
Curriculum vitae

Stefan Bydén

Huvudsakligt arbetsområde

Arbetar bl.a. med vattenplanering, sötvattenkemi, ekologisk dagvattenhantrening,
livscykelanalyser och miljökonsekvensbeskrivningar. Arbetar även med författande, redaktörskap 
och layout av böcker och broschyrer.

Naturvård

Mitt arbete inom naturvård är i huvudsak åtgärdsinriktat. Jag har producerat en hemsida om
ängsslåtter, en hemsida om Mulens marker, deltar i planering och genomförande av slåtter av
drygt tio ängar i Alingsås och Vårgårda. Jag har även arbetat med planeringen av tätortsnära
natur i Floda centrum och kring Rådasjön. Praktiskt biologiarbete har utförts i form av
elfiskeundersökningar och några nätfisken. 

Friluftsliv

Inom friluftslivet har jag mest arbetat med kartor, skyltar och information, men även med
upprättande av ett antal annex som ett förabete till ett eventuellt naturum i Mjörnbygden.

MKB

Jag har ansvarat för vattendelen av Melicas miljökonsekvensbeskrivningar och varit
huvudansvarig för en del av dessa.

Dagvatten

Dagvattenutredningar i samband med detaljplaner har bl.a. utförts åt Göteborgs kommun och
som underkonsult åt Radar arkitektur och planering. Jag har lång erfarenhet av
dagvattenutredningar med besvärliga inslag och tar mig gärna an utmaningarna som ett
komplicerat uppdrag ger.

Deponier

Åt Lunds kommun har jag utfört åtgärdsplanering, projektering och kontrollprogram för sex
deponier, bl.a. Sankt Hans i norra Lund. För den senare har en större mängd utredningar gjorts
liksom projekteringsarbete. Även åt Göteborgs kommun har ett antal utredningar genomförts.

Näringsförluster

Utredningar om källor till näringsförluster liksom åtgärdsmöjligheter har utförts för
Kungsbackaån, sjön Anten, Slumpån och Skintan. Mycket fokus har här legat på dammar och
våtmarker.

Vattenkvalitet

Kungsbackaåns vattenkvalitet har följts i drygt tio år. Provtagning görs åt SLU för deras
referenssjöar för att det är trevligt att kommat ut. Och intresset för vattenkvalitet var drivande
för framtagande av läroboken Mäta Vatten under de tjugoåtta åren på Göteborgs universitet.
Vattenkvalitet i ett brett perspektiv utvärderades i en limnologisk utvärdering av tillståndet i
Mjörn.

E-post: stefan.byden@melica.se

Mobiltelefon: 0706-72 20 80

http://www.melicamedia.se/lie/index.html
http://www.melica.se/tjanster/miljokonsekvensbedomningar
http://www.melica.se/tjanster/dagvattenutredningar
http://www.melica.se/tjanster/deponier
http://www.melica.se/tjanster/naringsamnesutredning
http://matavatten.se/


Hydrologi

Allt ifrån karriärens start med beräknande av sjövolymer och sjöars omsättningstider till
geohydrologiska utredningar inför vindkraftsplanering har hydrologiska frågor berört en stor del
av mina arbeten.

Utbildning

Gymnasium:

• Na tur ve ten ska plig lin je, Var gen tin sko lan, Ös ter sund. 1970
• Tek nisk lin je, svag ström. Chal mer ska gym na si et, Gö te borg. 1972

Universitet:

• Gö te borgs uni ver si tet
• Före tags eko no mi 20 p
• Kemi 20 p
• Bio lo gi, grund kurs 40 p
• Hu ma ne ko lo gi pro jekt kurs 40 p
• Bio lo gisk be stäm nings me to dik 10 p
• Mi ljö vård grund kurs 10 p
• Mi ljö vård för sur ning 10 p
• Byg gnad skul tur och kul tur min ne svård 15 av 20 p

Förtroendeuppdrag

• Sty rel se le da mot i Na tur skydds fö re ning ens Alings å skrets sedan 1993
• Sty rel se le da mot i Eko cen trum 1998-2000

Diverse arbeten under 1970-talet:

• Svet sa re vid huvud jig gar na på Vol vo, 4 mån
• La bass på Till bryg ge ri et Ös ter sund, 1,5 mån
• Vakt mäs ta re, ama nu ens m.m. på Gö te borgs uni ver si tet ca 6 mån
• För sur nings un der sök nings pro jekt vid Gö te borgs re gio nens kom mu nal för bund, 9 mån

Fasta anställningar

• Gö te borgs uni ver si tet, Lek tor vid inst för växt- och mi ljö ve ten ska per, halv tid mel lan
1979-2007.

• Inst. för vat ten byg gnad, Chal mers tek nis ka hög sko la. Forsk nings ass. halv tid 1981-1982
• Bok sko gen ek. för., för lags re dak tör, halv tid 1982-1987, kvart stid 1988-1991.
• Me li ca ek. för. Kon sult, kvart stid 1988-1991, halv tid 1992-2007, hel tid 2007-.
• Again Nu tri ent Re co ve ry AB. VD på del tid se dan 2012.

Publikationer

Vetenskapliga publikationer

• By dén, M., By dén, S. Finns det sam band mel lan bru ni fi e ring en av våra vat ten och  skogs -
beståndet? VATTEN – Jour nal of Wa ter Ma na ge ment and Re se arch 70:000–000. Lund 2014.

• Gan rot, Zs., Bro berg, J., By dén, S. (2009). Ener gy ef fi ci ent nu tri ent re co ve ry from hou se -
hold was te wa ter using stru vi te pre ci pi ta tion and ze o li te ad sorp tion tech ni qu es. A pi lot stu dy
in Swe den. Peer-re vi e wed ar ticle in: Ach ley, K., Ma vi nic, D., Koch, F. (eds): Inter na tio nal
Con fe ren ce on Nu tri ent Re co ve ry from Wastewater Streams. IWA Publishing, 511-521.

• Bo-Be rtil Lind, Zsó fia Ban, Ste fan By dén. Vo lu me re duc tion and con cen tra tion of nu tri ents
in hu man uri ne. Eco lo gi cal Eng i ne e ring 16 (2001) p. 561-566

• Bo-Be rtil Lind, Zsó fia Ban, Ste fan By dén. Nu tri ent re co ve ry from hu man uri ne by stru vi te
crys tal li za tion and am mo nium ad sorp tion on ze o li te and wol las to ni te. Bio re sour ce tech no lo -
gy, 73 (2000) p.169-174.

• Wem mer, S. R., By dén, S., Svens son, J.-E. 2002. Can hy po lim nion ae ra tion res to re a lake
with ra pid tur no ver and stable ther mal stra ti fi ca tion. Verh. Inter nat. Ve rein. Lim nol.
28:1622-1625

http://www.melica.se/tjanster/hydrologiska-utredningar


• Wem mer, S. R., By dén, S. 2000. Wa ter ex change bet we en con nec ted la kes. Verh. Inter nat.
Ve rein. Lim nol. 27:2236-2239.

Utgivna böcker

• Dam mars form – Hyd rau lis ka aspek ter på an läg gning av dam mar. Pers son, J. Il lust ra tio ner
och form av By dén, S. Me li ca Me dia, SLU, Formas. 2007.

• Mark Män ni ska Mil jö. By dén, S. (red.). Av del ning en för til lämpad mi ljö ve ten skap, Gö te borgs 
uni ver si tet och Na tur ge og ra fis ka in sti tu tio nen, Stock holms uni ver si tet, 1998, 2004. (Med för -
fat ta re: Ber gil, C., By dén, S., Ed man, S., Ek nert, B., Je rer, C., Lind, B., Nords tröm, A.,
Olsson, M., Yrgård, A.)

• Mark Män ni ska Mil jö. By dén, S. (red.). In sti tu tio nen för til lämpad mi ljö ve ten skap, Gö te -
borgs uni ver si tet och Na tur ge og ra fis ka in sti tu tio nen, Stock holms uni ver si tet, 1995. (Med för -
fat ta re: Ber gil, C., By dén, S., Ed man, S., Ek nert, B., Jerk brant, C., Lind, B., Nords tröm, A.,
Olsson, M., Yrgård, A.)

• Mark Män ni ska Mil jö. By dén, S. (red.). In sti tu tio nen för Mi ljö vård, Gö te borgs uni ver si tet
och Na tur ge og ra fis ka in sti tu tio nen, Stock holms uni ver si tet, 1992. (Med för fat ta re: Ber gil, C.,
By dén, S., Ed man, S., Ek nert, B., Jerk brant, C., Lars son, M-O., Lind, B., Nords tröm, A.,
Olsson, M., Yrgård, A.)

• Mäta för sur ning. Ber gil, C., By dén, S. In sti tu tio nen för til lämpad mi ljö ve ten skap, 1990 och
1995.

• Mäta vat ten. By dén, S., Lars son, A-M., Ols son, M. In sti tu tio nen för til lämpad mi ljö ve ten -
skap, Gö te borgs uni ver si tet 1992, 1996 och 2003.

• Vat ten mi ljön och vat ten un der sök ning ar. By dén, S., Ols son, M. Mi ljö vård, Gö te borgs uni ver -
si tet, 1986.

• Vat ten mi ljön och vat ten un der sök ning ar. By dén, S. Mi ljö vård, Gö te borgs uni ver si tet, 1983.
• För sur nings ke mi och för sur nings un der sök ning ar. Asp, A., By dén, S., Sö der gren, S. Mi ljö vård, 

Gö te borgs uni ver si tet, 1986.
• För sur nings ke mi och för sur nings un der sök ning ar. By dén, S., Sö der gren, S. Mi ljö vård, Gö te -

borgs uni ver si tet, 1981 och 1983.
• Mark bo ken. By dén, S. (red.). Di a log 1981. (Med för fat ta re: By dén, S., Eriks son, G., Jerk -

brant, C., Lars son, K-H., Lind, B., Ols son, M.)

Diverse rapporter

• By dén, S., Wem mer, S. R. Syr gas brist i Åsjön. Av del ning en för til lämpad mi ljö ve ten skap.
Gö te borgs uni ver si tet 1999.

• Ni el sen B. By dén S. Vat te nö ver sikt för Här ry da kom mun. 1985.
• By dén S. Ny berg E. Ra ne rås U. Un der sök ning av grund vat ten kva li tet i Laxå kom mun. Inst.

för vat ten byg gnad, Chal mers tek nis ka hög sko la Re port B:34. 1982.
• By dén S. Ni el sen B. Vat te nö ver sikt för Laxå kom mun. Inst. för vat ten byg gnad, Chal mers

tek nis ka hög sko la Re port B:32. 1982.
• Gö te borgs re gio nen. För sur nings lä get i sjöar och vat ten drag. Del 1 och 2. 1980.

Rapporter och projekt producerade hos Melica ek. för.

• Ste fan By dén, Lina Ahn by, Cal le Ber gil, Te re sia Weng ström, An ders Mar tins son. Mi ljö kon se -
kvens be skriv ning för över sväm nings skydd i He nåns hamn, Orust kommun. 2016.

• Ste fan By dén, Chris ter Lun de nius, Lina Ahn by. Vat ten djup, se di ment djup och -kva li tet i
Möl lers mos se, Sjöbo. 2016.

• Ste fan By dén. Dag vat ten plan, Un der sam ma tak, Högs bo. 2016.
• Ste fan By dén. Hög flö de spå ver kan på Riks da lers ga tan. 2015.
• Ste fan By dén. Dag vat ten han te ring på Ho vås 3:375. 2015.
• Ste fan By dén. Be döm ning av strand skydd på Skrea 6:45, Fal ken berg. 2015.
• Ste fan By dén. Dag vat ten han te ring på Backa 866:533. 2015.
• Mar tins son, A., By dén, S. Kungs back aåns Vat ten vårds för bund Års rap port 2015.
• Sven Jo nas son, Ste fan By dén. Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun. 2014.
• Ste fan By dén. Mät ning ar i dam mar na på St Hans vår en 2014.
• Ste fan By dén. Ge o tek nis ka borr ning ar på Sankt Hans, Lund. 2014.
• Ste fan By dén, Åsa Rös tell/Cal le Ber gil, Kris ti na Wall man. Mi ljö kon se kvens be skriv ning för

Ha reslätt, Mar strand, Kung älvs kommun.2014.
• Ste fan By dén. Nytt re nings verk för fas tig he ter runt Hor la sjön, Vår går da. 2014.
• Cal le Ber gil, Ste fan By dén,  Ras mus Ek berg, Tho maz Grahl, Ei nar Hans son, Chris ter Lun de -

nius, Kris ti na Wall man. Bio lo gisk mång fald – en cen tral frå ga, Jernhusen. 2014.



• Cal le Ber gil, Ras mus Ek berg, Ei nar hans son, Chris ter Lun de nius, Ste fan By dén. Bio lo gisk
mång fald – en ut ma ning för Jern hu sens ar ki tek ter. 2014.

• Ste fan By dén. Dag vat te nu tred ning för Kax hol men 6:140 och Drät tinge 1:9, Jön kö pings kom -
mun. 2014.

• Ste fan By dén, Chris ter Lun de nius, Cal le Ber gil. Mi ljö kon se kvens be skriv ning av mar kav vatt -
ning in för mar kex ploa te ring en inom del av Kax hol men 6:140 och del av Drät tinge 1:9 i Kax -
hol men, Jönköpings kommun. 2014.

• By dén, S. Vår dprog ram för Sä ve åns strän der i Flo da. 2014.
• Ber gil, C., By dén, S. Ek berg, R., Grahl, T., Hans son, E., Lun de nius, C., Wall man, K. Bio lo -

gisk mång fald – en cen tral frå ga – För slag till åt gär der på be fint li ga fas tig he ter. Jernhusen
2014.

• By dén, S., Ek berg, R. Dag vat te nu tred ning för Mun ka gård 1:57 i Tvåå ker Var bergs kom mun.
ra dar ar ki tek tur och pla ne ring AB, 2014.

• By dén, S. Dag vat te nu tred ning för Kax hol men 6:140 och Drät tinge 1:9, Jön kö pings kom mun. 
2014.

• By dén, S., Weng ström, T., Wes tin, H. Ut red ning kring be hov av gas sä ker het på fas tig he ten
Rib ban 5 Ny kö ping. 2014.

• By dén, S., Lun de nius, C., Ber gil, C. Mi ljö kon se kvens be skriv ning av mar kav vatt ning in för
mar kex ploa te ring en inom del av Kax hol men 6:140 och del av Drät tinge 1:9 i Kax hol men,
Jön kö pings kom mun. 2014.

• Mar tins son, A., By dén, S. Kungs back aåns Vat ten vårds för bund Års rap port 2014.
• By dén, S. Mät ning ar i dam mar na på Sankt Hans vår en 2014.
• By dén S. Kon troll pro gram Rög le de po ni Ut vär de ring år 2013. Lunds Ren håll nings verk. 2014.
• Ber gil, C., Ek berg, R., Hans son, E., Lun de nius, C., By dén, S. Bio lo gisk mång fald – en ut ma -

ning för Jern hu sens ar ki tek ter. 2013.
• Åsa Rös tell, Ste fan By dén. Mi ljö kon se kvens be skriv ning för de talj plan Eriks bergs verk sam -

hets om rå de del av Mar strand 6:7 m.fl., Kung älvs kommun. 2013.
• GIS-stöd och kar te ring ar för Par til le na tur vår splan. 2013.
• Weng ström, T., By dén, S. Risk för lukts tör ning ar från re nings verk, In stön Kung älv. 2013.
• By dén, S. Min dre nä ring till Kungs back a fjor den. 2013.
• Mar tins son, A., By dén, S. Kungs back aåns Vat ten vårds för bund Års rap port 2013.
• By dén, S., Mar tins son, M. Syr gashal ter i Nords jön. Möln dals kom mun. 2013
• By dén, S., Ek berg, R. Nä rings a na ly ser i Lil lån-Slum pån. 2013.
• Weng ström T., By dén S. Kon troll pro gram Rög le de po ni Ut vär de ring år 2012. Lunds Ren håll -

nings verk. 2013.
• By dén, S. Tex tre di ge ring av Ope ra tiv över vak ning av mi ljö gif ter. Läns sty rel ser na. 2012.
• By dén, S., Ek berg, R. Be räk ning av käll för del ning och ef fek ten av po ten ti el la åt gär der inom

ett nä rings äm nes be las tat av rin nings om rå de. Region Halland. 2012.
• Rös tell, Å., By dén, S. Mi ljö kon se kvens be skriv ning för de talj plan Eriks bergs verk sam hets om -

rå de del av Mar strand 6:7 m.f., Kung älvs kom mun. 2012.
• By dén, S., Weng ström, T. Gas sä kert byg gan de på äld re de po ni i kv Ma däng en, Jön kö pings

kom mun. 2012
• By dén, S. Ge o hy dro lo gisk be skriv ning av Gräv ling kul lar na. Berg viks skog AB. 2012.
• By dén, S. Ge o hy dro lo gisk be skriv ning av Häl sing es ko gen. Berg viks skog AB. 2012.
• By dén, S. Ge o hy dro lo gisk be skriv ning av Öd mår den. Berg viks skog AB. 2012.
• By dén, S. Ge o hy dro lo gisk be skriv ning av Kajs ber get. Berg viks skog AB. 2012.
• By dén, S. Möj lig het att jus te ra kalk nings pla nen för Boarps bäck en och Lyng a bäck en för att

möj lig gö ra vind krafts ut byg gnad. Tri ven tus Con sul ting AB. 2011.
• Weng ström T., By dén S. Kon troll pro gram Rög le de po ni Ut vär de ring år 2010. Lunds Ren håll -

nings verk. 2012.
• Mar tins son, A., By dén, S. Kungs back aåns Vat ten vårds för bund Års rap port 2012.
• Jo nas son, S., By dén, S. Dag vat te nu tred ning för Mö tes plat sen, Mun ke dals kom mun. 2012.
• Jo nas son, S., By dén, S. Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun. 2012.
• Hans son, E., Wall man, K., Her klint, E., By dén, S. Car lan der plat sen Renströmsparken Kul tur -

mi ljö un der lag. Stads byg gnad skon to ret, Gö te borgs kom mun. 2012.
• Weng ström, T., By dén, S. Gas sä kert byg gan de på äld re de po ni i kv Ma däng en, Jön kö pings

kom mun. 2012.
• By dén, S., Wem mer, S. R. El fis ke i Hyl te To va red. 2011.
• Hans son, E., Grahl, T., By dén, S. Väl kom men ut i Gö te borgs sö dra skär gård. Tu rist bro schyr

på tre språk. Tryckt i 130 000 ex för Styr sö bo la get. 2011.
• Rös tell, Å., By dén, S. MKB Kär na 4:1, Lefs tad 3:27 m.fl. i Kung älvs kom mun 2011



• By dén, S. Jo hanss son, S., Gan rot, Z., Grahl, T. Töm toan i land. In for ma tions broshyr och
web ma te ri al. Läns sty rel sen i Vä stra Gö ta land 2011.

• Mar tins son, A., By dén, S. Kungs back aåns Vat ten vårds för bund Års rap port 2011.
• Schmidt bau er Cro na, J., By dén, S. LCA av TCS-be tongs li per och li no ljeimp reg ne rad träsli per 

– som al ter na tiv till kre o sots li per. Tra fi kver ket 2011.
• Wem mer, S., By dén, S. El fis ke rap port. Hyl te To va red 1:17. 2011.
• Weng ström T., By dén S. Kon troll pro gram Rög le de po ni Ut vär de ring år 2010. Lunds Ren håll -

nings verk. 2011.
• By dén, S. Dam mar vid An ten.Sä ve åns vat ten råd 2011.
• By dén, S., Rös tell, Å., Wall man, K. Mi ljö kon se kvens be skriv ning för Ha reslätt, Mar strand,

Kung älvs kom mun, 2010.
• Mar tins son, A., By dén, S. Kungs back aåns Vat ten vårds för bund Års rap port 2010.
• Hans son, E., Wall man, K., Wrig gles worth, T., Her klint, E., By dén, S. SKF-om rå det, kvar te -

ret Gö sen Kul tur mi ljö un der lag. Stads byg gnad skon to ret, Gö te borgs kom mun. 2010.
• Weng ström, T., Grahl, T., By dén, S. Hem si da om me ta nox i da tion på de po ni er

http://www.me li ca.se/me tox/ 2010.
• Na tur re ser va tet Ver les ko gen. Bro schyr för Väst kust stif tel sen. 2010.
• Jo hans son, S., By dén, S. Hem si dan "Båt toa let ter och våra vat ten" http://www.me li ca.se/bat -

toa/lova.html. för Läns sty rel sen i Vä stra Gö ta land. 2010.
• Hans son, S., Grahl, T., By dén, S. Väl kom men ut i Gö te borgs sö dra skär gård. Styr sö bo la get.

2010.
• Jo nas son, S., By dén, S. Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå -

gor i Svensk Kärn bränsle han te ring AB, SKB:s pre li mi nä ra mi ljö kon se kvens be skriv ning
(MKB), rö ran de bygg na tion av slut för var för an vänt kärn bräns le. Ös tham mars kom mun.
2010.

• By dén, S. Dag vat te nu tred ning för fas tig he ten Hun stu gan 1:129, Skif fer vä gen, Le rums kom -
mun. 2010.

• Weng ström T., By dén S. Kon troll pro gram Rög le de po ni Ut vär de ring år 2009. Lunds Ren håll -
nings verk. 2010.

• By dén, S. Hy dro lo gisk ut red ning för Kvar na bäck en och Häl le bäck en i Ber gum. 2010.
• By dén, S. Mi ljö be döm ning för Mjörn stran den i pro gram ske de. Alings ås kom mun 2009.
• Mar tins son, A., By dén, S. Kungs back aåns Vat ten vårds för bund Års rap port 2009.
• Jo hans son, S., By dén, S., Gan rot, Z. Töm toan i land. In for ma tionsbr schyr om sug töm ning av 

båt toa let ter. Läns sty rel sen i Vä stra Gö ta land. 2009.
• Weng ström T., By dén S. Kon troll pro gram Rög le de po ni Ut vär de ring år 2010. Lunds Ren håll -

nings verk. 2011.
• By dén, S. Dag vat ten vid Rä ve berg svä gen. Stads byg gnad skon to ret, Gö te borgs kom mun. 2009.
• By dén, S. Dag vat te nu tred ning för fas tig he ten Drängs e red 11 Nor se sund, Le rum. 2009
• Hem si dan ”Ängs slåt ter” http://www.me li ca me dia.se/lie/in dex.html för Na tur skydds före -

ning en i Alings ås. 2008–2009.
• Pro jekt le da re för fram tag ning av lo ka la mi ljö mål för ”Ett rikt od lingt slands kap” och ”Myll ran -

de våt mar ker” för Gö te borgs kom mun. 2008–2009.
• Gra nath, Å., By dén, S., Schmidt bau er Cro na, J. VA-ut red ning för Jord fall som rå det. 2009.
• Mar tins son, A., By dén, S. Kungs back aåns Vat ten vårds för bund Års rap port 2008.
• Hans son N., By dén S., Weng ström T. Fisk häl sa – An vänd ning av bio mar kö rer hos ex po ne rad

regn båg sö ring och vild fång ad öring i ett vat ten drag med blan dat  dagvatten och  lakvatten från
de po ni. Ren håll nings ver ket Lund 2009.

• Weng ström T., By dén S. Åt gärds prog ram för Vall kär ra bäck en Lunds kom mun 2008. Ren håll -
nings ver ket Lund 2008.

• Weng ström T., By dén S. Fyra äld re de po ni er i Lunds kom mun. Ren håll nings ver ket Lund
2008.

• Weng ström T., By dén S. Ke mi a na ly ser i Vall kär ra bäck en. Ren håll nings ver ket Lund 2008.
• By dén S. Vall kär ra bäck en – Nor ra Lunds av rin ning. Ren håll nings ver ket Lund 2008.
• By dén S., Weng ström T. Ut vär de ring av på gå en de kon troll pro gram för Rög le de po ni, Lunds

Ren håll nings verk för år 2008. Ren håll nings ver ket Lund 2008.
• By dén S., Weng ström T. Åt gärds för slag för fem äld re de po ni er i Lunds kom mun. Ren håll -

nings ver ket Lund 2008.
• By dén S. Ske ne skog – Hy dro lo gi och la kvat ten. Marks kom mun 2008.
• Wem mer, S.,  By dén S. Prov fis ke ef ter kräf ta i Gärds ken Alings ås kom mun. Alings ås kom -

mun 2008.
• Schmidt bau er Cro na, J., By dén, S. MKB för de talj plan för bo stä der m.m. inom del av fas tig -

he ten Åker hög 1:3 m.fl. i Ved hall Kung älvs kom mun. 2007.



• Mar tins son, A., By dén, S. Kungs back aåns Vat ten vårds för bund Års rap port 2007.
• By dén, S. Dag vat ten vid rättsp sy ki a trisk vår dan läg gning Rå går den. Stads byg gnad skon to ret,

Gö te borgs kommun. 2007
• By dén, S., Gra nath, Å. Dag vat te nu tred ning för Sol strå le ga tan Bis kops går den. Stads byg g nad s -

kon to ret, Gö te borgs kommun. 2007.
• Dag vat ten vid djur stal let vid Vä len. Na tur- och Fri tid Gö te borgs kom mun. 2007.
• By dén, S. Ham mar gårds ver kets av rin nings vat ten – och dess på ver kan på Kungs back aån. Ut -

red ning för EON 2007.
• By dén, S. Dag vat te nu tred ning för bo stä der ös ter om An ge reds kyrk by. Stads byg g nad skon to -

ret, Gö te borgs kom mun. 2007 
• Mar tins son, A., By dén, S., Thors son, L., Åberg, C. El fis ke i Vä stra Gö ta lands Län 2006 – Bio -

lo gisk upp följ ning i för su ra de och kal ka de vat ten 2006. Läns sty rel sen Vä stra Gö ta lands Län,
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