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Mälaren är Sveriges tredje största sjö och en vik-
tig resurs i samhället. Bland annat försörjer den 
mer än två miljoner människor med dricksvat-
ten och över en miljon använder sjön för bad och 
fiske. I ett stort projekt, Mälaren – en sjö för mil-
joner (MER), som drivs inom ramen för Mälarens 
vattenvårdsförbund samverkar nu hela 23 kom-
muner runt Mälaren för en bättre vattenmiljö. 

– Det är ett spännande arbete vi gör. En säker 
dricksvattensförsörjning, livskraftiga fiskebe-
stånd samt miljöer för rekreation och naturtu-
rism är exempel på värden som behöver värnas 
tillsammans. Dessa värden är avgörande för hela 
Mälarregionens utveckling, säger projektledare 
Elin Ångman.

Mälarens Vattenvårdsförbund (MVVF) bildades 
1998, men grunden hade lagts långt tidigare. 
Redan 1959 föddes Kommittén för Mälarens 

Vattenvård (Mälarkommittén) som var ett samarbete mel-
lan länsstyrelserna i Stockholm, Uppsala, Västmanland, 
Södermanland och Örebro. Mälarkommittén hade som 
uppgift att samordna övervakningen av vattenkvaliteten i 
Mälaren och arbetade tidigt med viktiga frågor för sam-
hällsplaneringen kring användningen av den gemensamma 
vattenresursen. Miljöövervakning har utförts sedan 1965, 
vilket gör det till Sveriges äldsta sötvattensövervakning och 
en av världens äldsta mätserier i en insjö. 

En samlande kraft runt Mälaren
Mälarens vattenvårdsförbund har ett brett uppdrag. En 
viktig del är att bedriva miljöövervakning av Mälaren och 
beskriva tillståndet i vattenmiljön. Miljöövervakningens 
resultat ska redovisas på sådant sätt att det blir till nytta i 

Mälaren – en sjö för miljoner
✒ Ingrid Hägermark, Mälarens vattenvårdsförbund

MeDleMspResenTaTIon

Mälaren är Sveriges tredje största sjö och beräknas innehålla 
14,3 miljarder kubikmeter vatten. Sjön är vattentäkt för 2,3 
miljoner människor och har även höga naturvärden. 
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medlemmarnas löpande verksamhet och i planerings- och 
utvecklingsarbete hos en mängd aktörer – från kommuner 
och myndigheter till företag och ideella organisationer. 

– Det finns ett stort intresse för förbundet och vi är gla-
da över att en stor del av alla som nyttjar, påverkar eller 
utövar tillsyn på Mälaren är med, säger Staffan Jansson, 
ordförande i Mälarens vattenvårdsförbund. Samtliga läns-
styrelser och strandnära kommuner är medlemmar, men 
även de stora företag som använder Mälaren för dricksvat-
tenproduktion, eller som recipient för avloppsvatten. Ge-
nom att vi har med brukarna, vattenvårdsorganisationer, 
myndigheter och även intresseorganisationer, så kan man 
verkligen tala om att vi har fått en bred uppslutning runt 
Mälarens vatten, avslutar Staffan Jansson.

Vattenfrågan är prioriterad 
Mälarens vattenvårdsförbund fungerar även som forum för 
samråd och information i vattenvårdsfrågor. Allt fler kom-
muner ger numera vattenfrågan hög prioritet och börjar 
utveckla långsiktiga strategier och genomföra åtgärder som 
inte bara löser problem utan också skapar nya värden och 
nyttor för kommunmedlemmarna. Och Mälarens vatten-
vårdsförbunds arbete är inte bara inriktat på samverkan 
med organisationer. En mycket viktig uppgift är att ge all-
mänheten lättillgänglig information om Mälaren.

Åtgärder i ett stort avrinningsområde
Mer än två miljoner människor får idag sitt dricksvatten 
från Mälaren eller använder sjön för bad och fiske. Mäla-
rens avrinningsområde är stort och det finns många verk-
samheter som påverkar vattenkvaliteten i Mälaren. Just nu 
finns ett ökat tryck på Mälaren särskilt i och med den stora 
befolkningsökningen i östra delen runt Stockholm, vilket 

bland annat medför exploatering av stora markområden. 
Allt sådant påverkar Mälaren i form av ökad mängd av-
loppsvatten, dagvatten, ökat tryck på stränderna, mer ned-
skräpning och miljögifter, ökat behov av dricksvattenuttag 
m.m. För att gemensamt verka för en bättre vattenmiljö 
samverkar 23 av kommuner i Mälarens avrinningsområde 
genom MER kring projektutveckling, åtgärdsinriktade se-
minarier, nätverk och en gemensamt vattenprojektbank. 

Många frågor berör flera kommuner och behöver lösas 
genom samverkan inom hela avrinningsområdet. Bland 
annat var MER en drivande part i ansökan till EU-pro-
jektet LIFE IP Rich Waters som fått 30 miljoner Euro i 
finansiering till och med 2024.

FaKTa
 projekt rich Waters

eU-projektet lIFe Ip Rich Waters koordineras av läns-
styrelsen i västmanland och samlar totalt 35 partners som 
medverkar för att effektivisera åtgärdsarbetet. projektet 
som löper från 2017 till 2024 syftar till att genomföra 
åtgärdsprogrammet för norra Östersjöns vattendistrikt och 
även bidra till implementeringen av vattendirektivet i hela 
sverige. 

Totalt 20 delprojekt genomförs inom fem teman. alla 
innebär konkreta åtgärder, samverkan och lärande för att 
göra åtgärdsarbetet effektivare. exempel på delmål är att 
minska övergödning och miljögiftspåverkan, skapa fria van-
dringsvägar för fisk samt att stötta och utveckla kommunal 
och regional vattenplanering. Det övergripande målet är att 
nå god vattenstatus i distriktets sjöar, vattendrag, kustvatten 
och grundvatten. 

läs mer på projektets hemsida  
www.richwaters.se

Mälarens vattenvårdsförbund
läs mer om förbundet och projektet Mälaren  
– en sjö för miljoner på www.malaren.org 

Kontakt:
Ingrid Hägermark
Telefon: 010-224 93 72
e-post: ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se

Y I Mälaren finns 33 naturligt förekommande fiskarter, flest i 
sverige. gösen ses som Mälarens karaktärsfisk. Den kan väga 
över 14 kilo och är en mycket populär matfisk.
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