
 

     

NATURVÅRDSVERKETS SCREENINGWORKSHOP 
13-14 NOVEMBER 2019 
Geovetenskapens hus, DeGeersalen, Stockholms universitet 

Dag 1, 13 november 10:30-17:00 
10:00-10:30 Registrering med kaffe och kaka 
10:30-10:45 Välkommen 

Naturvårdsverket informerar om syftet med workshopen och 
pågående arbete med miljögiftsövervakning och screening.    
 

10:45-11:30 Myndigheterna informerar 
 Havs- och vattenmyndigheten 
 Folkhälsomyndigheten 
 Kemikalieinspektionen 
 Livsmedelsverket 
 Läkemedelsverket 
 Länsstyrelserna 
 Sveriges Geologiska Undersökning  

 

 Presentationer - RENINGSVERK 
11:30-12:00 Lennart Johansson (Vattenmyndigheten) – ”Undersökande 

övervakning - När, var, hur. Ett moment inom arbetet med Full koll 
på våra vatten.” 
 

12:00-13:00 Stående lunch serveras utanför lokalen 
 

13:00-13:30 Johan Lundqvist (SLU) – “Kemiska föroreningar i avloppsvatten – en 
studie med kombinerad kemisk och effekt-baserad analys” 

13:30-14:00 David Eveborn och Axel Herzog (SGU) – ”Screeningundersökningar 
av miljögifter i grundvatten utförda av SGU – Erfarenheter och 
nyheter” 

14:00-14:30 Helene Ejhed (Norrvatten) – ”Övervakning av miljöföroreningar och 
påverkan på Mälaren som dricksvattentäkt - Exempel på transport och 
fördelning av läkemedelsrester från Kungsängsverket i Uppsala” 
 

14:30-15:00 Kafferast   
 

 Presentationer - BIOTA 
15:00-15:20 Anna Roos (NRM) – ”Läkemedelsrester i utter” 
15:20-15:50 Lars Förlin – ”Effektscreening – Biologisk miljöövervakning i 

förorenade områden längs Sveriges kust” 
15:50-16:10 Madeleine Öst (ACES) – ”PFAS-halter hos fiskarmän och deras 

fruar” 
16:10-16:30 Gunnar Thorsén (IVL) – ”Rodenticidscreening i fågel och räv från 

Sverige, 2016–2018” 
 

16:30 Avslutande ord  
 

18:00 Gemensam middag – Artilleriet, Artillerigatan 13  



 
 
 
 

Dag 2, 14 november 09:00-15:30 
 Presentationer – ANVÄNDNING AV MONITORINGDATA  
09:00-09:40 Finn Baumgartner (SGU) och Anders Foureaux (NVV) – 

”Datavärdskap Miljögifter - nulägesbeskrivning” 
9:40-10:00 Gustaf Boström (SLU) – ”Läckage av bekämpningsmedel från 

växthus” 
10:00-10:20 Emma Undeman (Östersjöcentrum) – ”Nya ämnen i all ära, men vad 

vet vi om de gamla? Östersjöländernas kunskap om Helcoms 
prioämnen” 
 

10:20-10:50 Kafferast   
 

10:50-11:10 Karin Norström (NVV) – ”Vilka bitar lägger Naturvårdsverket i 
PFAS-pusslet? Med fokus på riskbedömningen av platser där 
brandskum hanterats” 

11:10-11:30 Lina Wendt-Rasch (KemI/ACES) – ”SamTox och Toxikologiska 
rådet - ett system för snabbare upptäckt och hantering av nya 
potentiella kemikaliehot” 
 

12:00-13:00 Stående lunch serveras utanför lokalen    
 

13:00-14:30 Gruppdiskussioner 
Introduktion till frågeställningarna och indelning i mindre 
diskussionsgrupper 
 

14:30-15:15 Presentation av gruppdiskussioner 
Slutsatser och gemensam diskussion   
 

15:15-15:30 Avslutande ord   
 


