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Planeringsgruppen och hemsidan

Planeringsgruppen inom det tematiska nätverket Förorenade sediment
(sedimentnätverket) höll telefonmöte för diskutera fortsatta arbetsinsatser i
nätverket. Diskussionen hölls med utgångspunkt i förra protokollets punkter
från förra telefonmötet den 25 februari.
Diskussionerna sammanfattas nedan. Ni som fått uppgifter att genomföra har
era namn understrukna i den löpande texten.

1 Problemformulering
Mark Elert tar på sig att upprätta någon form av ”mind map” som kommer
cirkuleras till övriga i Planeringsgruppen för synpunkter. När den är färdig
läggs den ut på hemsidan ihop med ett beskrivande textdokument.

2 Praktisk utbildning
Per Jonsson har erbjudit sig att ställa upp med att upprätta underlag för en kurs i
sedimentprovtagning. Underlaget har skickats ut till planeringsgruppen och vi
gick igenom synpunkter på förslaget. Ann-Sofie sammanställer
planeringsgruppens synpunkter och skickar till Per Jonsson.

3 Seminarie/Workshop/Studiebesök
Datum för seminarie/workshop senarelades något och vi spikade preliminärt
datumet 7 februari och att vi denna gång ska vara i Stockholm. En
planeringsgrupp bestående av Jonny Bergman, Gunnel Göransson och Per
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Samuelsson utsågs för att börja planera ett föreläsningsschema. Gunnel
Göransson återkommer med förslag på lokaler och kostnad för dessa. Vi jobbar
vidare med idéer från förra telefonmötet, fokus ligger på efterbehandling av
sediment.
Om det är någon mer som vill engagera sig i att planera seminarie/workshop så
är det bara att höra av sig. Förslag på föreläsningar hittills är LCA och MCA av
ebh-metoder inom EU-projektet SMOCS.

4 Vägledningsmaterial för riskbedömning
Niklas Törneman skriver ihop ett litet dokument (c:a 1 sida) om vad
sedimentnätverket ser för behov av vägledningsdokument och cirkulerar i
Planeringsgruppen. Dokumentet skickas till Naturvårdsverket via Ann-Sofie
Wernersson.
Ann-Sofie meddelar också att det kommer en EU-publikation snart, "Technical
guidance document for deriving environmental quality standards", den kommer
att kommer att heta CIS guidance No 27. Har även med ett kapitel om hur man
räknar fram EQS (environmental quality standards) för sediment. Således inga
värden med men ger vägledning kring hur man räknar.
Den kommer att publiceras här under våren troligen:
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_d
ocuments&vm=detailed&sb=Title

Av intresse kan även den nyligen publicerade guidance nr 25 vara; om hur man
övervakar sediment och biota. Finns på samma ställe. Per Jonsson var med från
Sverige (när det gäller sediment) vid framtagande av denna vägledning.
Observera att detta gäller inom vattenförvaltningen men förorenade sediment är
ju s a s en del av vattensystemet så det kan vara av intresse även för denna
grupp.

5 Övrigt
Per Samuelsson tar över uppgiften som sammankallande i sedimentnätverket
under resten av året. Ann-Sofies övriga arbetsuppgifter gör att hon har svårt att
hinna med sammankallandefunktionen i sedimentnätverket.

6 Nästa möte
Nästa mötestillfälle blir om c:a 2 månader. Per Samuelsson kallar till nästa
möte per e-post.
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