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§1 

 

Mötets öppnande  
Ordföranden Lisa Sennerby Forsse öppnade mötet och hälsade alla varmt välkomna.  
 
Rådet informerades om Miljödepartementets önskemål om att få en föredragning av arbetet 
med evidensbaserade miljöanalyser under hösten. Datum är inte fastställt.  
 

 

§2 

 

Godkännande av dagordningen 
Dagordning godkändes och inga övriga frågor anmäldes.  
 

 

§3 Föregående minnesanteckningar 
Minnesanteckningar från mötet den 27 februari 2019 godkändes och lades till handlingarna.  
 

 

§4 Sveriges miljömålsarbete 
 
Information: 
Lisa Eriksson, enhetschef för Utvärderingsenheten på Naturvårdsverket, informerade om 
Sveriges miljömålsarbete. Naturvårdsverkets uppdrag är att ha en samordnande roll, samt 
ansvara för uppföljnings- och genomförandearbete. Detta innebär bl.a. uppföljning av 
miljötillstånd, stödja åtgärdsarbete i alla samhällssektorer, och en årlig uppföljning av 
miljömålen respektive en fördjupad utvärdering vart fjärde år.  
 
För varje miljömål finns en nationell myndighet med utpekat ansvar för uppföljning, medan 
Naturvårdsverket ansvarar för att lämna den samlade redovisningen till regeringen. 
Naturvårdsverket är sammankallande för den s.k. Strategiska miljömålsgruppen, där åtta 
myndigheter med uppföljningsansvar är representerade. En fördjupad utvärdering av 
miljömålen äger rum vart fjärde år. Basen i den fördjupade utvärderingen är den analys av 
miljötillståndet och den bedömning av förutsättningarna att nå målen som görs av de åtta 
uppföljningsansvariga myndigheterna.  
 
Den senaste fördjupade utvärderingen presenterades 2019. Hela rapporten och alla 
åtgärdsförslag finns på www.sverigesmiljömål.se. 
 
Trots att det görs flera goda insatser är det fortfarande långt kvar till att nå målen som 
helhet. Det finns flera orsaker till att miljömålen är svåra att nå. Återhämtningstiden i 
naturen är ofta lång, vilket gör att det tar tid innan åtgärder ger resultat i form av förbättrat 
miljötillstånd. Faktorer som osäkerheter, målkonflikter och bristande nationell rådighet gör 
att det är genuint svårt att utforma och genomföra en framgångsrik miljöpolitik. 
Miljöfrågorna hänger ihop med nästan alla andra områden i samhället, vilket ställer krav på 
avvägningar mellan olika samhällsmål.  
 
Diskussion fördes om behovet att förbättra styrningen mot miljömålen och att ha en god 
miljöpolitik för att kunna göra avvägningar mellan olika samhällsmål. Det är viktigt att alla 
samhällssektorer är delaktiga för att kunna minska flygresor, konsumtion, matavfall, mm. 
Rådet var intresserad att veta hur forskning och forskningsfinansiering relaterar till 
miljömålen och vart det saknas kunskap. Rådet diskuterade även konsumentbeteende och 
hur det kan påverka miljömålen. 
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§5 Evidensbaserade miljöanalyser – en internationell utblick 
 
Information:  
Andrew Pullin presenterade The Collaboration for Environmental Evidence Centre (CEE) 
som är en internationell organisation av intressenter som arbetar för en hållbar värld med 
hjälp av evidensbaserade synteser inom miljöområdet. CEE består av ett antal center, och 
idag finns det sådana center i Storbritannien, Sydafrika, Stockholm (via Stockholm 
Environment Institute), Australien, Kanada, Frankrike och Chile (se även 
www.environmentalevidence.org). 
 
CEE erbjuder; en plattform för granskning (peer-review) och publicering av 
evidensbaserade synteser inom miljöområdet; guidelines och standards för planering och 
genomförande av synteser; utbildning i hur evidensbaserade miljöanalyser bör genomföras; 
utvecklar nya metodiker; samt ett nätverk för att utveckla och sprida kunskap om 
evidensbaserade synteser. 
 
De synteser (systematiska översikter och kartläggningar) som publiceras via CEE, och 
dess tidskrift Environmental Evidence, täcker ett brett spektrum av olika miljöfrågor, t.ex. 
biodiversitet, bevarandefrågor, klimatförändringar, mm. Under de senaste åren har en ökad 
vikt lagts på sektorsövergripande frågor, såsom hur miljöfrågor relaterar till folkhälsa och 
social välfärd.  
 
Diskussion fördes kring publicering av forskning och dess kvalitet. Under diskussionen 
framkom önskemål om att Rådet under strategidagarna 19-20 september vill diskutera olika 
sätt att publicera rapporter, och bl.a. ta del av hur SBU har resonerat kring dessa frågor.  
 
Andrew Pullin betonade vikten att framföra värdet av god forskning, då det finns mycket 
forskning med dåligt kvalitet. Andrew Pullin erbjöd Formas att fortsätta samarbeta med 
CEE, t.ex genom att fortsätta använda guidelines och standarder, publicera via 
Environmental Evidence, mm. Samarbetet behöver inte vara formellt och kan innebära 
både kort- eller långsiktiga aktiviteter. I juni 2020 planeras för nästa globala CEE-konferens 
i Kanada.  
 

 

§6 Förslag till nya systematiska analyser/kartläggningar 
 
Beslut:  
Sif Johansson presenterade de förslag på frågor som hade inkommit via frågeformuläret på 
Formas hemsida (deadline den 5 april). Det kom in 13 förslag av vilka Formas bedömde att 
tre förslag inte var genomförbara. De resterande tio förslagen sammanställdes tillsammans 
med ett av Rådet tidigare bordlaga förslag, och skickades till den Strategiska 
miljömålsgruppen (där Naturvårdsverket är sammankallande). Den Strategiska 
miljömålsgruppen lyfte på sitt möte den 10 maj upp följande förslag: 

• Markavvattning och bevattning: Hur påverkar markavvattning och bevattning av 
grödor inom jordbruket anslutande grundvattenmagasin och närliggande 
vattendrag kvantitativt och kvalitativt? 
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• Våtmarker: Vilka faktorer relaterade till vatten inom avrinningsområden är viktiga 

att ta hänsyn till vid restaurering och anläggning av våtmarker och varför? 
 

• Hur och i vilken grad tar växter upp organiska miljöföroreningar på jordbruksmark 
som gödslats med olika avfallsfraktioner (svartvatten,avloppsreningsverksslam, 
etc.)? Läckage till grund- och ytvatten? 
 

• Skadar sambeten och tillskottsutfodring de biologiska värdena i 
naturbetesmarker? 
 

• Hur påverkar radiovågor, lågfrekventa elektriska fält och magnetiska fält djur i sin 
naturliga miljö? Arbetet handlar om att sammanställa och kvalitetsvärdera den 
forskning som finns på området. Slutresultatet bör redogöra för vilket stöd 
(kvantitet, kvalitet och samstämmighet) det finns i forskningen för att djur skulle 
kunna påverkas och på vilket sätt. 
 

Därutöver bedömde den Strategiska miljömålsgruppen att det är relevant att ta fram en 
systematisk forskningssammanställning om nyanlagda våtmarker bidrar till växthuseffekten 
(tidigare bordlagd av Rådet). 
 
Rådet diskuterade förslagen och särskilt ett förslag, som inte prioriterats av den Strategiska 
miljömålsgruppen; förslaget om PFAS, avhandlades. Rådet ansåg att ämnet är en väldigt 
aktuell fråga, och mer relevant än förslaget om radiovågor.  
 
Rådet beslutade därefter att Formas i första hand ska ta fram förstudier för följande 
frågeställningar:  

• Markavvattning och bevattning: Hur påverkar markavvattning och bevattning av 
grödor inom jordbruket anslutande grundvattenmagasin och närliggande 
vattendrag kvantitativt och kvalitativt? 
 

• Våtmarker: Vilka faktorer relaterade till vatten inom avrinningsområden är viktiga 
att ta hänsyn till vid restaurering och anläggning av våtmarker och varför? 
 

• Hur och i vilken grad tar växter upp organiska miljöföroreningar på jordbruksmark 
som gödslats med olika avfallsfraktioner (svartvatten,avloppsreningsverksslam, 
etc.)? Läckage till grund- och ytvatten? 
 

• Hur binder poly- och perfluoralkylerade substanser (PFAS) till partiklar, så som 
aerosoler, jordpartiklar och suspenderat partikulärt material?  

Dessa förstudier planeras att presenteras för på Rådets nästa möte den 19-20 september. 
Därutöver kommer förstudien om nyanlagda våtmarker bidrar till växthuseffekten 
uppdateras vad gäller relevans och angelägenhet. 
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Formas kommer se över processen av hur frågeställningar kan identifieras och prioriteras. 
 

§7 Beslut om färdigställande av systematisk översikt om kolinlagring i jordbruksmark 
 
Beslut: 
Magnus Land presenterade ett förslag om att slutföra en tidigare påbörjad systematisk 
översikt om kolinlagring i jordbruksmark. Projektet påbörjades under det av Mistra 
finansierade projektet Eviem. På grund av tidsbrist hann projektet aldrig slutföras under den 
tid då Eviem var verksamt. Projektet har därför i princip varit stillastående sedan våren 
2018. 
 
Det som återstår att göra för att slutföra projektet är att genomföra syntesen av studierna 
och att färdigställa rapporten. Eftersom litteratursökning gjordes för två år sedan kan en 
kompletterande sökning litteratur vara nödvändig. Planen är att återstarta den expertgrupp 
som tidigare var engagerad i översikten. Översikten beräknas vara färdig för publicering i 
mars 2020. 
 
Formas har fått bekräftat av intressenter (Jordbruksverket) att översikten fortfarande är 
angelägen att genomföra. Även Mistra har kommunicerat att de tycker att det är en god idé 
att färdigställa projektet. 
 
Rådet beslutade att den systematisk översikten om kolinlagring i jordbruksmark ska 
färdigställas.  
 

 

§8 Information från pågående systematiska översikter/kartläggningar 
 
Information: 
Magnus Land informerade om arbete med den systematiska översikten om; indirekta 
effekter av myggbekämpning med BTi på icke målorganismer. Genomförandeplanen 
reviderades efter inkomna synpunkter och skickades i april till den vetenskapliga open 
access-tidskriften Environmental Evidence för oberoende expertgranskning (peer review).  
 
Litteratursökningar är genomförda och gav ca 6000 artiklar. Relevansgranskning av 
sökresultatet pågår, och expertgruppen kommer kunna påbörja kvalitetsgranskning efter 
sommaren. Ett utkast till rapport beräknas finnas tillgängligt i början av nästa år.  
 
Sten Anttila informerade om nuläget kring den systematiska kartläggningen om; effekter av 
renat avloppsvatten på vattenlevande organismer. Flera dialoger med intressenter pågår, 
naturvårdsverket, SKL, Svenskt Vatten, mfl. Arbetet fokuserar för närvarande på att sätta in 
de vetenskapliga artiklarna i en svensk kontext. Stockholm Environment Institute (SEI) 
kommer att granska och kommentera genomförandeplanen under sommaren. 
Rapportutkast planeras att finnas till april 2020.  
 
Ida Envall informerade om läget kring den systematiska översikten om; hur effektiv är 
markretentionen av fosfor från enskilda avlopp. Då det är många faktorer som kan påverka 
markretentionen kommer uppdelning i tre olika studietyper att göras, vilket i sin tur leder till 
att genomförandeplanen kommer delas upp i tre delar. Under våren 2019 har fokus varit på 
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att färdigställa genomförandeplanen. Omfattningen av projektet innebär att enligt den 
nuvarande tidsplanen kommer ett rapportutkast att kunna presenteras under hösten 2020.  
 

§9 Slutrapport från litteratursammanställning ”Klimatförändringars effekter på den 
marina miljön och dess resiliens”  
 
Information:  
Rådet informerades om att slutrapporten ska presenteras på Riksdagen för 
Miljöberedningen den 27 maj 2019.  
 
Magnus Land presenterade frågeställningarna i litteratursammanställning som handlade 
om effekter och havförsurning av klimatförändringar på marina och kustnära ekosystem 
samt kunskap om havets och kustbiotopernas roll och omfattning som klimatreglerare och i 
synnerhet CO2-sänka. Det finns mest vetenskaplig litteratur om effekter av uppvärmning 
och hur artsammansättning påverkas av uppvärming. Det finns även mycket studier kring 
utsötning. Forskningen är överens om att havstemperaturen i Östersjön förväntas att stiga, 
och att salthalten förväntas minskas. Många studier lyfter fram att effekter på organismer är 
komplexa och att flera påverkansfaktorer behöver studeras tillsammans. Det finns 
begränsad forskning om hur lokal belastning (övergödning, fysisk förändring, fiske etc.) 
påverkar havets förmåga att ta upp CO2. 
 
Henrik Scharin presenterade kunskaper om i vilken omfattning styrmedel inom 
havsförvaltningen kan utformas för att bidra till att förstärka havets resiliens mot effekter 
från klimatförändringar och havsförsurning, samt vilka åtgärder som är mest 
kostnadseffektiva för att upprätthålla havets resiliens. Resiliens är svagt definierat begrepp 
och andra attribut måste användas för att beskriva havets anpassningsförmåga och 
motståndskraft, vilket gör det svårt att kvantifiera resiliens (eller när tillräcklig resiliens har 
uppnåtts). Den andra frågeställningen handlade om kunskap hur klimatmodeller och 
prognoser/scenarier kan användas eller tillämpas för att bidra till policyutveckling, 
förvaltningsstrukturer och beslutprocesser i havsmiljöförvaltningen.  
 
Diskussion fördes om Formas får något uppdrag att gå vidare med en systemtisk översikt 
eller kartläggning, men i detta fall kommer det endast att stanna vid en 
litteratursammanställning. Miljömålsberedningen ska presentera sina slutsatser för 
regeringen i december 2020, och fördjupade systematiska översikter eller kartläggningar 
kommer inte vara möjliga att genomföra inom den tidsperioden.  
 

 

§10 Strategimöte 19-20 september 
 
Information:  
Erik Eriksson gav en kort information kring planering av strategidagarna den 19 till 20 
september (lunch-till-lunch) på Tjärnölaboratoriet. Utmaningen är logistiken och Formas 
förslag är att hyra en buss från Göteborg till Tjärno. Eventuellt kan vissa ledamöter behöva 
en övernattning mellan den 18/9 och den 19/9 i Göteborg. Hemresan är enklare, då tåg från 
Strömstad möjliggör vidare transport med tåg elller flyg. Formas återkommer med förslag 
på restider.  
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Diskussion fördes om programmet. Förslaget är att dag 1, efter lunch, få en guidad tur på 
havet av föreståndaren för Tjärnölaboratoriet, professor Kerstin Johannesson. 
Strategidiskussioner sker sedan mellan eftermiddagsfika och middag, vanligt rådsmöte sker 
dag 2. Förslag på diskussionfrågor är t.ex.: Hur ska Rådet arbete? Vilka kriterier ska Rådet 
ha med sig när man väljer områden. Syftet med Rådet och dess målsättning. Målen som 
Rådet ska åstadkomma? Hur ska kvalitetssäkring och publicering se ut idag? Information 
kring SBUs erfarenheter. Andra synpunkter och diskussisonfrågor kan lämnas till 
ordföranden.  
Formas återkommer med diskussionsunderlag inför mötet. Ordföranden uttryckte önskemål 
om att varje ledamot ska delta under strategimötet den 19 – 20/9. 
 

§11 Övriga frågor  
 
Inga övriga frågor diskuterades.  
 

 

§12 Mötet avslutas 
 
Ordförande Lisa Sennerby Forsse tackade samtliga för bra möte och avslutade mötet.  
 

 

 


