fick väga sitt
avfall under hela projektperioden och totalt minskade de sitt avfall med 57%. Deltagarna
blev verkligen ambassadörer då det spred info och engagemang i sin omgivning, till
exempel på jobbet.
Framöver: samma kommuner som var med sist vill delta igen. Det blir en ny omgång
2020 men vill gärna att fler kommuner ska vara med. En dialog har inletts med Göteborgs
Region, vill ta projektet till nationell nivå tillsammans med aktörerna i Södermanland.
Folk blir motiverade och taggade då det är tävlingsmoment att minska sitt avfall, är ett
bra koncept. Ambitionen är att starta upp projektet på nationellnivå nästa år under hösten.
Ta gärna kontakt med Ideando AB om ni vill veta mer och eventuellt delta i nästa
omgång av projektet.
Diskussion: Bra om det går att få med livsmedelsföretagen också. De behöver också
tänka på att minska avfallet, tex. onödig paketering.
De kan absolut vara med att visa goda exempel i en ny omgång, men själva projektet kan
i sig också sätt press på dem.
Syns några beteendeförändringar hos de som deltog? I utvärderingen som gjorts av
projektet så syns en förändring i beteende hos de deltagande familjerna, och att det
sprider sina kunskaper i sin närhet.

Miljö- och klimatrådets syfte, organisation och arbetsform
När MKR formades togs en syftes- och avsiktsförklaring fram, som uppdaterades 2017.
Vi vill lyfta och aktualisera den särskilt i och med processen av att ta fram ett nytt ÅFM.
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Avsiktsförklaring skrevs i samband med att MKR bildades 2015 och löper till 2020. Vi
behöver därför titta på om det är något som vi ska revideras. Hur vill vi att rådet ska
jobba framöver? Under nästa år behöver vi skriva en ny/revidera avsiktsförklaringen, där
planen är att den är klar till MKRs möte i okt 2020.
Syftet med miljö- och klimatrådet
- ska vara rådgivande i arbetet med åtgärdsprogrammet i stort och styrgrupp i enskilda
projekt som drivs inom ramen för åtgärdsprogrammet, följa och stötta arbetet med
åtgärderna samt och marknadsföra ÅFM.
- ska vara en arena för diskussion kring de viktigaste miljöutmaningarna i länet och
prioriteringar av åtgärder
- samordnande kraften i länet för att arbeta för att nå de nationella miljökvalitetsmålen
Representation på mötena, det är sagt att det ska vara en högre tjänsteman eller politiker,
för att ha beslutsmandat för sin organisation på mötena.
Inför revidering av avsiktsförklaringen så kan vi hämta inspiration från andra län, ett
exempel är Västmanlands län. De har enats om en vision till år 2030 för rådet och de har
tagit fram 3 övergripande målområden- Produktion, konsumtion och klimat. Arbetar
också utefter en måltrappa för hur de ska nå sin vision till 2030. De har även en egen
hemsida med presentation av varje medlem.
Diskussion: Vi behöver alltså ställa oss frågan om vi vill ha en ambitionshöjning i den
här gruppen och om vi under nästa år ska arbeta med att ta fram en vision. Ska vi även ta
med företagare här i länet? Vi behöver även bli bättre på kommunikation kring rådet utåt.
Mälardalens högskola om Västmanlands råd. Det tog ett år att ta fram visionen, trots det
så kanske den inte så förankrad som önskat. Har liknande aktiviteter/åtgärder som här i
Södermanland. Har engagerat näringslivet som också är med och tar ett större ansvar. Har
även ett antal tävlingar för de deltagarna i rådet, till exempel minska vattenanvändning
och cykling till jobbet.
I Stockholm har de inkluderat samhällsbyggnadsaktörer, då det höga inflyttandet är en
stor utmaning i Stockholm, de har därför ett råd som mer riktar in sig mycket mot dessa
frågor. Behöver även titta på här hos oss vilka aktörer som ska vara med.
Här är det mycket fokus på åtgärder, svårt att komma fram till visioner och målbilder.
Viktigt att göra en tydlig kravställning på de som ska vara med. Vad förväntas kunna
hanteras i rådet? Fördelaktigt om det oftast är samma representant i rådet, men i
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undantagsfall går det att skicka annan representant. Det är också viktigt att kommunicera
tillbaka till sin organisation efter möten.
Den regionala livsmedelsstrategin
Information om strategin och kommande arbete. Den regionala livsmedelsstrategin
beslutades i januari 2019. Den har tagits fram tillsammans med länets aktörer, även en
handlingsplan finns för att öka livsmedelsproduktionen i Södermanland.
Strategin togs fram under 2018 i samarbete med länets aktörer, för att förankra den på ett
bra sätt. Samarbete mellan Länsstyrelsen, LRF och Region Sörmland. Sände den på
remiss, kom in ett 40 tal svar. Lanserades i februari 2019. Syfte: Till år 2030 ska
livsmedelsproduktionen i Södermanlands län ha ökat betydligt i volym. Den ska också
vara hållbar och ge möjlighet till tillväxt och ökad lönsamhet. Har tagit fram 5
prioriterade områden (nationellt 3) som är viktigast för Sörmland. Kunskap och teknik för
ökad konkurrenskraft, Regler och villkor, Förutsättningar för företagande, sörmländsk
matidentitet och ökad hållbar produktion. Implementering pågår just nu, drivs av Lst,
Regionen och LRF, finns ett branschråd (referensgrupp) som träffas ett par gånger per år.
Strategin finansierat av Landsbygdsprogrammet. Implementeringen arbetar för att öka
samverkan, koordinera och stötta det som redan pågår, bygga och underhålla nätverk,
riktade insatser/aktiviteter. Aktörerna i länet är cirka 40 stycken, vilka är väldigt viktiga
för att nå strategin. Finns ett stort behov av att faktiskt mötas. Strategins koppling till
miljö- och klimat: exempel på arbetsområden är ökat näringskretslopp- minskad
miljöpåverkan. Uppmuntrar användningen av ny teknik och nya metoder för
klimatfrågan, öka produktionsvolymen och hållbarheten. Klimatförändringar öka
resiliensen och beredskapen i jordbruket. Utmaningar; göra produktionen ännu mer
miljösmart. Vi är duktiga redan men kan bli ännu bättre. Hitta ett mellanläge inte för
polariserade debatt, det är inte svart eller vitt, finns ingen universallösning. Prioritera,
mycket är viktigt men måste fokusera i olika omgångar, öka kunskapen och viljan hos
konsumenter att äta miljösmart.
Diskussion: Idag finns det väldigt lite förädlingsindustri i länet- finns det indikationer på
att det finns en annan utveckling? Stolt Mat i Sörmland etablera ett mindre slakteri och
mejeri. Men det är svårt att hitta rätt volym, och kunna erbjuda tillräckligt bra pris till
bönderna och få tillräckligt bra pris i butik.
Beredskapsfrågan är väldigt viktig inom flera områden och särskilt när det kommer till
mat. Hur konsumerar vi det offentliga är också viktigt att lyfta.
Små företagare behöver komma in, samt att tänka på hur vi transporterar varor. Exempel
från Småland där det finns en aktör som distribuerar produkter från mindre producenter.
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Finns även i inom Stolt mat Sörmland. Eskilstuna har öppnat en omlastning central, som
skickar vidare till 90 kök- viktigt för de lokala producenterna.
11.20 Klimat och energi
Statusrapport
Två regeringsuppdrag, Klimat och energistrategin och regional plan för infrastruktur,
elfordon och förnybara drivmedel.
Energi och klimatstrategin; på grund av personalomsättning så kommer remissen gå ut
senare än planerat och remisstiden blir lite kortare, februari-mars 2020. Antas på MKR
möte i maj och av Region Sörmland. Lanseras sedan i juni.
Andra uppdraget; Infrastrukturplanen, remiss från november - januari. Revidering i
februari, klar i mars 2020.
Viktigt att ta med den presenterade tidplanen till respektive organisation efter mötet.
11.30 Aktuellt från alla - pågående projekt och strategiarbete
Alla deltagande organisationer väljer ut två aktuella projekt/ämnen att berätta om. Fokus
ska vara på information och miljömålsrelaterade projekt där samarbete önskas eller att det
är viktigt för övriga i rådet att känna till arbetet.
Nyköpings kommun: i augusti i år anställdes en miljöstrateg, efterlängtad då det saknats
under drygt ett år. Ligger lite efter i de frågorna nu. Tittar på att ta fram en egen
koldioxidbudget med hjälp av Uppsala universitet, skulle hjälpa med en budget för
kommunen.
Region Sörmland: I höstbudgeten som presenterades den 18 september framgår ett nytt
mål för den regionala tillväxtpolitiken Utvecklingskraft med stärkt lokal och regional
konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet. Tillväxtverket har
nyligen fått regeringens uppdrag att stärka och utveckla arbetet med hållbarhet i det
regionala tillväxtarbetet. Uppdraget är uppdelad i två faser:
1. Behovsinventering som genomförs av regionerna under nov 2019-jan 2020.
2. En nationell utlysning av sammantaget 87 mkr över perioden 2020- 2022 öppnar 20
februari och stänger 5 mars. Det är endast regionerna som kan söka medel men
genomförandet ska göras i samverkan med regionala aktörer, inte minst länsstyrelser och
kommuner. Ytterligare information kan lämnas av Region Sörmland och mer info finns
här: https://tillvaxtverket.se/5.24fc605116dbcda9c3123d68.html.
Uppdatera just nu den regionala cykelstrategin. Som grund för strategin har en
cykelpotentialstudie tagits fram tillsammans med VTI. Den pekar ut hur stor andel av
befolkningen i Sörmland som kan nå sitt arbete med cykel inom en viss tid. Till det finns
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också omfattande GIS-material. Detta material lämnas ut så fort som möjligt men finns
bara i utkastform ännu.
Arbetet med mobility management rullar på och första nätverksträffen med kommunerna
genomfördes 19 september. Mobility management är ett koncept för att främja hållbara
transporter och resor genom att påverka och förändra resenärers beteende och attityder.
Region Sörmland ämnar arbeta med MM både strategiskt och operativt med både
medarbetare och medborgare som målgrupp. Hittills har 7 kommuner anmält intresse att
delta; Strängnäs, Gnesta, Eskilstuna, Nyköping, Vingåker, Katrineholm och Flen.
Regional handlingsplan för att integrera miljö- och klimatperspektiv i det regionala
tillväxtarbetet är färdig. Den skickades in till Tillväxtverket och Näringsdepartementet i
augusti.
Om intresse finns kan miljöstrateg på Regionen berätta om planen under kommande
Miljö- och Klimatråd.
Eskilstuna: reviderar sin översiktsplan, har fått remissvar, kommer tas upp i ledingen
inom kort. De har även väckt upp tanke om kraftvärmeverk i Kula. Kan producera mera
el med framtidens teknik. Kanske kan göra ett samarbete med Strängnäs. Ny
konferensanläggning som ska ligga max 10 minuters gång till stationen. Upphandlat ny
busstrafik, bara el och biogasbussar framöver. Ca 50 nya biogasbussar som ska in i trafik.
Dock så kommer det eventuellt köpas in biogas från Danmark istället för av lokala
producenter, på grund av pris. Omlastningscentral som tagits i bruk, har många positiva
effekter, dels minska transporter och kostnader men det möjliggör också att ta in mer
lokalproducerade produkter. Måltidsförbättrar också då de planerar att servera kall mat i
hemtjänsten. Ska levereras en gång i veckan, håller bättre kvalitet då det är svårt att
leverera varm mat till alla kunder i dagsläget. Blir bättre kvalitet i sin helhet och färre
transporter.
Miljöskyddsenheten Länsstyrelsen: Det treåriga regionala programmet för
efterbehandling av förorenade områden (EBH) har reviderats för året. Kommuner har en
viktig roll som huvudman för att undersöka och åtgärda områden som saknar ansvarig
verksamhetsutövare. Avlopp, flera regeringsuppdrag, arbetet kommer att fortgå under
nästa år.
Strängnäs: Tittar också på att ta fram en egen koldioxidbudget. Agenda 2030 kartläggs
och de arbetar med att ta fram åtgärder för det interna arbetet. Slutversion av fossilfria
transporter 2030 är på gång och en plan för klimatneutralt 2040 är i sitt slutskede.
Flen: Hållbarhetsprogram utifrån Agenda 2030, de har utgått från målen och hur Flen
bidrar och vad de kan förbättra, håller på att ta fram målbilder för Agenda 2030 som ska
in i de strategiska dokumenten på kommunen, vilket kommer vara klart till våren.

8(11)

Minnesanteckningar
Datum

2019-10-23

Infrastrukturstrateg har anställts, viktigt och bra.
Planerar att införa klimatväxlingssystem, vilket innebär att de lägger en avgift på interna
resor som släpper ut mycket växthusgaser, t.ex. kommer det bli en extraavgift p 25% på
flygresor och 10% på resors som görs med fossila bränslen. Den biogasmack som nämnts
vid tidigare möte kommer att stå klar nästa år.
Projektledare för Minimeringsmästarna: Vill så ett litet frö för en möjlig åtgärd i det
nya åtgärdsprogrammet för miljömålen. Ser att företag och organisationer behöver stöd i
att ställa om och minska utsläppskurva av växthusgaser. Ett ”Sustainable Sörmland”
vilket finns i Småland idag. Kan för exempel vara en avknoppning från MKR där alla
aktörer får delta.
Energikontoret: Planerar Svenska Solelsmässan på Uppsala Konsert och Kongress den
29 oktober. Fyller 20 år i ska uppmärksammas samtidigt som Energitinget, den 3
december. Energitinget arrangeras för tredje året i rad. Det är halvdagskonferens som
bjuder på inspiration och information om hållbarhet och energi med fokus på fastigheter.
Även en ägardialog kommer ske samma datum, likväl som diplomutdelning av
cykelvänlig arbetsplats inom projektet Cykelsamverkan Sörmland. Det kommer även
hållas föreläsning en minimässa i anknytning till eventet.
Projektet REDI, vänder sig till kommuner, kommunala bolag och regioner som får stöd
att öka användningen av digitala mötesformer i sina organisationer. Försöker få igång det
och ett regionalt nätverk i Sörmland, Uppsala, Västmanland.
Cline new. En metod som även klimatpolitiska rådet använder för att visualisera
klimatplaner. Arbetar med kunskapsspridning och etablering av metoden.
Laddinfrastrukturprojektet, utvärderas just nu vill se hur det kan förbättras för att öka
hållbart resande. Tittar även på utmaningen med effektbrister, i Uppsala finns det redan
idag brist i elnätet och i Sörmland finns det en risk.

BiogasÖst Biodriv Öst: BioDriv Tinget 3 december,
(https://biodrivtinget2019.confetti.events), kostnadsfritt i år så passa på. Lst Sörmland
medarrangör. Många regionpolitiker på plats, kommunerna i FF2030 på plats för
avslutning och diplomutdelning, Northvolt berättar om anläggningen i Västerås, Region
Stockholm berättar om upphandling med hållbarhetskrav på batterier i elbussar, de nya
innovationsklustren för etanol och biogas är på plats, ordf LRF på plats, pratar
krisberedskap och social rättvisa i omställningen bland annat mellan stad och landsbygd.
1200 fordon för förnybara (stripnings kit för alla typer av förnybara drivmedel) drivmedel
stripade i Mälardalen, även väckt intresse nationellt så ca ytterligare 500 fordon stripade i
andra delar av landet. Kostnadseffektivt sätt att öka rättankningsgraden i fordonet vilket
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medför en stor klimatnytta till en låg kostnad. Väcker även nyfikenhet hos allmänheten.
Ta kontakt med BioDrivÖst om ni vill ha mer info.
Fortsättningsprojekt för FF2030 har sökts för alla fem län i ÖMS istället för enbart
nuvarande tre län. Innebär att tre olika ERUF projekt nu slås ihop i en gemensam
satsning. Sker i samverkan med Region Örebro och Lst Sörmland är med och finansierar
satsningen samt Region Sörmland. Även Stockholms län vill vara med och en ansökan
pågår för det länet.
Oxelösund: fyller 70 år 2020, firar hela nästa år. Glokala Sverige- eventuellt att de går
med i år. Mycket med SSABs omställning haft infomöte med närboende,
miljöavdelningen och SSAB. Vill bli bästa klimatkommun, mycket samarbete med SSAB
framöver. Har en stor gräsyta i centralt i Oxelösund där det grävts ner en
dagvattenledning. Tittar nu på att eventuellt ta bort den för att skapa en våtmark istället,
vilket är positivt för biologisk mångfald och landskapet. Har ingen miljöstrateg i
kommunen ännu.
Katrineholm: Sökt LONA-bidrag för att utreda i ett dagvattenutbrott vid Näsnaren.
Samarbetar med 4 stora företag, vilka påverkar utsläppen till dagvatten. Bidrar även till
attraktiv grön miljö.
Samarbetar även med Sörmlands Vatten för att se över hela dagvattenplanen- står inför
stora utmaningar som behöver ses över. IP Rich Waters projekt där de ansökt om
muddring i Öljaren, är en lång process men kommer nu startas upp i nov. Fått bidrag men
mycket jobb att söka tillstånd, då det rör sig om större än 3000kvm och blir då en mer
omfattande process för att få vattenverksamhetstillstånd. Ansökan måste då till mark- och
miljödomstolen. Har också färdigställt ett strategiarbete med hur deras verksamhet
kopplar till Agenda 2030, kommer tas beslut snart.
Trosa: Musselodlingsprojekt går mot sitt slut, resultatet är över förväntan och musslorna
går att äta. Giftinnehållet är så lågt att det kan ses som ett livsmedel. Resultatet kan
indikera att Östersjöns status är på bättringsvägen. Planerna för ett nytt reningsverk håller
tiden. Trosa vattenvårdsförbund ska genomföra ett skuggningsprojekt. Betyder att träd
kommer planteras längst vattendraget för att den gynna den lokala faunan. Sillen och
Långsjön, kommunerna Gnesta, Södertälje och Trosa ska samarbeta med markägare som
vill ta i tu med problemen med övergödning och den lokala faunan. Har vänt sig till trosa
vattenvårdsförbund för att de göra insatser.
LRF: Yttrat sig på förvaltningsplan för Östersjöns Norra distrikt. Dikesprojekt som det
arbetar med just nu. Projektet Greppa näringen håller på att utredas internt för att se hur
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det kan förbättras. På nationell nivå arbetas det med att ta fram en hållbarhetsplan och
fossilfrihetsplan.
Gnesta: högt bostadsbyggande på 2%, många pendlare som flyttar in, mycket som byggs
eller planeras på gång och cykelavstånd till stationen, vilket är väldigt bra. Miljö och
hållbarhetsplan har funnits i 5 år och ska revideras där beslut kommer tas efter årsskiftet.
Glokala Sverige, tänker ansöka om att delta. Avloppsinventeringar av enskilda avlopp
pågår men mycket jobb med att följa upp inverteringarna, tidplan kommer därför bli lite
längre än väntat. Sjuknade grundvattennivå är en stor utmaning, finns bara en vattentäkt i
Gnesta. Tar 5-6 år att ta fram en ny grundvattentäkt eller eventuellt andra alternativ finns
i tankarna. Hoppas på mycket regn framöver.
Info från Lst: Överlag behöver vi bli bättre på att hushålla med vatten, borde bli bättre i
hela länet. Vore bra om det är ett samlat budskap från länets kommuner nästa år om
problematiken kvarstår.
Det finns ett bidrag att söka från Hav och Vattenmyndigheten för åtgärder kring vatten.
Stödet kommer förmodligen tillbaka nästa år igen.
Mälardalens Högskola: Kategoriserat forskning vid lärosätet utefter Agenda 2030, den
ekologiska dimensionen visade att sju olika forskningsprojekt kan kategoriseras under
den dimensionen av hållbar utveckling. Föreslår att det kan vara en punkt med
projektpresentation under kommande MKR möte, vilket alla tyckte var en bra ide.
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