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Förord 

Formas har under perioden januari till juni 2019 fört dialoger med ett antal myndigheter och 

organisationer om svensk forskning inom vattenområdet för att kartlägga forskningsbehov, samla 

in synpunkter om forskningens organisation idag och få kännedom om dokument som är av 

betydelse för denna rapport (bilaga 1). Alla som deltagit i dialogen erbjöds möjligheter att lämna 

kommentarer på en remissversion (10 - 28 juni, 2019). Formas tackar alla som på olika sätt har 

bidragit till utformningen av detta förslag till nationellt forskningsprogram för hav och vatten.  

Målgrupp för den här rapporten är regeringskansliet, berörda myndigheter och organisationer samt 

Formas. Inom Formas har Sif Johansson bidragit i arbetet med dialogerna och Lisa Granelli i 

arbetet med strukturen av rapporten. Rapporten har granskats av avdelningschef John Tumpane 

och av Magnus Land. 

Petra Wallberg, PhD 
Forskningssekreterare  

petra.wallberg@formas.se 
+46 8 775 4127, +46 72 205 6297 
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Sammanfattning 

Vatten är grundläggande för liv. Allt vatten - grundvatten, sötvatten och havsvatten - är 

sammankopplat och påverkas av landmiljön. Samhällsutmaningar som rör vatten är därför alltid 

nationsöverskridande. Två av FN:s globala hållbarhetsmål fokuserar på vattenfrågor: Mål 6 Rent 

vatten och sanitet samt mål 14 Hav och Marina resurser. Även mål 15 Ekosystem och biologisk 

mångfald har flera delmål som är starkt relevanta för vattenmiljön. Tillgång till rent vatten är dock 

en förutsättning för att alla globala mål ska kunna nås, exempelvis mål 11 om hållbara städer. 

Klimatförändringar, miljöförstöring, och mänskliga aktiviteter på och under vattenytan, påverkar 

vattenkvaliteten och tillgången till säkra vattenresurser över hela jorden och drabbar dricksvatten, 

jordbruket, skogsbruket, kustnära samhällen, naturmiljöer och den biologiska mångfalden. 

Konsekvenser är omfattande för samhällsekonomin, för samhällssäkerheten, för vår hälsa, för var 

vi kan bo, vad vi äter samt hur vi kan försörja oss. För att möta dessa samhällsutmaningar måste vi 

investera i forskning och innovation om hav och vatten.  

Alla myndigheter och organisationer som Formas har varit i kontakt med under arbetet med denna 

rapport är positiva till ett nytt nationellt forskningsprogram för hav och vatten. Det finns en 

samsyn om att forskningsfinansieringen inom vattenområdet idag är splittrad och att de stora 

samhällsutmaningarna vi ställs inför inte täcks av befintliga nationella program. Ett nationellt 

forskningsprogram för hav och vatten skulle ha stora möjligheter till synergier med flera av de 

andra nationella forskningsprogrammen samt med EU:s ramprogram för forskning.  

Ett nationellt forskningsprogram för hav och vatten skulle ge möjlighet till ett strukturerat och 

långsiktigt arbetssätt som skulle medföra mer högkvalitativ svensk forskning, en mer direkt 

koppling mellan kunskap och praktik och därför betydande miljö- och samhällsekonomiska vinster. 

Det skulle ge Sverige bättre förutsättningar att nå nationella och internationella miljömål. Stärkt 

svensk forskning och innovation inom hav och vatten ökar också förutsättningarna för att svenska 

lösningar får ökad spridning på en växande världsmarknad. 

Ett nationellt forskningsprogram för hav och vatten skulle ge bättre förutsättningar för Sverige att i 

högre utsträckning påverka det internationella samarbetet och föra arbetet framåt. En stor del av 

politikutvecklingen inom havs- och vattenområdet sker internationellt. Den pågående översynen av 

EU:s vattenlagstiftning kommer att leda till förändringar av hela regelverket under de närmaste 

åren vilket påverkar både de förbättringar som kan genomföras inom Sverige och EU samt vilka 

kostnader det kommer att medföra för stat, kommuner och företag. Det är därför viktigt att 

Sverige har en stark forskning och nationell samordning inom vattenområdet som kan bidra till väl 

underbyggda och samlade ståndpunkter. 

Ett nationellt forskningsprogram skulle möjliggöra en bättre orientering av nationella insatser på 

området mot EU:s kommande ramprogram för forskning, Horizon Europe, men även 

internationellt. FN har utpekat åren 2021 - 2030 som "Decade of Ocean Science for Sustainable 

Development" för att stärka internationell samordning och samarbete i forskning och 

vetenskapliga program för bättre förvaltning av havs- och kustområden. Hur framgångsrikt den 

ansatsen kommer att bli beror i hög utsträckning på medlemsländernas engagemang. 
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Under arbetet med denna rapport har ett antal forskningsområden pekats ut som särskilt relevanta 

för ett forskningsprogram för hav och vatten, i förhållande till nationella och internationella mål 

och som inte omfattas av befintliga nationella forskningsprogram. Dessa områden är övergödning, 

farliga ämnen, skräp, förorenade sediment, biodiversitet inklusive främmande arter och annan 

påverkan från mänskliga aktiviteter. Kunskap inom dessa områden är grundläggande för en 

framgångsrik planering och ekosystembaserad förvaltning av akvatiska miljöer. 

Från forskning till handling 

Nationella forskningsprogram ska täcka behovet av ny kunskap inom områden med betydande 

kunskapsluckor samt omsätta kunskap till handling. Ett forskningsprogram för hav och vatten 

föreslås omfatta tre huvudområden som beskrivs kortfattat nedan. I avsnitt 4 ges en utförligare 

beskrivning med exempel som baseras på information som framkommit vid samtal med 

myndigheter och organisationer samt i olika underlagsrapporter (se bilaga 1 och referenslista). 

Kunskap om biologisk mångfald, processer, interaktioner och effekter 

Stärkt forskning om processer, interaktioner mellan arter, ekosystem och effekter av olika 

påverkansfaktorer och åtgärder kommer att bidra till en bättre förståelse av orsakssamband och hur 

de kopplar till mark och människans aktiviteter. Denna kunskap behövs för att kunna möta de 

utmaningar vi står inför och för att kunna sätta in åtgärder där de ger bäst effekt.  

Innovationer för en livskraftig vattenmiljö 

Forskning som stödjer innovationer relaterade till vattenmiljön kommer att kunna bidra till 

exempelvis effektivare användning av vattenresurser, minskad användning och utsläpp av farliga 

ämnen samt kartläggning av tillstånd och förändringar över tid. En viktig förutsättning för 

framgång är att forskning som stödjer innovation genomförs i samverkan med behovsägare.  

Styrmedel, genomförande och ekonomiska aspekter  

Forskning inom styrmedel, genomförande och ekonomiska aspekter kommer att kunna bidra till 

att omvandla ny kunskap till handling med hjälp av politiska styrmedel, frivilliga åtaganden och 

beteende, vidareutveckling av värderings- och bedömningsgrunder samt integrerad planering och 

ekosystemförvaltning.  

Ett nationellt forskningsprogram för hav och vatten under Formas ansvar  

I dagsläget har Formas ansvaret för tre nationella forskningsprogram; klimat, hållbart 

samhällsbyggande och livsmedel, och det finns många beröringspunkter mellan dessa program och 

vattenområdet. Om Formas får ansvaret för ett nytt nationellt forskningsprogram för hav och 

vatten så skulle det innebära att forskningsprogrammen för klimat, hållbart samhällsbyggande, 

livsmedel och vatten ligger under samma myndighetsansvar, vilket skulle ge betydande 

samordningsvinster. Uppdraget till de befintliga nationella forskningsprogrammen omfattar att 

skapa kraftfulla synergier mellan olika aktörer som kompletterar varandra vad gäller kunskap, 

kompetens och uppdrag. Ett motsvarande program för vatten skulle ge bättre förutsättningar för 

tvärvetenskaplig högkvalitativ forskning inom naturvetenskap, teknik och samhälle av relevans för 

vattenområdet som genom samarbete med behovsägare effektivt kommer att kunna omsätta 

kunskap till handling.   
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1 Water is not a sector – it is a connector 

Vatten är en förutsättning för allt liv och därmed en förutsättning för människors hälsa och 

välbefinnande och en rik naturmiljö. Vatten transporterar ämnen som är nödvändiga för 

organismer, men också farliga ämnen (dvs ämnen som till exempel är giftiga, hormonstörande, 

allergiframkallande, svårnedbrytbara och/eller anrikas i näringskedjan) från marken till växter, djur 

och människor och till grundvatten, sjöar och hav samt mellan luft och mark. I den bebyggda 

miljön använder vi vattnet som en transportör av avfallsprodukter. Torka, översvämningar och 

smältande isar är påtagliga och skrämmande effekter av klimatförändringar. Brist och överflöd av 

vatten medför stora samhällskostnader, orsakar konflikter och migration men leder även till 

överenskommelser och samarbete. Därmed innebär kunskap, att kunna förutsäga och förebygga 

utmaningar inom vattenområdet, stora samhällsekonomiska vinster. 

För att säkra tillgången på rent vatten, skapa förutsättningar för biologisk mångfald och mildra 

effekterna av klimatförändringar finns det en rad juridiska och frivilliga åtaganden som Sverige har 

förbundit sig till nationellt och internationellt. I detta avsnitt ges en mycket kort sammanfattning av 

några av de mest centrala åtaganden på vattenområdet och exempel på hur svensk forskning på 

olika sätt bidrar till betydande samhällsekonomiska vinster. 

1.1 FN:s globala mål  

FN:s 17 globala mål är odelbara och formar ett ramverk där vattenfrågan är beroende av och 

påverkar samtliga mål. Två mål fokuserar på vattenfrågor: Mål 6 Rent vatten och sanitet samt mål 14 

Hav och Marina resurser. Även mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald har flera delmål som är starkt 

relevanta för vattenmiljön. Tillgång till rent vatten och en ekosystembaserad förvaltning är dock en 

förutsättning för att alla globala mål ska kunna nås, exempelvis mål 11 om hållbara städer, mål 2 

om avskaffad hunger och mål 5 gällande jämställdhet. Delmålen för mål 12 Hållbar konsumtion och 

produktion pekar ut områden som direkt påverkar vattnets kvalitet, så som ansvarsfull hantering av 

kemikalier och avfall samt att öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar. 

Delmålen för mål 6 Rent vatten, handlar i korta drag om bland annat rent dricksvatten, 

avloppsrening, effektivisering av vattenanvändning och en bättre och mer integrerad 

vattenförvaltning. Dessa delmål är en direkt förutsättning för att kunna nå delmålen under mål 14 

Hav och Marina resurser, som bland annat adresserar behovet av att minska mängden föroreningar 

samt att skydda och återställa de marina ekosystemen. Delmålen för mål 14 pekar också på behovet 

av mer vetenskapligt samarbete och höjd kapacitet för att specifikt minska effekterna av 

havsförsurningen och mer generellt att genom forskning och teknik bidra till friskare hav.  

Flera av delmålen för mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald handlar om att bevara, skydda, 

restaurera och säkerställa hållbart nyttjande av akvatiska och terrestra ekosystem och att bevara och 

skydda den biologiska mångfalden. Tillgång till rent vatten är en förutsättning för biologisk 

mångfald på land. 

FN har utpekat åren 2021 - 2030 som Decade of Ocean Science for Sustainable Development för att stärka 

internationell samordning och samarbete i forskning och vetenskapliga program för bättre 

förvaltning av havs- och kustområden.  
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1.2 EU:s vision, EU Direktiv, konventioner och nationella miljömål 

En stor del av politikutvecklingen inom havs- och vattenområdet sker internationellt. Inom EU 

sätter den gemensamma fiskeripolitiken och ett antal EU-direktiv1 krav på ett helt nytt arbetssätt 

för att hantera de stora samhällsutmaningarna 

EU:s vision för 2050 Att leva gott inom planetens gränser formulerades i EU:s sjunde 

miljöhandlingsprogram (EU 2013/C 218/08). Programmets prioriterade mål är bland annat att 

skydda och stärka naturkapital och att skydda invånare mot miljöbelastningar och risker för hälsa 

och välbefinnande. Genom programmet har medlemsländerna enats om att utöka sina 

ansträngningar för att genomföra och uppfyllana målen.  

Enligt Europeiska Miljöbyråns (EEA) senaste rapport (EEA 2018) är de största utmaningarna 

inom vattenområdet fysisk påverkan, diffusa utsläpp, atmosfärisk deposition och punktutsläpp 

samt vattenuttag. Idag uppnår ca 40% av sjöar och vattendrag inom EU God ekologisk status och 

38% God kemisk status. 

I Sverige finns cirka 40% av EU:s sjöar, 25% av EU:s alla ytvattenförekomster och cirka 20% av 

EU:s grundvattenförekomster. Sverige har också en lång kust mot Östersjön och Västerhavet. 

EU:s beslut om vattenlagstiftning har därför en direkt påverkan på vilka förbättringar som kan 

genomföras inom Sverige och EU samt vilka kostnader det kommer att medföra för stat, 

kommuner och företag. Det är följaktligen mycket viktigt att Sverige har väl underbyggda 

ståndpunkter.  

För att öka förutsättningarna för att nå uppsatta mål förväntas flera förändringar inom EU:s 

vattenlagstiftning under de närmaste åren. Det pågår en uppdatering och översyn inom minst sju 

vattenrelaterade direktiv/områden. Bland annat pågår en översyn av EU:s ramdirektiv för vatten 

(2000/60/EG; WFD) och dess anknytande dokument, Grundvattendirektivet (2006/118/EG), 

Om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område (2008/105/EG), Avloppsvattendirektivet 

(91/271/EG; UWWTD) samt en omarbetning av Dricksvattendirektivet (98/83/EG). 

WFD anger vad EU-länderna minst ska klara vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten. 

Ramdirektivet illustrerar förståelsen att allt vatten är förbundet genom att direktivet omfattar 

grundvatten, inlandsvatten och kustvatten. Genom införandet i svensk lagstiftning har Sverige 

förbundit sig att genomföra alla delar av direktivet. Detta ska vara uppnått senast år 2027.  

Ett annat viktigt direktiv är Ramdirektivet om en marin strategi (2008/56/EG; MFSD). Syftet med 

MSFD är att uppnå och upprätthålla en god miljöstatus i Europas hav senast 2020. Andra direktiv 

av relevans för genomförandet av MSFD är till exempel Art- och habitatdirektivet (92/43 EEG) 

som anger att medlemsstaterna måste tillse att utpekade arter och livsmiljöer uppnår en positiv 

bevarandestatus. Inom ramen för MSFD sker det bland annat genom inrättande av marina 

skyddade områden. 

De regionala havskonventionerna, Ospar, om skyddet av havsmiljön i Nordostatlanten, och 

Helcom, om skyddet av den marina miljön i Östersjön, har en viktig roll i samordningen av 

genomförandet av MSFD. Helcom:s aktionsplan för Östersjön (BSAP) är ett ambitiöst program 

för att nå God ekologisk status i Östersjön till år 2021. Planen antogs av alla kuststater kring 

                                                   
1 Vattendirektivet, Havsmiljödirektivet, Art- och habitatdirektivet, Havsplaneringsdirektivet med flera 

https://www.ospar.org/convention/text
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Östersjön och EU år 2007. Även inom Ospar sker arbetet enligt en strategisk plan och arbete pågår 

att ta fram nya riktlinjer efter år 2020. 

EU-strategin för östersjöregionen (EUSBSR) är ett verktyg för att stötta genomförande av MSFD, 

WFD och BSAP i Östersjön och var den första makro-regionala strategin i Europa. EUSBSR 

startade år 2009 och har tre mål, varav ett är Saving the Sea. 

Den så kallade ekosystemansatsen är grunden för EU:s direktiv om maritim fysisk planering och 

syftar till att hitta en balans mellan olika intressen (miljömässiga, sociala och ekonomiska mål) för 

att föreslå en lämplig användning av havsområden. Ekosystemansatsen har sitt ursprung i FN:s 

konvention om biologisk mångfald (CBD) och är en strategi för bevarande av naturvärden, hållbart 

nyttjande och rättvis fördelning av naturresurser. Målet är att säkerställa att användningen av 

ekosystemen sker inom gränsen för vad systemen tål. Strategin förutsätter ett helhetsperspektiv, en 

kontinuerlig utveckling av kunskapen om ekosystemen och deras användning, tillämpning av 

försiktighetsprincipen och en anpassningsbar förvaltning. Det ställer krav på lokal delaktighet och 

samverkansprocesser på flera nivåer och på en ekonomisk analys av de värden av de tjänster vi får 

från ekosystemen. Inom ramen för CBD finns en strategisk plan för åren 2011 - 2020. 

I rapporten från Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 

Services (IPBES; 2019) anges att över 40% av världshaven är starkt påverkade av människans 

aktiviteter samt att många kustområden är hårt exploaterade. Det är en stark indikation om att 

mycket arbete återstår för att integrera ekosystemansatsen i den fysiska havsplaneringen. 

I Sverige ska Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram ge förutsättningar för att nå miljömålen inom 

ramen för WFD, MSDF, BSAP och de nationella miljömålen. Sju nationella miljömål har stor 

betydelse till vattenmiljön; Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och 

vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Myllrande våtmarker. 

I den första förvaltningscykeln var fokus att ringa in och beskriva problemen och nu under den 

andra cykeln (2016 - 2021) är ambitionen att öka takten i åtgärdsarbetet. 

Som ett komplement till vattenförvaltningens åtgärdsprogram ansvarar Havs- och 

vattenmyndigheten (HaV) för ett åtgärdsprogram för Nordsjön och Östersjön, i enlighet med det 

svenska genomförandet av MSDF (HaV 2015a). Åtgärdsprogrammet anger vilka åtgärder som 

behövs för att miljökvalitetsnormerna för havet ska kunna följas och för att god havsmiljö ska 

uppnås på sikt.  

Miljömålsberedningen har i direktiv 2018:44  i uppdrag att ta fram en strategi för förstärkt 

åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser. Den så kallade 

havsstrategin ska vara klar senast 1 december 2020.  

Sammanfattningsvis förväntas flera förändringar under de närmaste åren inom ramen för EU:s 

vattenlagstiftning (exempelvis gällande WFD och Grundvattendirektivet) och konventioner 

(exempelvis Helcom och Ospar) som Sverige förbundit sig att genomföra. Även FN:s globala mål 

är styrande för hållbarhetsarbete inom svenska myndigheter, kommuner och företag. Det innebär 

ett stort behov av forskning för att Sverige ska kunna ha väl underbyggda ståndpunkter samt för ett 

effektivt genomförande och en effektiv uppföljning, både nationellt och internationellt, av 

strategier och mål.  

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Bara-naturlig-forsurning/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Giftfri-miljo/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Ingen-overgodning/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Levande-sjoar-och-vattendrag/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Levande-sjoar-och-vattendrag/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Hav-i-balans-samt-levande-kust-och-skargard/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Myllrande-vatmarker/
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1.3 Nationella utmaningar för att klara uppställda mål 

I Vattenmyndigheternas förvaltningsplaner (2016), HaVs senaste bedömning av miljötillståndet i 

svenska havsområden (HaV 2018a) och i den fördjupade utvärdering av miljömålen 2019 

konstateras att det i Sverige finns stora behov av åtgärder för att förbättra förutsättningarna för 

rent vatten och fungerande ekosystem, det vill säga målen för genomförandet av WFD, MSFD och 

de nationella miljömålen.  

Vattenmyndigheterna (2016) anger att de största utmaningarna är fysisk påverkan, effekter av 

miljögifter från både pågående och historiska utsläpp, övergödning och säkrad 

dricksvattenförsörjning. Få sjöar och vattendrag uppnår idag God ekologisk och kemisk status.  

Specifikt gällande grundvatten anger Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), i sin rapport för 

den fördjupade utvärdering av miljömålet Grundvatten av god kvalitet (SGU 2019), att grundvattnet i 

många områden inte har en tillräckligt bra kvalitet, till följd av mänsklig påverkan, och därför inte 

kan användas som dricksvatten utan att först renas. En förutsättning för god tillgång till rent 

grundvatten, som ofta förbises, är konsekvenser av fysisk påverkan, framför allt av dikning men 

även pumpning av schakt och brunnar. 

Inom ramen för det svenska genomförandet av MSFD gör HaV bedömningen att det finns 

positiva trender men God miljöstatus bedöms i de flesta fall inte kunna nås till år 2020 (HaV 2018a). 

De största belastningarna i svenska havsområden bedöms vara tillförsel av näringsämnen (kväve 

och fosfor), farliga ämnen, fysisk störning av bottnar och för högt uttag av flera arter av fisk och 

skaldjur som påverkar marina däggdjur, fåglar och fiskbestånden samt livsmiljöer negativt.  

BSAP är och har varit framgångsrikt, bland annat tack vare gemensamma målbilder för det 

multilaterala samarbetet inom regionen. Till exempel är nivån för hur mycket näringsämnen som 

länderna får släppa ut till Östersjön satt för att kunna uppnå samma siktdjup som fanns på 50-talet. 

Med den ökade insikten om att Östersjöns ekosystem historiskt har gått igenom skiften och att vi 

redan nu ser ändrade förutsättningar till följd av klimatförändringar måste östersjöländerna enas om 

uppdaterade och nya målbilder.  Bland annat behöver östersjöländerna en samsyn kring ekosystemen, 

till exempel hur stora olika fiskbestånd bör vara inom ramen för fiskeförvaltningen.    

EEA konstaterar att det kommer att krävas grundläggande förändringar i produktionssystemen och 

konsumtionsmönstren för att uppnå EU:s vision till år 2050 (EEA 2015, EEA 2018). Av de flera 

tiotusentals kemikalier som används dagligen är det bara ett fåtal som ingår i rapporteringen inom 

ramen av WFD och vi vet inte ens om det är de mest relevanta kemiska ämnena. Överexploatering 

av naturresurser – särskilt i fråga om fiske – är ett stort problem. Den accelererande etableringen av 

främmande invasiva arter är inte bara en betydande orsak till förlust av biologisk mångfald, utan 

vållar också omfattande ekonomisk skada (EEA 2015). De tilltagande effekterna av 

klimatförändringarna påverkar redan arter och livsmiljöer, och förvärrar i många fall andra hot. 

Dessa effekter förväntas bli allt mer påtagliga under de kommande decennierna (EEA 2015). 

Sammanfattningsvis så behöver den fysiska störningen, belastningen från utsläpp av farliga ämnen 

och näringsämnen samt uttag av fisk och skaldjur från de akvatiska ekosystemen minska för att de 

akvatiska ekosystemen ska kunna återhämta sig. Det förutsätter att vi människor förändrar vårt 

beteende och skapar en ökad samsyn kring målbilder, nationellt så väl som mellan östersjöländerna 

och inom EU. Dessa målbilder måste vara baserade på kunskap om ekosystemens samband och 

förutsättningar samt med hänsyn till klimatförändringar.    
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1.4 Svenskt vattenkunnande är en guldgruva 

Svenska forskares kunnande inom vattenområdet medför stora samhällsekonomiska vinster, dels 

genom tillämpning och export av svensk kunskap och dels till följd av att svenska forskare i tuff 

konkurrens erhåller forskningsmedel inom ramen för internationella utlysningar. Nedan ges några 

exempel som framkommit i diskussionerna med myndigheter och organisationer.  

Elproduktionen från svensk vattenkraft uppgår i medeltal till 65 TWh per år. Med bättre 

prognosverktyg för att kunna förutsäga årstidsvariationer i produktionen ökar vinsten för 

vattenkraftverken. Lunds universitet, Lunds tekniska högskola och Sveriges meteorologiska och 

hydrologiska institut (SMHI) har därför utvecklat en modell (CONPHYDE) för att kunna 

prognostisera i vilken omfattning som vattenkraftens magasin fylls på till följd av snösmältning och 

avrinning (Foster m.fl. 2018). En prototyp används nu av SMHI till nytta för vattenkraftsindustrin. 

För år 2018, då priset för el i snitt var 45,8 öre/kWh, skulle en 10% vinstökningen innebära nästan 

3 miljarder kronor.  

Farliga ämnen är ett område där Sverige har stor kompetens både vad gäller att förebygga spridning 

och åtgärda historiska utsläpp, vilket medför stora besparingar för samhället. PCB och 

högfluorerade substanser, s.k. PFAS, är exempel på miljöföroreningar vars spridning medfört stora 

samhällsekonomiska kostnader. Nästan alla, som lever i en utvecklad region, har PCB och PFAS i 

sin kropp. När det gäller PFAS sker exponering främst via förorenat dricksvatten. I en nyligen 

publicerad studie som genomförts på uppdrag av Nordiska ministerrådet beräknas de 

hälsoekonomiska kostnaderna i de nordiska länderna till följd av användning av PFAS uppgå till 

mellan 2,8 - 4,6 miljarder euro per år (Goldenman m. fl. 2019). Kostnaderna i de nordiska länderna 

för rening av områden som förorenats med högfluorerade ämnen beräknas uppgå till mellan 46 

miljoner och 11 miljarder euro. I Sverige finns en stor kunskap om problematiken och om effektiva 

åtgärder som kan komma andra länder till gagn där kompetensen inte är lika hög (Sahlin, 2017). 

Forskningsprogrammet BONUS Science for a better future for the Baltic Sea region (2008 - 2018) 

omfattade totalt 85 miljoner euro. De projekt som svenska forskare deltog i erhöll 73 miljoner euro 

varav svenska forskningsfinansiärer bidrog med 14,5 miljoner euro. Det innebär att för varje euro 

från Sverige så erhöll projekt med svenska forskare 5 euro. När det gäller de forskningsprojekt som 

finansierades av Formas så var utdelningen ännu bättre då projekt med svenska forskare erhöll 

närmare 6 euro för varje euro från Formas.  

Sammanfattningsvis så bidrar svensk forskning inom vattenområdet idag direkt och indirekt till 

stora ekonomiska samhällsvinster. Ett nationellt forskningsprogram för hav och vatten skulle 

stärka kopplingen mellan forskning, innovation och hållbar samhällsutveckling och därmed 

effektivare omsätta kunskap till handling. 
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2 Svensk forskning är stark inom vattenområdet  

Vatten är ett brett forskningsområde för bland annat biologer, ekologer, oceanografer, hydrologer, 

kemister, ekonomer, jurister, medicinare, teologer, samhällsvetare, statsvetare, geografer och 

ingenjörer. Inom Sverige finns en bred tvärvetenskaplig forskningskompetens inom havs- och 

vattenområdet.   

Flera universitet, bland annat Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Lunds universitet, har hög 

kompetens och bedriver tvärvetenskaplig forskning, vad gäller sötvatten och grundvatten. Marin 

forskning av hög kvalitet, bland annat inom oceanografi, ekologi, kemi, miljöanalys och 

ekotoxikologi, bedrivs vid universiteten i Göteborg, Kalmar (Linneuniversitet), Lund, Stockholm, 

Umeå och Uppsala. SMHI utför högkvalitativ forskning och utveckling av modeller och 

beslutsystem inom hydrologi och oceanografi. 

Havsmiljöinstitutet bidrar genom expertförmedling, översikter, analyser och synteser om 

miljösituationen i haven och förmedlar kunskap mellan forskare, myndigheter och beslutsfattare. 

Även de tekniska högskolorna Chalmers, KTH och Luleå samt Försvarets forskningsinstitut (FOI), 

Stockholm International Water Institute (SIWI), Stockholm Resilience Center, Stockholm 

Environment Institute (SEI) och IVL Svenska Miljöinstitutet bedriver forskning inom 

vattenområdet. Havs- och maritim forskning bedrivs vid World Maritime University i Malmö och 

vid Chalmers och Linneuniversitet finns sjöfartshögskolor. 

Svenskt Vatten Utveckling medfinansierar forskningsprogram på högskolor och universitet i fyra 

regioner i Sverige: Luleå, Uppsala/Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund. Dessa 

forskningsprogram för VA-området är uppbyggda som kluster med fyra olika temaområden, där 

regionens högskolor och universitet arbetar nära tillsammans med forskningsinstitut, privata 

företag och VA-organisationer. Svenskt Vatten har också tillsammans med andra aktörer i 

vattensektorn tagit fram en nationellt förankrad strategisk forsknings- och innovationsagenda för 

vattensektorn i Sverige (Vattenvisionen 2019).  

I följande avsnitt listas några av de argument för ett nationellt forskningsprogram för hav och 

vatten som framkommit i arbetet med att ta fram denna rapport. 

2.1 Samla svensk vattenforskning 

I arbetet med att ta fram den här rapporten har Formas haft en dialog med de närmast berörda 

myndigheterna, organisationer samt representanter från några universitet/högskolor som visat 

intresse och haft möjlighet att medverka; HaV, Naturvårdsverket (NV), SMHI, SGU, Statens 

Geotekniska Institut (SGI), FOI, Vattenmyndigheterna, Havsmiljöinstitutet och ingående 

universitet, SIWI, Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Jernkontoret, Svenskt Vatten, SLU, Lunds 

universitet och Chalmers.  

Alla myndigheter och organisationer som Formas har varit i kontakt är positiva till ett nytt 

nationellt forskningsprogram för hav och vatten. Intressenterna har också samstämmigt uppgett att 

forskningsfinansieringen inom vattenområdet idag är splittrad. De efterfrågar en samlande aktör 

som kan stärka möjligheterna till kunskapsöverföring mellan olika branscher och intressenter och 
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därmed skapa förutsättningar för ett övergripande perspektiv av forskningsbehovet. Ett nationellt 

forskningsprogram för hav och vatten skulle ge möjlighet till ett strukturerat och långsiktigt 

arbetssätt som skulle medföra högkvalitativ svensk forskning, en mer direkt koppling mellan 

kunskap och praktik och därmed generera betydande miljö- och samhällsekonomiska vinster.  

Om Formas får uppdraget att utveckla ett nationellt forskningsprogram för hav och vatten 

kommer kontakter tas bredare under arbetet med att ta fram en nationell forskningsagenda, till 

exempel kommer fler från forskarsamhället att kontaktas liksom fler NGOs.  

2.2 Bättre förutsättningar för tvärvetenskaplig forskning av hög kvalitet 

”Vatten” är ett brett område på samma sätt som till exempel ”klimat”. Inom ramenför ett 

analysuppdrag om hur forskning omsätts till praktik har Formas visat att en nyckelfaktor är en tidig, 

kontinuerlig och bred kontakt med behovsägare (Formas 2017). Ett nationellt forskningsprogram för 

hav och vatten skulle kunna skapa bättre förutsättningar att stärka samverkan mellan forskare, 

myndigheter och branschorganisationer kring forskningsbehov och därmed ge bättre 

förutsättningar för att de resultat som forskningen genererar snabbt kan omsättas till praktisk 

tillämpning.  

Inom ramen för EU-forskningsprojekt är syftet främst att samarbete ska ske mellan länder. Det 

innebär att svenska organisationer (universitet, forskningsinstitut och myndigheter) ofta blir 

konkurrenter då budgeten inte medger att flera svenska parter söker. För att forskare med olika 

kompetenser och från flera olika organisationer ska kunna samarbeta inom ramen för ett projekt 

behöver budgeten generellt vara större än totalt 3 miljoner under tre år. Om forskningen dessutom 

förväntas snabbt kunna omsättas till praktik behöver det också finnas budget för samverkan och 

kommunikation med användare.  

De befintliga nationella forskningsprogrammen har en organisation som säkerställer att 

utlysningarna är förankrade. Forskningsprojekten har en budget som gör det möjligt för flera 

forskargrupper att samarbeta samt att föra en kontinuerlig dialog med behovsägare. 

Ett konkret exempel som visar på betydelsen av att kunna söka större forskningsprojekt på 

nationell nivå är Integration av klimatförändringseffekter i en ekosystembaserad förvaltning och planering av den 

svenska marina miljön (ClimeMarine), som möjliggjorts genom finansiering om 10 miljoner kronor 

inom ramen för det nationella programmet för klimat. Klimatmodellering innehåller många 

osäkerhetsfaktorer som uppkommer utifrån antaganden om hur stora klimatutsläppen kommer att 

vara över tid, kunskapsbrister kring klimatsystemet och begränsningar i modellerna. Inom ramen 

för ClimeMarine samarbetar HaV, SGU, SMHI och Göteborgs universitet för att med hjälp av 

befintliga data uppdatera en befintlig modell, Symphony. Beslutsfattare och intressenter har knutits 

till projektet för att säkerställa att informationen från Symphony kan användas i olika typer av 

besluts- och planeringsprocesser.  

2.3 Bättre förutsättningar att nå uppsatta mål och lösa nationella utmaningar 

Ett nationellt forskningsprogram för hav och vatten skulle kunna skapa bättre förutsättningar att 

nå nationella och internationella mål samt möta nya samhällsutmaningar. Vid EU-utlysningar ligger 

fokus på en övergripande nivå för samhällsutmaningar och stora projekt. På nationell nivå finns 
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behov av mindre forskningsprojekt eller frågeställningar på en lägre systemnivå samt specifika 

frågeställningar. Ett konkret exempel på ett nationellt behov av en långsiktig satsning, för att bygga 

upp den kunskap och erfarenhet som behövs för att utveckla rätt kostnadseffektiva åtgärder, är 

problematiken kring förorenade sediment längs Sveriges kust och i våra inlandsvatten (se även 

avsnitt 4.1.4). Det pågår forskning kring förorenade sediment i Sverige, men flera myndigheter har 

framhållit att relaterat till problemets omfattning och kunskapsluckorna är forskningen idag liten 

(Severin m. fl. 2018). Som ett svar på detta har regeringen satsat ca 100 miljoner kr per år under 

åren 2019 - 2021, för bland annat kartering och utbredning av förorenade sediment, vilket kommer 

att vara ett viktigt underlag för framtida forskningsprojekt. Det finns ett stort behov av att skapa 

förutsättningar för tvärvetenskapliga forskningssamarbeten för att effektivt kunna åtgärda 

problemen. 

2.4 Bättre förutsättningar att ta positioner inom det internationella samarbetet   

Som nämnts ovan kommer det att ske flera förändringar inom EU:s vattenlagstiftning under de 

närmaste åren vilket påverkar inriktningen och kostnader för åtgärdsarbetet inom Sverige (avsnitt 

1). Vidare så har FN utpekat åren 2021 - 2030 som "Decade of Ocean Science for Sustainable 

Development" för att stärka internationell samordning och samarbete inom forskning och 

vetenskapliga program för en bättre förvaltning av havs- och kustområden. Hur framgångsrikt den 

ansatsen kommer att bli beror i hög utsträckning på medlemsländernas engagemang. För att 

Sverige ska kunna bidra med väl underbyggda ståndpunkter är det viktigt att det finns 

konkurrenskraftig forskning inom hela vattenområdet. 

Ett nationellt forskningsprogram ska komplettera forskning inom ramen för det europeiska 

forsknings- och innovationsprogrammet Horizon Europe (se avsnitt 2.4.1 nedan). För utmaningar 

inom vattenområdet som är gemensamma för länder inom EU eller för en region är de europeiska 

gemensamma programmeringsinitiativen (JPI) Oceans och Water samt regionala initiativ av 

särskild betydelse. Arbete pågår med att ta fram nya program och uppdatera forskningsagendor för 

programområden. Ett nationellt forskningsprogram för hav och vatten skulle ge underlag för mer 

strukturerade transdisciplinära samarbeten och prioriteringar inom ramen för det internationella 

forskningsarbetet.  

2.4.1 Kort om Horizon Europe 

Inom EU-kommissionen pågår arbetet med att ta fram ett forsknings- och innovationsprogram 

som ska ersätta det tidigare programmet; Horizon 2020. Kommissionen vill maximera effekten av 

satsningarna genom att antalet partnerskap ska bli färre men större. De regionala partnerskapen i 

de olika havsregionerna som t.ex. Banos för Östersjön och Nordsjön förväntas ingå i samma 

partnerskap som JPI Oceans, A climate neutrial sustainable and productive Blue Economy. Water JPI 

kommer att ingå i partnerskapet Water4All. För att säkerställa tvärsektoriella och tvärdisciplinära 

samarbeten så kommer uppdrag, ”missions”, utformas varav ett (september 2019) är Healthy Oceans, 

Seas and Coastal and Inland Waters. 
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3 Varför Formas?  

Regeringen har gett forskningsråden Formas, Forte och Vetenskapsrådet (VR) i uppdrag att inrätta 

sju nationella forskningsprogram som berör komplexa nationella och globala samhällsutmaningar. 

Formas ansvarar för tre program; klimat, hållbart samhällsbyggande och livsmedel. Forte ansvarar 

för forskningsprogram om tillämpad välfärdsforskning och arbetslivsforskning och VR om 

migration och integration samt om antibiotikaresistens. Flera av de nationella programmen har 

samhällsutmaningar som direkt eller indirekt berör vattenområdet. 

Forskningsområden som inte omfattas av de befintliga nationella forskningsprogrammen är bland 

annat övergödning, farliga ämnen, skräp, förorenade sediment, biodiversitet inklusive främmande 

arter, vattenrelaterade aktiviteter inklusive undervattensljud (Figur 1). Förutsättningarna att fördela 

medel till vattenområdet inom de befintliga nationella forskningsprogrammen är dock väldigt 

begränsade i konkurrens med andra prioriteringar. 

Det finns stora fördelar med att behandla vattenfrågorna samlat. Om Formas får ansvaret för ett 

nytt nationellt forskningsprogram för hav och vatten så finns det många samordningsvinster med 

att klimat, hållbart samhällsbyggande och livsmedel ligger inom samma myndighetsansvar, 

eftersom alla områden har starka beröringspunkter med vatten (Figur 1).  

Uppdraget för de befintliga nationella forskningsprogrammen omfattar att skapa kraftfulla 

synergier mellan olika aktörer som kompletterar varandra vad gäller kunskap, kompetens och 

uppdrag. För Formas har genomförandet medfört en stark utveckling inom myndigheten. Genom 

samverkan och nyskapande synliggör Formas programmen och når ut till nya målgrupper, bland 

annat genom nya typer av utlysningar, kommunikationsinsatser och dialoger. Formas har aktivt 

arbetat för samverkan och samordning mellan programmen vilket har bidragit till effektivitet och 

forskning av hög kvalitet i enlighet med uppdragets mål.  För varje nationellt forskningsprogram 

har Formas inrättat en programkommitté som leds av en oberoende ordförande och som stöds av 

en arbetsgrupp. Ett motsvarande program för vatten skulle ge bättre förutsättningar för 

tvärvetenskaplig högkvalitativ forskning inom naturvetenskap, teknik och samhälle av relevans för 

vattenområdet som genom samarbete med behovsägare effektivt kommer att kunna omsätta 

kunskap till handling.  Programmet skulle också bidra till att minska splittringen inom 

forskningsområdet som alla myndigheter och organisationer, som Formas varit i kontakt med i 

arbetet med detta underlag, påpekat finns idag.  

Formas har väletablerade nätverk inom vattenområdet både nationellt och internationellt. Inom 

EU:s partnerskapsprogram är Formas representant för Sverige i styrelsen för Water JPI, JPI Ocean, 

Bonus/Banos och Belmont Forum. 
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4 Forskningsbehov inom vattenområdet 

Figur 1. Exempel på forskningsområden inom de befintliga nationella forskningsprogamen klimat, hållbart 

samhällsbyggande och livsmedel, som berör vatten och områden som inte täcks av dessa befintliga program.  

De befintliga nationella forskningsprogrammen omfattar i huvudsak forskning inom ramen för det 

landbaserade samhället och i viss mån gränslandet till vatten. Detta medför att ett antal 

forskningsområden inte är berörda (Figur 1).   

Till följd av verksamhet och konsumtion på land sprids farliga ämnen och näringsämnen till yt- 

och grundvatten och skräp till ytvattenmiljön. Föroreningar och skräp hamnar till slut i sedimenten 

eller i vattenlevande djur. Verksamheter och aktiviteter, som till exempel vattenkraft, sjöfart, fiske 

och fritidsaktiviteter, medför fysisk störning, undervattensljud, spridning av farliga ämnen och 

skräp och, i vissa fall, risk för spridning av invasiva arter och kan medföra negativ påverkan på 

biodiversitet och på näringsvävar. Kunskap inom sambanden mellan påverkansfaktorer och 

effekter samt att kunna bedöma vattenstatus är en förutsättning för en effektiv planering och 

ekosystemförvaltning av vattenresurser. Det finns dock stora kunskapsluckor i förhållande till de 

nationella och internationella mål som Sverige har åtagit sig att uppfylla (se avsnitt 1).  

I de följande avsnitten listas några exempel på viktiga och eftersatta områden där forskning och 

innovation behövs och som nämnts under samtal med myndigheter och organisationer samt i olika 

underlagsrapporter (se referenslista och bilaga 1). En mer utförlig kartläggning kommer att 

genomföras om Formas ges uppdraget att utveckla ett nationellt forskningsprogram för hav och 

vatten. 

4.1 Forskning om processer, interaktioner, biologisk mångfald och effekter  

En framgångsrik vattenförvaltning kan endast uppnås genom att åtgärda problem ur ett 

ekosystemperspektiv som baserats på kunskap om och förståelse för ekosystemens 

sammansättning, struktur, funktion och samband. Brister i vår kunskap om orsakssamband 
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mellan ekosystem och inom näringsvävar begränsar idag åtgärdsarbetet för att skydda och 

förbättra tillståndet i grundvatten, ytvatten och hav samt för att kunna möta 

klimatförändringar och skydda den biologiska mångfalden. 

4.1.1 Biologisk mångfald och påverkan på ekosystemen 

Förändringar i näringsvävar är svåra att förutse och i efterhand förklara då grundläggande 

kunskaper om sambandet mellan arter är bristfälligt. Fördjupad kunskap behövs om hur 

påverkansfaktorer, enskilt eller i kombination, påverkar ekosystem och den biologiska 

mångfalden på olika tid- och rumsskalor. Detta gäller särskilt på ekosystemnivå där komplexa 

interaktioner är svåra att förstå och beskriva. Några exempel är reproduktionsstörningar hos fisk, 

minskande populationer av sjöfågel och kustfisk, försämrade hälsotillstånd för sjöfågel, kustfisk, 

sälar och uttrar, komplexa klimatförändringseffekter och förändringar i födovävsstrukturer. Den 

sortens kunskap är också en förutsättning för att åstadkomma en ekosystembaserad 

fiskeriförvaltning. Även en djupare kunskap om olika aspekter inom samhällsvetenskap 

behövs, till exempel hur man inrättar engagemangsprocesser, jurisdiktionens möjligheter och 

gränser, miljöekonomi och konsekvenserna av förvaltningsbeslut.  

Idag saknas kunskap om status för många arter och deras livsmiljöer. Även kunskap om 

hur olika aktiviteter påverkar livsmiljöernas struktur och funktion är bristfällig samt hur 

dessa förändringar i sin tur påverkar den biologiska mångfalden. Detta har till exempel 

medfört att den svenska bedömningen och rapporteringen för Art- och habitatdirektivet enligt 

artikel 17 för marina arter, år 2007, 2013 respektive 2019, i stor utsträckning har baserats på 

expertbedömningar (se till exempel HaV 2015b). I nuvarande läge är det alltså svårt att bedöma 

hur långt från en fördelaktig bevarandestatus många livsmiljöer och arter är, eller vilka åtgärder 

som är bäst lämpade för att uppnå God status. 

Till följd av klimatförändringarna kommer temperaturen i haven under 2000-talet att öka, vilket 

kommer att medföra starkare vattenskiktning i havet vilket försvårar utbyte av syre och näring 

mellan djup- och ytvatten, ytterligare försurning och sannolikt lägre syrehalter (IPPC 2019). Vilka 

konsekvenser detta kommer att medföra för arter och ekosystemens sammansättning, 

produktion och biomassa är dock mer osäkert. Förändringar i utbredning och förflyttning av 

många marina arter pågår redan vilket medför förändringar i artsammansättning, antal individer, 

samt i ekosystemens produktion och biomassa (IPPC 2019). Ett konkret exempel är förändringar i 

fiskebestånd vilket påverkar både fiskenäringen och fritidsfisket.  

Nya arter kan berika ekosystem eller vara invasiva, dvs aggressiva konkurrenter om yta och/eller 

föda. Invasiva arter av djur och växter tar sig in i våra vatten på egen hand, via mänskliga 

aktiviteter, såsom sjöfart och vattenbruk, samt till följd av medveten utplantering. När sådana arter 

har etablerats är de svåra att bli av med och i havet är det nästan omöjligt. Generellt gäller att ju 

tidigare man sätter in åtgärder i etableringsprocessen, desto större är chanserna att lyckas och desto 

lägre blir kostnaderna. I den fördjupade utvärderingen av miljömålen år 2019 konstateras att 

problemen med invasiva främmande arter har ökat under de senaste åren. Enligt Helcom finns det 

140 främmande arter i Östersjön och Kattegatt men det är oklart hur många av dessa som är 

invasiva. Sedan 1 januari 2019 finns en ny svensk förordning om invasiva främmande arter, och 

Artdatabanken genomför en riskbedömning för att klargöra vilka arter som kan utgöra en risk. För 
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att kunna sätta in effektiva åtgärder mot de arter som klassas som invasiva behövs 

detaljerad kunskap om arternas ekologi och livscykel, vilket idag saknas för många arter. 

4.1.2 Grundvattenbildning och kvalitet  

Det finns stora kunskapsluckor i förståelsen av hur grundvattenbildning sker i olika typer av 

grundvattenmagasin, samt hur grundvattnets kvalitet varierar inom och mellan närliggande 

grundvattenmagasin. SGU har framfört att forskning kring användandet av grundvatten som 

dricksvatten dominerar inom grundvattenområdet men för att kunna möta klimatförändringarna 

behövs även annan kunskap. Forskningsinsatser behövs till exempel för att klargöra kvantitativa 

och kvalitativa effekter på grundvatten till följd av nederbörd och torka samt grundvattnets 

betydelse för terrestra och akvatiska ekosystem.  

En stor och viktig utmaning inom vattenförsörjningen till följd av klimatförändringarna är behovet 

av att använda konstgjord grundvattenbildning på betydligt fler platser i landet än vad som sker 

idag. Konstgjord grundvattenbildning innebär att ytvatten från en närliggande sjö eller ett 

vattendrag leds till dammar ovan grundvattenmagasinet som därigenom kan tränga ned i marken 

och nå grundvattnet. Mängden vatten som försvinner genom avdunstning och till havet minskar 

därmed. Det finns stora samhällsekonomiska vinster om detta sker på platser där de rätta 

geologiska och hydrologiska förutsättningarna finns, men kunskap behövs för att kunna identifiera 

dessa områden. Denna kunskap har inte bara betydelse för att säkra tillgång till dricksvatten utan 

ger exempelvis även bättre förutsättningar för att öka tillgången till vatten för grundvattenberoende 

ekosystem under perioder av torka, vilket är viktigt för skydd av känsliga ekosystem och 

biologisk mångfald. 

4.1.3 Farliga ämnen 

I Östersjön har förbud mot farliga ämnen som används i produkter på land, som till exempel 

DDT, PCB och bly samt vissa bromerade och högfluorerade ämnen, generellt snabbt visat 

nedåtgående trender i fisk och eller havsfåglar efter genomförandet. För andra ämnen, till exempel 

dioxiner som bildas oavsiktligt, sjunker halterna i vattenmiljön långsammare och är fortfarande så 

höga att de är problematiska. Det förekommer högst troligt också ämnen som påverkar organismer 

och ekosystem idag men som ännu inte har identifierats. 

Ett exempel på ämnesgrupp där vi saknar mycket kunskap om risker är läkemedel. De allra flesta 

läkemedel är avsedda att påverka fysiologiska processer vid låga koncentrationer i 

människokroppen, vanligen genom att binda till olika proteiner som receptorer eller enzymer. 

Många av dessa proteiner återfinns även hos andra arter vilket medför att läkemedel som kommer 

ut i miljön kan orsaka negativa effekter. Det finns stora kunskapsluckor om i vilken utsträckning 

som läkemedel utifrån sina egenskaper, utsläppsvolymer och effekter utgör en risk i vattenmiljön. 

En av de viktigaste åtgärderna för att kunna skydda dricksvattenreserver och ekosystem är att på 

ett tidigt stadium identifiera nya ämnen och dess källor, som kan utgöra risker för den 

akvatiska miljön. Kemikalieinspektionen (KemI) har särskilt betonat att metodiken för 

identifiering behöver utvecklas för att säkerställa att riskbedömningar är tillförlitliga. Vidare 
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behöver också spridningen från förorenad mark och förorenade sediment förhindras. Det är 

ofta mycket svårare och dyrare att åtgärda förorenade områden än att förebygga och förhindra 

utsläpp av skadliga ämnen i ett tidigt skede.  

Ett exempel är sediment som förorenats till följd av utsläpp från industrier och andra 

verksamheter. SGU, HaV, länsstyrelserna, NV och SGI har på uppdrag av Miljömålsrådet tagit 

fram en rapport om prioriteringar och behov av åtgärder (Severin m fl. 2018) vars förslag även 

stöds i den fördjupade utvärderingen av miljömålen år 2019. I rapporten listas bland annat behov 

av forskning för att kunna vidta rätt åtgärder på rätt plats. Mer kunskap behövs till exempel om 

mekanismer för sedimenttransport, läckage av föroreningar från sediment till 

vattenmassan, vad som påverkar upptag i växter och djur, riskbedömning på kort och lång 

sikt samt om kombinationseffekter. För att kunna lösa problemen konstateras samverkan 

behövs mellan forskare och behovsägare samt att satsningar måste vara långsiktiga. 

4.1.4 Övergödning 

I Östersjön brukar övergödningssituationen ofta framställas som dyster med bottendöd och giftiga 

algblomningar samt att det kommer att dröja årtionden innan vidtagna åtgärder får synliga effekter 

i havsmiljön. Belastningen av näringsämnen har dock minskat. Sedan år 2000 har 

fosforbelastningen minskat med 25 procent för hela Östersjön och kvävebelastningen med 12 

procent.   

En grupp danska, finska och svenska forskare har nyligen också visat att målet om en god 

havsmiljö kan nås i stora delar av Östersjön (Murray m. fl. 2019). Den tid som krävs för att uppnå 

God status kommer dock att variera, från årtionden i vissa områden till århundraden i andra. 

Eftersom förbättringstakten är störst i början efter en åtgärd så kommer dock stora förbättringar 

att kunna ske även i områden där möjligheten att nå God status kommer att ta längre tid. I rapporten 

anges dock att ekosystemmodellen behöver förbättras bland annat avseende inverkan av 

meteorologi och klimat. Övergödning är dock inte bara ett problem i Östersjön utan även i vissa 

sjöar och vattendrag.  

För att öka möjligheterna att minska övergödningen och nå God status på ett så kostnadseffektivt 

sätt som möjligt så behövs exempelvis bättre förståelse av samspelet mellan åtgärder på land 

och effekten de ger på vattenstatus (HaV 2015b; Formas 2019).  Kunskapen kan ligga till grund 

för bedömningen av effekterna av olika åtgärder, av kostnader och avvägningar mellan olika 

alternativ, och skulle kunna bidra till att optimera de åtgärder och verktyg som används i 

handlingsplaner. En statlig utredning Minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete (Dir. 

2018:11) pågår och ska redovisas senast den 28 februari 2020. 

4.1.5 Undervattensljud 

Att höga halter av farliga ämnen och näringsämnen påverkar vattenmiljön negativt är väl känt men 

vi vet nu att det även kan gälla undervattensljud som är för starkt och frekvent. Ljud är en naturlig 

komponent i den akvatiska miljön vilket innebär att de flesta djurarter kan antas vara evolutionärt 

anpassade till en viss ljudnivå. Bullernivåerna som människan ger upphov till är ett tillskott och 

med satsningar på en blå ekonomisk tillväxt, som till exempel ökade fartygstransporter, 
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energisatsningar och utveckling av nya fritidsaktiviteter, förväntas ljudnivån under vatten öka under 

kommande år. Det finns ett stort antal vetenskapliga studier som visar att både fisk och däggdjur i 

haven påverkas negativt när de utsätts för höga ljudnivåer. Insikten att hörseln är det viktigaste 

sinnesorganet för många marina djurarter och att mänskliga aktiviteter stör det naturliga 

ljudlandskapet har resulterat i att ljud klassats som en förorening och utgör en av tolv indikatorer 

inom ramen för MSFD. I Östersjön använder till exempel tumlaren ljud för att söka föda och 

torsken för att hävda revir och som lockrop. Kunskapen om marina djur och ljud är dock 

fortfarande begränsad. Till exempel behöver vi öka kunskapen om hur ljud påverkar olika 

livsstadier, hur ljudlandskapet uppfattas, olika arters ljudkänslighet och i vilken 

utsträckning ljud kan orsaka beteendeförändringar.  

FOI har framfört att det idag inte bedrivs någon forskning om undervattensljud på regelbunden 

basis vid svenska universitet. Detta är tvärvetenskaplig forskning som bland annat förutsätter 

samarbete mellan akustiker och biologer. Inom Helcom och Ospar och på EU-nivå pågår ett 

arbete med att reglera ljud i haven. Behovet av forskning inom detta område har även 

uppmärksammats inom JPI Oceans. 

4.1.6 Sjöfartens miljöpåverkan 

Flera lärosäten, Havsmiljöinstitutet och SGU har påpekat att sjöfartens miljöpåverkan, till exempel 

till följd av utsläpp till vatten och fysisk påverkan är områden där det finns stora kunskapsluckor. 

Fokus på utsläpp från sjöfarten har hittills främst varit på luftemissioner. Som en följd av detta 

omnämns endast luftemissioner från sjöfart i den maritima strategin från 2015, liksom i den nyligen 

publicerade uppföljningen (HaV 2018b). Inom detta område krävs tvärvetenskapligt samarbete och 

kunskap om såväl sjöfart och fartygsoperationer, som dess påverkan på marin miljö. Kunskap 

inom detta område skulle stärka kopplingen mellan sjöfart och arbetet inom ramen för MSFD, 

WFD och Havsplaneringsdirektivet (2014/89/EU) samt kunna ge vetenskapligt stöd för svenska 

ståndpunkter i arbetet inom International Maritime Organisation (IMO). 

4.2 Innovationer för en livskraftig vattenmiljö 

Alla aktörer som Formas har träffat i arbetet med denna rapport har betonat behovet av 

innovation för miljö-, teknik- och samhällsutveckling och att det sker i samverkan med 

behovsägare. I detta avsnitt sammanfattas övergripande några utvalda exempel på initiativ och nya 

behov som har framkommit under samtalen. Ansvarsområden som ligger under andra myndigheter 

som till exempel energiområdet (Energimyndigheten), samt väl kända och etablerade 

innovationsområden, som till exempel vattenrening, tas inte upp i denna sammanställning.  

4.2.1 Vattenanvändning och kontroll av flöden i industriprocesser 

SIWI har påpekat att nya samverkansformer mellan den privata sektorn och statliga aktörer är ett 

viktigt innovationsområde för att hitta vägar till effektiviserad vattenanvändning och därmed öka 

hastigheten i omställningen mot ett mer hållbart samhälle. I en rapport från OECD (2012) anges 

att den globala efterfrågan på vatten förväntas öka med 55 procent år 2050, till följd av ökad 

användning i tillverkningsindustri, elproduktion och hushåll. Svenskt kunnande kan bidra mer 
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internationellt på detta område. Till exempel har Jernkontoret och SIWI angett att det finns behov 

av mer forskning och utveckling av on-linetekniker för analys av olika typer av processvatten för 

att effektivare styra och kontrollera/övervaka tillverkningsprocesser. Att dosera kemikalier i 

förhållande till vattenförbrukningen minskar risken för överdosering och medför också tidsvinster i 

produktionen. I förlängningen en vinst för både företaget och miljön.  

4.2.2 Grundvattennivåer och uttag 

Klimatförändringarna förväntas skapa ett allt större behov av att kunna förutsäga framtida 

förändringar av grundvattennivåerna. I Sverige samverkar bland annat SMHI och SGU kring 

utvecklingen av prognosverktyg, ett arbete som kommer att fortsätta att vara en stor utmaning. 

Bland annat kommer större hänsyn att behöva tas till individuella grundvattenresursers förmåga att 

lagra grundvatten. Metoder behövs därför för att aktivt kunna styra och kontinuerligt beräkna hur 

mycket vatten som kan tas ut från grundvattenmagasin i förhållande till nederbörd och nybildning   

samt för att bedöma effekter på grundvattenberoende ekosystem.  

4.2.3 Övervakning av status och förändringar 

Miljöövervakningen är grunden för att följa upp status och förändringar och det sker en ständig 

metodutveckling för att kunna effektivisera övervakningen och utveckla indikatorer. 

Havsmiljöinstitutets ledningsgrupp har påpekat att kraven ökar på att kunna leverera 

sammanställningar av information snabbare. Under senare år har till exempel metoden 

environmental DNA (e-DNA) och användning av drönare för kartläggning av grunda bottnar fått 

stort intresse. Metoden e-DNA analyserar DNA i de rester som djur lämnar efter sig, så som 

spillning, hudavlagringar och hårstrån, vilket innebär att det går att snabbare och med en större 

säkerhet belägga vilka arter som finns i ett vattenområde. Utvecklingen av metoden stöttas av flera 

olika forskningsprojekt men vidareutveckling behövs.  

4.3 Forskning för utveckling av styrmedel, genomförande och ekonomiska 

aspekter 

Det finns ett fortsatt stort behov av forskning och utveckling av stöd och verktyg för status- 

och riskbedömning inom vattenområdet. Eftersom klimatförändringar kan förväntas förändra 

förutsättningarna kommer förvaltningen i högre utsträckning behöva vara adaptiv både på lokal 

och nationell nivå. 

Forskning och innovation behövs till exempel för att utveckla och förbättra observationssystem 

och hur dessa kan kombineras med modeller för att optimera förvaltningen av allt vatten. 

Övervakningsprogram, indikatorer och miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet behöver 

vidareutvecklas och vara adaptiva för att kunna följa upp tillstånd, effekter av vidtagna åtgärder och 

för att klargöra var åtgärder behövs för att uppnå de nationella miljömålen, EU-direktiv och 

konventioner (Havsmiljöinstitutet; specificering av behov anges till exempel i HaV 2015b och HaV 

2017).  

NV, HaV, SGU och SMHI har framfört att det finns mycket data hos myndigheter och forskare 

som inte kommer till användning i den utsträckning som är önskvärt.  I princip all 
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miljöövervakning inkluderar en geografisk referens och är därmed även relevant för 

geodatasamverkan i enlighet med EU:s direktiv Inspire. Direktivet syftar till att underlätta 

tillgången till offentliga geodata via webbaserade tjänster. Flera lärosäten, bland annat Chalmers, 

har påpekat att forskning inom till exempel datahantering, maskininlärning och artificiell intelligens 

(AI) skulle kunna bidra till utvecklingen av effektivare datahantering och samverkan. 

Forskningsprogrammet WATERS pågick under åren 2011 - 2016 och involverade forskare och 

experter från 11 universitet, myndigheter och konsultföretag i Sverige och Danmark. Programmet 

syftade till att förbättra bedömningsgrunderna för ekologisk status i inlandsvatten och i kustvatten 

och finansierades av NV och HaV med en total budget om 47 miljoner kronor. I slutrapporten 

konstateras bland annat att arbetet med att vidareutveckla bedömningsgrunder behöver fortsätta 

(Lindegarth m fl 2016). Klassificering av status till följd av antropogen påverkan, och i jämförelse 

med naturlig variation, är en utmaning. Till exempel behöver hänsyn tas till lokala förutsättningar 

och tidsmässiga faktorer samt till klimatförändringar. Under Formas samtal med 

Vattenmyndigheterna och med Havsmiljöinstitutet framkom också att kontakten mellan forskare 

och användare under programtiden inte varit tillräcklig. Att det finns budget och tid för 

kontinuerlig kommunikation mellan forskare och behovsägare är således viktigt för hur väl 

resultaten från ett forskningsprogram ska kunnat implementeras. 

När det gäller kemisk status (avseende farliga ämnen) finns det få gränsvärden i förhållande till 

antalet ämnen av relevans och matriser (vatten, sediment och olika vävnader i biota; SGU, SGI, 

HaV, NV, och Jernkontoret). Även bedömningsgrunder för kombinationseffekter samt 

samverkande faktorer för att kunna skydda människor och miljö behöver utvecklas i samverkan 

mellan forskare och ansvariga myndigheter. I grundvatten kan det finnas naturligt höga halter av 

tungmetaller. För att kunna tillämpa miljökvalitetsnormer korrekt behövs därför mer kunskap om 

när halter ska bedömas vara förorening eller naturlig variation. 

Flera aktörer, däribland HaV (2015), Havsmiljöinstitutet, KemI, SMHI, Vattenmyndigheterna och 

LRF menar att det finns ett behov av att stärka kopplingen mellan forskning och uppföljning 

av genomförda åtgärder. Det finns mycket kunskap om kostnadseffektiva lösningar för att 

minska övergödning men däremot är forskningen om andra belastningar mer sparsamt 

förekommande (Formas 2019). Förbättrade analysverktyg behövs också för att planera och 

utvärdera de mest kostnadseffektiva kombinationerna av åtgärder. Dessa bör omfatta 

tvärvetenskapliga tillvägagångssätt och samordning över sektorsgränser, samt kombinera 

ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. Svenskt Vatten, LRF och Vattenmyndigheterna har 

också påpekat att forskning kring innovativa styrmedel behövs då det finns ett så kallat 

genomförandeunderskott, det vill säga att kunskap finns men på grund av till exempel nationella 

finansieringssystem och regler kan åtgärder inte genomföras.  

För att nå de nationella miljömålen och uppfylla internationella överenskommelser behöver hänsyn 

till effekter på vattenmiljön integreras inom andra politikområden/sektorer och effekten av 

frivilliga initiativ tillvaratas och förstärkas. Här är även forskning som relaterar till beteende- 

och värderingsfrågor hos näringsliv, handel och konsumenter centrala. Ett konkret exempel där 

flera sektorer är berörda är förebyggande åtgärder för att motverka effekter av havsnivåhöjningen i 

södra Sverige. Den globala havsnivåhöjningen går nu mer än dubbelt så fort som under 1900-talet 

och hastigheten ökar (IPPC 2019). Nivåhöjningen innebär ökad risk för översvämningar, 
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saltvatteninträning, jorderosion och skador på infrastruktur, såsom ledningsnät och vägnät, samt 

byggnader. SGU och Lunds universitet har framfört att forskning med samverkan mellan flera 

olika sektorer är nödvändig för att på ett tidigt stadium identifiera utsatta områden och rätt 

åtgärder.  

5 Från forskning till handling 

Alla myndigheter och organisationer som Formas har varit i kontakt med i arbetet med denna 

rapport har ställt sig positiva till ett nytt nationellt forskningsprogram för hav och vatten. 

Forskningsområden som tagits upp i samtal med myndigheter och organisationer, är relevanta i 

förhållande till nationella och internationella mål och som inte omfattas av befintliga nationella 

forskningsprogram är övergödning, biodiversitet, farliga ämnen, skräp, förorenade sediment, 

inklusive främmande arter och annan påverkan från mänskliga aktiviteter. Kunskap inom dessa 

områden är en förutsättning för en effektiv planering och ekosystembaserad förvaltning av vatten- 

och havsresurser. Programmet skulle medföra bättre förutsättningar för att nå nationella och 

internationella mål och effektivt möta nya samhällsutmaningar genom att möjliggöra mer 

strukturerade och långsiktiga satsningar. Det skulle också vara ett stöd för Sveriges ambition att i 

högre utsträckning ta positioner inom ramen för det internationella samarbetet. Ett nationellt 

forskningsprogram för hav och vatten föreslås omfatta tre områden som tillsammans ger 

förutsättningar att uppnå ovan nämnda syften.  

5.1.1 Kunskap om biodiversitet, processer, interaktioner och effekter 

Stärkt forskning om biologisk mångfald, processer, interaktioner mellan arter, ekosystem och 

påverkansfaktorer samt effekter kommer att bidra till en bättre förståelse av orsakssamband i 

vattenmiljön och hur de kopplar till mark och människans aktiviteter. Denna kunskap behövs för 

att kunna möta effekter av klimatförändringar och skydda den biologiska mångfalden samt bedöma 

behovet av åtgärder och att de sätts in där de ger bäst effekt.  

I avsnitt 4.1 ges en utförligare beskrivning med exempel som baseras på information som 

framkommit vid samtal med myndigheter och organisationer samt i olika underlagsrapporter (se 

bilaga 1 och referenslista).  

5.1.2 Innovationer för en livskraftig vattenmiljö 

Forskning som stödjer innovationer relaterade till vattenmiljön kommer att kunna bidra till 

exempelvis effektivare användning av vattenresurser, minskad användning och utsläpp av farliga 

ämnen samt kartläggning av tillstånd och förändringar över tid. En viktig förutsättning för 

framgång är att forskning som stödjer innovation genomförs i samverkan med behovsägare 

(Formas 2017). En kortfattad beskrivning ges i avsnitt 4.2 men en mer utförlig kartläggning 

kommer att genomföras om Formas ges uppdraget att utveckla ett nationellt forskningsprogram 

för hav och vatten. 
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5.1.3 Styrmedel, genomförande och ekonomiska aspekter  

Forskning inom styrmedel, genomförande och ekonomiska aspekter kommer att kunna bidra till 

att omvandla kunskap som genererats inom ovanstående forskningsområden till handling med 

hjälp av politiska styrmedel, frivilliga åtaganden, beteendeföringar och vidareutveckling av 

värderings- och bedömningsgrunder, ekosystembaserad planering och förvaltning. I avsnitt 4.3 ges 

en mer utförlig beskrivning med exempel som baseras på information som framkommit vid samtal 

med myndigheter och organisationer samt i olika underlagsrapporter. 
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Bilaga 1  

Sammanställning myndigheter och organisationer som bidragit med underlag 

Under arbetet med denna rapport har Formas inbjudit till möten i mindre grupper med myndigheter 

och organisationer. Några personer har också själva kontaktat Formas. Syftet med detta arbetssätt har 

främst varit att lyssna och ta in information från närmast berörda och intresserade organisationer som 

har haft möjlighet. Om Formas får uppdraget att arbeta vidare med att utveckla ett nationellt 

forskningsprogram för hav och vatten kommer kontakter tas bredare, till exempel även NGO:s och fler 

från forskarsamhället kommer att ges möjlighet att delta i dialoger, under arbetet med att ta fram en 

nationell forskningsagenda. 

Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) Göteborg den 15 januari 2019 

Havs- och vattenmyndigheten 

Per Olsson                 Avd för havs och vattenförvaltning, bitr avdelningschef 

Karin Pettersson        Avd för havs- och vattenförvaltning, Enheten för havsförvaltning  

Ulrika Gunnartz         Avd för fiskförvaltning, Enheten för fiskreglering 

Mårten Åström           Avd för fiskförvaltning, Enheten för fiskreglering  

Anna Jöborn             Kunskapsavdelningen, Avdelningschef 

Thomas Klein             Kunskapsavdelningen, Enheten för forskning och miljömål, Enhetschef 

Bengt Fjällborg           Kunskapsavdelningen, Enheten för forskning och miljömål  

Emma Sernland          Kunskapsavdelningen, Enheten för forskning och miljömål  

Floor ten Hoopen       Kunskapsavdelningen, Enheten för forskning och miljömål 

 

Havsmiljöinstitutet 

Kajsa Tönnesson  Föreståndare, Marin ekolog  

Anders Grimvall Vetenskaplig koordinator, Statistiker 

Eva-Lotta Sundvall Vetenskaplig koordinator, Miljöpsykologi 

 

Havsmiljöinstitutets ledningsgrupp, skypemöte 24 januari 2019 

Kajsa Tönnesson,  Göteborg, föreståndare 

Carl Rolff,   Enheten vid Stockholms universitet, Östersjöcentrum  

Johan Wikner,  Enheten vid Umeå universitet 

Joakim Hjelm,  Enheten vid SLU Aqua, Lysekil 

Samuel Hylander,  Enheten vid Linnéuniversitetet, Kalmar 

Lovisa Ganslandt,  Göteborg, sekreterare 
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Sveriges Geologisk Undersökning (SGU) och Sveriges Geotekniska 

Institut (SGI), skypemöte, 22 januari 2019 med fokus på förorenade 

sediment 

Yvonne Ohlsson  SGI, Renare Mark 

Minna Severin  SGU, Samhällsplanering - Samhällsplanering marin miljö 

Liljana Gottby  SGU, Mark och grundvatten - Renare mark och vatten 

Lars-Ove Lång SGU, Mark och grundvatten - Hållbar vattenförsörjning 

Kommentarer från SGU på remissversionen lämnades även av Sarah Josefsson 

SGU 24 januari, skypemöte, fokus på grundvatten 

Lars-Ove Lång Mark och grundvatten - Hållbar vattenförsörjning 

Peter Dahlqvist   Mark och grundvatten - Vatten i berg 

Naturvårdsverket (NV) och Kemikalieinspektionen (KemI),  

23 januari, fokus miljögifter 

Karl Lilja  Miljöanalysavdelningen - Miljögiftsenheten 

Maria Linderoth Miljöanalysavdelningen - Miljögiftsenheten 

Elisabeth Nyberg Miljöanalysavdelningen - Miljögiftsenheten 

Åsa Andersson Miljöanalysavdelningen – Miljögiftsenheten (Sötvatten) 

Maxi Nachtigall Uppdragsavdelningen – EU-enheten 

Clarisse Kehler Siebert Uppdragsavdelningen – EU-enheten 

Anna-Maria Sundin Samhällsavdelningen - Kretsloppsenheten 

Maximilian Ludtke Samhällsavdelningen - Kretsloppsenheten 

Gunilla Ejdun Miljöanalysavdelningen - Forskningsenheten 

Helena Parkman  Kemikalieinspektionen (via Skype, del av mötet) 

 
Kommentarer från KemI på remissversionen lämnades av Lina Wendt-Rasch 

NV 24 januari, Forskningsenheten 

Mats Andersson Enhetschef 
Cecilia Lindblad 
Gunilla Ejdun 

Miljömålsberedningen 1 februari  

Jorid Hammersland  
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Stockholm International Water Institute (SIWI) 5 februari 

Katarina Veem (även 22/1) Director, Swedish Water House 

Birgitta Liss Lymer  Director, Water Governance Dept.  

Alejandro Jiménez  Co-director, Water Governance Dept. 

Jenny Grönvall Water Policy & Rights, Water Governance Dept 

Anna Tengberg Water/Forest 

Marian Vink  Director, Transboundary Water 

Mats Eriksson  Transboundary Water Management Dept 

Jernkontoret via Skype, 11 februari 
Sophie Carler Ph.D., Senior Advisor Water, ecosystems, and sustainability 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) 14 februari 

Helén Andersson Chef för forskningsavdelningen 

Lunds universitet, 15 februari i Lund 
Cintia Bertacchi Uvo Professor Div. of Water Resources Engineering  

Magnus Larson  Professor, Div. of Water Resources Engineering 

Rolf Larsson Doktor, Div. of Water Resources Engineering 

Kenneth M Persson, Professor, Div. of Water Resources Engineering 

Jing Li Doktorand 

Ronny Berndtsson,  Professor, Div. of Water Resources Engineering 

Caroline Hallin  Doktor 

Hossein Hashemi  Doktor 

Linus Zhang,  Doktor 

Magnus Persson  Professor, Div. of Water Resources Engineering 

Erik Nilsson   Doktor 

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) via Skype 19 februari 

Markus Hoffman  Agr Dr Expert, vatten och växtnäring 

Helena Aronsson, SLU Övergödningsfrågor 

Vattenmyndigheterna via Skype 22 februari 

Irene Bohman Södra Östersjön, Kalmar 

Mats Wallin   Norra Östersjön, Västerås 

https://www.lunduniversity.lu.se/lucat/user/3baa0f8f00582c79cd172b360ce6a205
https://www.lunduniversity.lu.se/lucat/user/dc01e88088bb4ca0edbfff2e8a9fc821
https://www.lunduniversity.lu.se/lucat/user/f4a44b7a69d0faac69efaac03534f5b4
https://www.lunduniversity.lu.se/lucat/user/ded30a76a381cc2ffee63077d334e063
https://www.lunduniversity.lu.se/lucat/user/de0db2379fdd69f2ba4773d4879f080f
https://www.lunduniversity.lu.se/lucat/user/d72edb0c2561a5ff878d67b9fff6363a
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Svenskt Vatten 5 mars 

Anna Norström  Utvecklingsledare 

Birger Wallsten Dricksvattenexpert 

Anders Finnson Miljöexpert, Samordnare för EU-arbete 

Peter Sörngård Miljöexpert,  

 

Organisationer som kontaktat Formas via mail och telefon 

Ida-Maja Hassellöv  Docent Maritim miljövetenskap, Chalmers 

Peter Sigray   Forskningschef, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 

 


