
V A T T E N D A G A R N A   2 0 1 1

Svenska Föreningen för Limnologi
i samverkan med Institutionen för vård och natur på Högskolan i Skövde

inbjuder till

30 november - 2 december 2011

Vattendagarna 2011 söker sig ner mot kusten! Under rubriken ”Från sött till salt” samarbetar vi

med Forskningscentrum för Systembiologi vid Institutionen för Vård och Natur på Högskolan i Skövde,

där vi får höra om forskning som görs på fiskar och andra organismer som kan eller måste leva i båda

miljöerna. I vanlig ordning har vi också diskussionsseminarier - workshops - kring aktuella ämnen.

Vi känner väl till följderna av att sötvatten transporterar näringsämnen till havet. Vi får höra om

precisionsgödsling, ökad samverkan kring lokala projekt för att förbättra vattenkvalitet och om

läkemedelsrester som når vattenmiljön.

Vattenförvaltningen får förbättrade verktyg för att bedöma vattenstatus, när resultaten börjar

komma från forskningsprogrammet WATERS som utvecklar de biologiska bedömningsgrunderna för

både söt- och saltvatten. Kom och lär dig mer om WATERS och ställ frågor till programmets ledning.

Till sist presenterar vi den nya myndigheten HaV: Havs- och Vattenmyndigheten, som ansvarar för

största delen av det nationella arbetet med vatten och fiske i Sverige. Några enhetschefer från HaV

berättar om myndighetens visioner och ansvarsområden.

Från sött till salt
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Basfakta om Vattendagarna 2011

Program

30 november

Tid 30 november - 1 december är programlagda dagar. Möjlighet att delta i en exkursion ges den 2 december.

Plats Arena Skövde, Egnells väg 1, Skövde, fm och lunch dag 1, hela dag 2.

Högskolan i Skövde, hus G och hus Portalen, Högskolevägen 3, em och kväll dag 1, http://www.his.se/hogskolan/campus/.

Kostnad SFL-medlem båda dagarna 1900 kr och 950 kr för en dag (inkl lunch och kaffe).

Icke medlem båda dagarna 2400 kr och 1200 för en dag (inkl lunch och kaffe).

Festmiddag den 30 nov 460 kr per person. Moms tillkommer.

Exkursion (se sid 4) 200 kr + moms per person.

1. Biologiska

bedömningsgrunder

Kom och diskutera

styrkor, svagheter och

kommande behov

2. Vattensamverkan på

lokal nivå

Om erfarenheter från

bl.a. Edsviken och

Gullmarn

3. För mycket eller för

lite vatten...

Om problematik kring

ändrade vattennivåer

4. Mer info om denna

workshop kommer på

vår webbsida och

under mötet

5. Mer info om denna

workshop kommer på

vår webbsida och

under mötet

Inspira-
törer: Mats Lindegarth Åke Ekström & Jan Sandell Agneta Christensen &

Susanna Hogdin

  9.00 Registrering med smörgåsfika

10.00 Välkommen till Vattendagarna 2011 Ulrika Stensdotter-Blomberg, ordförande i SFL

10.10 Välkommen hälsar Skövde Högskola Sigbritt Karlsson, rektor

10.20 Bakgrunden till den förändrade regleringsstrategin

för Vänern och dess miljöeffekter Agneta Christensen, Susanna Hogdin, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10.50 Edsvikens vattensamverkan - kommunal samverkan

för vattenvård i en storstadsregion Douglas Lithborn, Sollentuna kommun

11.10 Bensträckarpaus

11.25 Läkemedelsrester från sjukhus och avloppsreningsverk Ingela Helmfrid, Universitetssjukhuset i Linköping

11.45 WATERS: Ett forskningsprogram om bedömningsgrunder

för vattenkvalitet i kust- och inlandsvatten Mats Lindegarth, Ulla-Li Zweifel, Havsmiljöinstitutet

12.10 Vattenbruk i ekosystemet Ulrika Bergman, Jordbruksverket

12.30 Lunch

Promenad till högskolan. Tid att sätta upp och titta på posterutställningen i hus Portalen.

14.00 Välkomna på SFL:s årsmöte i sal G106, hus G SFL:s styrelse

14.30 Workshops

15.00 Fikapaus

Workshoparna fortsätter

16.00 Posterpresentationer med drink och snacks

19.00 Festmiddag i hus Portalen, nedervåningen, på högskolan. Underhållning och dans till levande musik.
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1 december

Program

Se även www.limnologerna.org

Anmälan Anmälan och länk sker via länk på SFL:s webbsida www.limnologerna.org

Anmälan är bindande och bör vara inne senast 7 november

Vi vet att Vattendagarna är populära, så en tidig anmälan är att rekommendera.

Logi Hotellrum kan bokas via anmälningslänken på www.limnologerna.org.

Betalning Konferensavgift och ev. hotellrum faktureras av Congrex Sweden AB. Har du frågor om detta, hör av dig till Heléne Henriksson,

telefon:  040-606 19 00, E-post: vattendagarna@congrex.com.

Medlemskap: 100 kr per år (kan betalas i samband med Vattendagarna).

  9.00 Info om fredagens exkursion och annat praktiskt SFL & Annie Jonsson, Högskolan i Skövde

  9.15 Stormusslor som bioindikatorer Annie Jonsson, Högskolan i Skövde

  9.40 Mot ett hållbart pelagiskt fiske i Östersjön Noel Holmgren, Högskolan i Skövde

10.00 Fikapaus

10.30 Kustfiskens beroende av havet: gösprojektet Sture Hansson, Stockholms universitet

10.50 Havs-, brack- eller sötvatten - ålens svåra val Håkan Wickström, SLU

11.10 Vad händer med Vätterns unika bestånd av storröding? Tomas Jonsson, Högskolan i Skövde

11.30 Kräftgång för ullhandskrabban i Sverige Marcus Drotz, Vänermuseet

11.50 Lunch

13.00 Söta och salta direktiv Karin Bjerner, Havs- och vattenmyndigheten

13.30 Avrinning: så påverkas Östersjön nu och i framtiden Bo Gustavsson, Stockholm Resilience Centre

14.00 Precisionsgödsla - mindre belastning på miljön Lina Nolin, Högskolan i Skövde

14.30 Fikapaus

15.00 Akvatiska resurser - en ny SLU institution

bildad från Fiskeriverkets FoU Magnus Appelberg, SLU

15.20 HaV i praktiken Lennart Sorby och fler enhetschefer, Havs- och vattenmyndigheten

15.50- Avslutning SFL

16.00
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Mer information om vattendagarna 2011 kan erhållas från medlemmarna
i SFL-styrelsen:

Ulrika Stensdotter Blomberg, ordförande,
Havs- och Vattenmyndigheten
Ulrika.Stensdotter@havochvatten.se

Stefan Lundberg, sekreterare
Naturhistoriska riksmuseet
stefan.lundberg@nrm.se

Stina Drakare, kassör
Institutionen för vatten och miljö, SLU
stina.drakare@slu.se

Peter Wallenberg
Jordbruksverket
peter.wallenberg@jordbruksverket.se

Anneli Harlén
Havs- och Vattenmyndigheten
anneli.harlen@havochvatten.se
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Årsmöte i SFL

Mer information

2 december Exkursion

Medverka med poster

Hjärtligt välkommen till Vattendagarna 2011!

Välkomna på en exkursion i Skaraborg! Exkursionstid 8.30
till 14.00. (Vi stannar vid Resecentrum Skövde och därefter
högskolan efter avslutad exkursion.)

Vattendraget Slafsan har höga naturvärden med en rik
bottenfauna, förekomst av öring och värdefulla strandskogar.
Länsstyrelsens arbete med biotopkartering och reservats-
bildning samt arbete för att återskapa fria vandringsvägar vid
dämmen och kraftverk beskrivs och någon plats besöks.

Vid Hornborgasjöns utlopp ska dämmet, som är ett
vandringshinder, byggas om till ett stryk/inlöp. Vi tittar på
platsen vid utloppet och går igenom huvuddragen i
Naturvårdsverkets ansökan till Mark- och miljödomstolen.

Vallesjöarna är kalkoligotrofa och vid Stakasjöns utlopp
är det lätt att hitta stormusslor. I flera sjöar har undersök-
ningar skett av musslornas föryngring, tyvärr med skralt
resultat när det gäller föryngring fastän musslor är förhållan-
devis vanliga i området. Vi låter exkursionsledningen visa
några musslor. Lunch serveras på Löfwings Atelje,
www.lofwings.se

Fria vandringsvägar, reservatsbildning och stormusslor.

Kallelse till årsmöte i Svenska föreningen för Limnologi (SFL)

Tid: 30 november 2011, kl. 14.00

Plats: Högskolan i Skövde, hus G, sal G106.

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

Studenter, doktorander och pensionerade ”limnologer” (max 50 st
totalt) deltar på Vattendagarna 2011 utan kostnad inklusive kaffe och
lunch men exklusive festmiddag. Detta val sker samtidigt som anmälan till
mötet på www.limnologerna.org.

Vid Vattendagarna 2011 har du möjlighet att sätta upp en poster max 67
cm bred. Vi hoppas se spännande resultat från examensarbeten, forsk-
ningsprojekt, utredningar, miljöövervakningsuppdrag m.m. Medverkan är
kostnadsfri. Om fler posterutställningar anmäls än vad vi har plats för,
gäller principen ”först till kvarn”. Anmälan sker samtidigt som anmälan
till mötet på www.limnologerna.org.

Är du studerande, doktorand eller pensionär?
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