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§1 

 

Mötets öppnande  

Ordföranden Lisa Sennerby Forsse öppnade mötet och hälsade alla varmt välkomna.   

§2 

 

Godkännande av dagordningen 

Dagordning godkändes. Som övriga punkter anmäldes fyra ärenden:  

• Kommande rådsmöten 2020. 

• Strategidagar 16-17 september. 

• Reflektion kring Introduktionen för nya ledamöter. 

• Synpunkter på upplägget med en fördjupad diskussion kring en av de pågående 

forskningssammanställningarna (med inbjudna sakkunniga och avnämare).  

 

 

§3 
Föregående minnesanteckningar 

Minnesanteckningar från mötet den 25 november 2019 lades till handlingarna efter en 

mindre justering om att myndighetschefen, generaldirektör Ingrid Petersson, är adjungerad 

att delta i möten med Rådet för evidensbaserad miljöanalys.  

 

 

§4 
Presentation av nya ledamöter 

Då tre nya ledamöter deltog på sitt första rådsmöte genomfördes en presentationsrunda. 

 

 

§5 
Hydrologiska effekter av anläggning och restaurering av våtmarker – Vad behöver 

avnämnare och vad kan forskningen leverera? 

Den 20 september 2019 fattade Rådet beslut om att en forskningssammanställning om 

hydrologiska effekter av anläggning och restaurering av våtmarker skulle påbörjas. Under 

hösten 2019 genomfördes flera intressentmöten, och sakkunniga till projektgruppen 

rekryterades. Projektgruppen genomförde sitt första möte den 12–13 februari 2020.  

Diskussion:  

Syftet med diskussionspunkten var att ge Rådet en inblick i arbetet med de överväganden 

och avvägningar som måste göras för att en systematisk forskningssammanställning ska bli 

såväl vetenskapligt välgrundad som användbar för avnämarna.    

Hjalmar Laudon, professor vid SLU och ordförande i expertgruppen för den aktuella 

forskningssammanställningen, inledde med att presentera frågeställningen ur ett 

vetenskapligt perspektiv.  

Därefter beskrev representanter från två av avnämarorganisationerna, Sveriges Geologiska 

Undersökning (SGU) respektive Naturvårdsverket, vilket kunskapsbehov de har, och vilka 

kunskapsluckor som finns. Avnämarna har framförallt behov av kunskap om hur anläggning 

och restaurering av våtmarker påverkar grundvattennivåerna. 

Rådet informerades också kort om en nyligen avslutad forskningsutlysning med inriktning 

våtmarkers ekosystemtjänster, som Naturvårdsverket har genomfört (Formas delfinansierar 

ett par av projekten). 

Därefter följde en paneldiskussion med representanter från expertgruppen respektive från 

avnämarorganisationerna. Rådet inbjöds att ställa frågor till panelen. 

 

§6 
Implementering av Strategidokumentet och arbete med Fokusområden 
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Diskussion:  

Henrik Scharin presenterade hur implementeringen av strategin för identifiering av frågor 

att besvara inom ramen för systematiska forskningssammanställningar fortskrider, och då 

mer specifikt arbetet med fokusområden inom klimat och biologisk mångfald.  

Den 10 februari 2020 genomfördes en workshop för att identifiera lämpliga fokusområden 

inom biologisk mångfald. Det var en lyckad workshop med ett stort antal deltagare från 

såväl akademi som från avnämarhåll. Tyvärr var det en övervikt av deltagare från 

akademin, vilket kan innebära att vissa avnämarperspektiv riskerar att saknas. Den 17 

februari arrangeras en workshop inom klimat, och där ser anmälningsläget ut att vara mer 

balanserat. 

Nästa steg i arbetet är att sammanställa de diskussioner som fördes och de förslag till 

fokusområden som framkom. Därefter kommer en diskussion med relevanta aktörer att 

föras, för att prioritera mellan möjliga fokusområden samt för att identifiera potentiella 

frågeställningar inom de fokusområden som fastställs. 

Efter presentationen följde en kort diskussion inom Rådet om vikten av att säkerställa att 

avnämarnas perspektiv tas i beaktande – detta med anledning av att det var för få 

deltagare från avnämarsidan på workshopen om biologisk mångfald. Det påpekades att det 

kan vara svårt att agera som beslutsfattare om man inte är med i diskussionen från början.  

Rådet frågade hur prioriteringen mellan fokusområden samt mellan föreslagna 

frågeställningar ska gå till. Formas kommer att återkomma med en process för det. Det 

lyftes att området giftfri miljö saknas, och att det bör hanteras på lämpligt sätt, då området 

har koppling till både klimat respektive biologisk mångfald. Rådet konstaterade också att 

miljömålsarbetet ska vara i fokus, och att Rådet gärna är  delaktigt i kommande 

urvalsprocess.  

§7 
Presentation av Kommunikationsstrategi 

Diskussion: 

Anna Lena Schlossman och Henrik Scharin presenterade ett utkast till en 

kommunikationsstrategi. De viktigaste aktiviteterna som kommunikationsstrategin ska 

stödja är: 

• Identifiering av frågeställningar. Viktigt med tidig dialog och samarbete med 

relevanta aktörer. 

• Förstudier. Resultaten från förstudier kan vara av intresse för berörda 

organisationer även i de fall en förstudie inte leder till beslut om en 

forskningssammanställning.  

• Forskningssammanställningar. De utgör huvuddelen av vår verksamhet, och en 

kommunikationsplan för varje sammanställning kommer att tas fram. 

 

Primära målgrupper för forskningssammanställningarna är ”Praktiken” (personer och 

organisationer som berörs av ämnena för våra forskningssammantällningar), ”Beslutfattare” 

(kommuner, myndigheter, mfl.) och ”Akademiker” (sakkunniga inom de frågor vi utvärderar, 

samt andra forskare). De systematiska forskningssammanställningarna ska vara välkända 

produkter, som ska vara enkla att ta del av.  
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Kommunikationsplanen för varje sammanställning ska bl.a. innehålla en beskrivning av 

målgrupper och intressenter, en plan för intressentdialog, behov av workshops och möten, 

budskap från sammanställningen, kanaler för spridning, m.m.  

Det ställdes frågor från ledamöterna om vad Rådet idag kan göra kommunikationsmässigt. 

Det finns inget särskilt nyhetsbrev från Rådet. Ska Rådet vara en del av Formas 

nyhetsbrev? Det ställdes också frågor om huruvida vissa rapporter behöver vara på 

engelska, och enligt Formas måste respektive forskningssammanställning vid behov ta 

fram en rapport på engelska. Det framfördes också att Formas behöver vara mer aktiv i den 

utåtriktade kommunikationen. 

Rådet tog upp att det finns svårigheter att få avnämare (t.ex. myndigheter) att delta vid 

workshops. En utvecklad och vässad kommunikation skulle kunna bidra till ett bättre 

deltagande. Rådet föreslog att det kanske borde gå att genomföra en särskild satsning, och 

Rådet gav även som medskick att Formas bör undersöka möjligheten att skapa ett nätverk 

för kommunikatörer/kommunikationschefer för de aktörer som har liknande uppdrag.  

 

§8 
Beslut gällande färdigställande av förstudie  

Diskussion:  

Växtupptag av miljöföroreningar från avloppsslam och andra avfallsfraktioner 

Detta förslag på fråga inkom till Formas under våren 2019 och Rådet fattade vid sitt möte 

den 23 maj 2019 beslut om att en förstudie skulle genomföras. Under förstudiearbetet 

uppdagades att det pågick en statlig utredning av relevans för frågan. Enligt direktivet 

skulle utredningen föreslå hur ett förbud mot att sprida avloppsslam bör utformas. 

Redovisningsdatum angavs till 10 januari 2020. 

Då det pågick en utredning vars slutsatser är relevanta vid bedömning av behovet av en 

forskningssammanställning beslutade Rådet den 20 september 2019 att förstudiearbetet 

skulle pausas till dess att utredningen hade presenterats. 

Utredningen presenterade den 17 januari 2020 två alternativa regleringsförslag: Totalt 

spridningsförbud av slam respektive spridningsförbud med undantag för spridning av 

kvalitetssäkrat slam på produktiv jordbruksmark. 

Det första alternativet ligger närmast utredningens direktiv, men utredningen menar att 

detta alternativ är mindre realistiskt, eftersom det förmodligen inte är förenligt med EU:s 

regelverk. Om alternativ 2 genomförs föreslås Naturvårdsverket få i uppdrag att samordna 

uppströmsarbetet, samt att koordinera en regelbunden översyn av gränsvärdena.  

Formas föreslog att den påbörjade förstudien om växtupptag av miljöföroreningar från 

avloppsslam och andra avfallsfraktioner inte skulle färdigställas i nuläget, men att frågan 

åter skulle tas upp för beslut år 2023. Detta med motiveringen att frågan inte har en tydlig 

koppling till något av områdena Klimat respektive Biologisk mångfald, samt att det är svårt 

att förutse vilka konsekvenser utredningens förslag kommer att få i förlängningen, något 

som har betydelse för utformningen av en eventuell systematisk 

forskningssammanställning. 

Diskussionen inom Rådet fokuserade på att det faktiskt finns en koppling mellan 

gödningsfrågan och klimatfrågan. Dessutom kan den föreslagna frågan vara relevant 
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oavsett vilka konsekvenser utredningen får (t.ex. om ett förbud införs trots att det inte finns 

något vetenskapligt stöd för att växtupptag sker i någon problematisk omfattning). Här 

skulle Rådet för evidensbaserat miljöanalys kunna spela en viktig roll genom att säkerställa 

att välgrundade beslut fattas. Rådet föreslog att ett fortsatt förstudiearbete ska göras i nära 

dialog med Naturvårdsverket. 

Beslut: 

Rådet beslutade att förstudien om växtupptag av miljöföroreningar från avloppsslam ska 

färdigställas. 

§9 
Beslut gällande strategi för identifiering av frågor att utreda inom ramen för 

systematiska forskningssammanställningar 

Diskussion:  

Formas har tagit fram ett förslag till strategi för identifiering av frågeställningar för 

forskningssammanställningar inom de prioriterade områdena klimat respektive biologisk 

mångfald. Strategidokumentet skickades till Rådet för beslut per capsulam i december 

2019, men på grund av att för kort om tid erbjöds, lämnade för få ledamöter sitt utlåtande 

för att ett beslut skulle kunna fattas. Därför togs frågan upp igen på detta ordinarie 

beslutsmöte.  

Rådet önskade ett förtydligande på sidan 7 i strategidokumentet angående vad som avses 

med ”systemet som ska förvaltas” respektive ”förvaltningssystemet”.  

Beslut:  

Rådet beslutade att strategin kan tillämpas (med de ändringar som föreslagits ovan) för att 

identifiera lämpliga frågeställnignar för forskningssammanställningar under perioden 2020 

till och med 2022.  

 

 

§10 
Beslut gällande ny systematisk forskningssammanställning 

Diskussion:  

Hur påverkar hävdens utformning den biologiska mångfalden i naturbetesmarker? 

Naturbetesmarker är ogödslade och oplöjda marker, som ofta har betats hårt under lång 

tid. De är näringsfattiga och artrika. Ungefär 400 000 hektar betes- och slåttermarker 

sköttes år 2018 med miljöersättning genom Landsbygdsprogrammet, vilket innebar 

utbetalningar på ca 775 miljoner kr. För att erhålla stöd ställs vissa krav vad gäller hävden, 

t.ex. ska träd och buskar av igenväxningskaraktär hållas borta, marken vara avbetad vid 

växtsäsongens slut och tillskottsutfodring undvikas.  

Jordbruksverket föreslog följande fråga för en systematisk forskningssammanställning: 

Påverkar tillskottsutfodring och sambete de biologiska värdena i naturbetesmarker?  

Under förstudiearbetet gjordes bedömningen att det kan vara lämpligt att frågeställningen 

vidgas till Hur påverkar hävdens utformning den biologiska mångfalden i 

naturbetesmarker? Hur frågan slutligen ska formuleras och vilken eller vilka faktorer man 

ska fokusera på måste dock beslutas i samråd med sakkunniga.  
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Slutsatsen av förstudien är att en forskningssammanställning om detta ämne skulle kunna 

ligga till grund för 1) anpassning av hävdmetoderna för att optimera utfallet vad gäller 

biologisk mångfald, och 2) eventuella justeringar av regelverket för ekonomiskt stöd, vilket 

skulle kunna leda till bättre förutsättningar för ett ekonomiskt hållbart lantbruksföretagande. 

Beslut:  

Rådet beslutade att Formas ska genomföra en systematisk forskningssammanställning om 

hur hävdens utformning påverkar den biologiska mångfalden i naturbetesmarker. 

 

§11 
Information från pågående systematiska forskningssammanställningar 

Information: 

Effekter av renat avloppsvatten på vattenlevande organismer. 

Ca 20 relevanta studier har identifierats, och dessa kommer att ingå i kartläggningen. En 

användarvänlig databas kommer att tas fram. Möten med intressenter sker löpande, och i 

närtid har möten med Svenskt Vatten och Läkemedelsverket hållits. 

Rådet ställde frågor kring om det förekommer kontrollgrupper i studierna. Formas har 

konstaterat att en stor mängd studier saknar kontrollgrupper. Vad gäller tidsplanen kan ett 

rapportutkast finnas till Rådets möte den 25 november 2020.  

Indirekta effekter av myggbekämpning med Bti på icke målorganismer 

Fler studier än förväntat har identifierats, däribland stora mängder grå litteratur. Det finns 

indikationer på att det finns tillräckligt med studier för att metaanalyser ska kunna göras. 

Rapporten beräknas vara färdig i november 2020. 

Hur påverkas innehållet av organiskt kol i jordbruksmark av olika växtföljder? 

Urval av artiklar pågår fortfarande. Målet är att skicka det vetenskapliga underlaget för 

granskning till tidskriften Environmental Evidence i juni 2020. Under sommaren kommer 

arbetet med den svenska slutrapporten att påbörjas, för att kunna presenteras för Rådet på 

mötet i september eller på mötet i november 2020.  

Hur effektiv är markretentionen av fosfor från enskilda avlopp? 

Litteratursökningen i vetenskapliga databaser är genomförd, den gav ca 8000 unika träffar. 

Relevansgranskning utifrån titel och abstract pågår. Forskningssammanställningen bedöms 

komma att bli mycket omfattande. Målsättningen är att underlaget är färdigt för en 

vetenskaplig granskning till årsskiftet 2020/2021. Den svenska slutrapporten bör i bästa fall 

kunna färdigställas under våren 2021.  

 

 

§12 
Övriga frågor  

Som övriga frågor anmäldes följande: en genomgång av kommande Rådsmöten, 

diskussion om vart strategidagarna i september bör äga rum, reflektion kring introduktion 

för nya ledamöter, samt synpunkter på upplägget med en fördjupad diskussion kring en av 

de pågående forskningssammanställningarna. 

Rådets kommande mötesdatum för 2020 är: 

- 12 maj kl. 10.00 – 15.00 på Formas, Stockholm 

- 16-17 september Strategidagar (på annan ort) 

- 25 november kl. 10.00 – 15.00 på Formas, Stockholm 
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Diskussion kring Rådets planerade strategidagar den 16 till 17 september. Formas 

informerade om tre huvudalternativ; Ett besök i någon av de nordiska huvudstäderna (t.ex. 

SYKE i Finland, Cicero i Oslo, samt ICES eller EEA i Köpenhamn; ett besök på en svensk 

forskningsstation (t.ex. Tovetorp, Grimsö, Erken); eller ett besök på IIASA i Wien. 

IIASA är ett internationellt forskningsinstitut som funnits sedan 1975. Formas representerar 

Sverige, och ansvarar också för den svenska nationella kommittéen. Efter en kort 

diskussion beslutade Rådet att Formas tar fram ett förslag på hur Strategidagarna i 

september skulle kunna genomföras på IIASA i Wien. 

När det gäller introduktion till nya ledamöter, som genomfördes den 11 februari 2020, 

återrapporterade de nya ledamöterna att de var nöjda, samt kände sig väl informerade och 

välkomna till Rådet.  

Formas önskade återkoppling vad gäller upplägget på dagens möte om den fördjupade 

diskussionen kring en pågående forskningssammanställning (se §5), där representanter 

från både expertgruppen och avnämare deltar. Rådet var nöjt med konceptet och önskar att 

det fortsätter med övriga pågående forskningssammantällningar.  

 

§13 
Mötet avslutas 

Ordförande Lisa Sennerby Forsse tackade samtliga för ett bra möte och avslutade mötet.  

 

 

 


