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§1 
Mötets öppnande 

Ordföranden öppnade mötet, och informerade att ett möte med regeringskansliet har 

genomförts angående uppdraget om evidensbaserade miljöanalyser.  

 

 

§2 
Dagordningen 

Dagordningen accepterades och inga övriga frågor anmäldes. 

 

 

§3 
Föregående minnesanteckningar 

Inga synpunkter på föregående protokoll.  

 

 

§4 
Arbetsordning för Rådet 

 

Formas presenterade ett förslag till Arbetsordning för Rådet. 

 

Diskussion: 

- Enligt Instruktionen till Formas och i enlighet med Arbetsordningen är det Rådet 

som tar beslut om slutsatserna i de systematiska översikterna. För att Rådet ska 

kunna ta trovärdiga beslut om slutsatser krävs genomarbetade förslag från 

tjänstemännen på Formas. 

 

- Rådet frågade hur Formas tolkar den breda skrivningen i Instruktionen om att 

”…genom systematisk utvärdering, analyser och sammanställning av resultat från 

publicerad forskning ta fram underlag som kan utgöra ett vetenskapligt stöd för 

utveckling av kostnadseffektiva styrmedel och åtgärder …”. Formas tolkar 

skrivningen som ett brett mandat, och att arbetsprocesser och produkter kommer 

utvecklas under arbetets gång. 

 

Beslut: 

- Ledamoten Björn Risinger utsågs till vice ordförande för Rådet. 

 

- Beslutades att Formas förslag till Arbetsordning ska kompletteras med ett 

flödesschema som visar besluts- och arbetsgången för Rådet. Formas ser över 

flödesschemat och bifogar det i Arbetsordningen (som en bilaga).  

 

- Beslutades att Formas återkommer med förslag hur tillgång till artiklar kan 

säkerställas för att ge Rådets ledamöter tillgång till de artiklar som den systematiska 

översikten bygger på. 

 

- Beslutades att Rådets ledamöter får föreslå ämnen för framtida systematiska 

översikter. I sådana fall ska eventuell jävsproblematik noga undersökas. 

 

 

§5 
Information om pågående systematiska översikter och kartläggningar 

 

Information: 

- Magnus Land informerade om det pågående arbetet med den systematiska 

översikten om Indirekta effekter av myggbekämpning med Bti på icke 

målorganismer. Magnus presenterade förslag på vilka experter som kommer 

engageras i arbetet. Det kommer vara en internationellt sammansatt expertgrupp, 

och i sammansättning av expertgruppen har hänsyn tagits till experternas område 

(vatten respektive mark), könsfördelning, mm.  
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Intressentmöte kommer att genomföras den 24 oktober tillsammans med 

Länsstyrelsen i Gävleborg. Relevanta myndigheter, länsstyrelser, kommuner, och 

övriga intressenter är inbjudna.  

 

Magnus presenterade tidsplanen för den systematiska översikten. Planen är att ha 

ett färdigt utkast till översikt i december 2019. 

 

Information och Diskussion: 

- Tanja Näslund informerade om kartläggningen av studier om effekter av 

avloppsvatten på vattenlevande organismer. Frågeställningen hade diskuterats med 

Havs- och vattenmyndigheten och forskare under våren 2018, och den 27 juni 

beslutade Rådet om att gå vidare med en systematisk kartläggning, med 

begränsning till läkemedelsrester och med relevanta internationella och nationella 

studier. 

 

Efter Tanjas presentation följde en diskussion om huruvida det är möjligt att 

kartlägga effekter av specifikt läkemedelsrester i avloppsvatten på vattenlevande 

organismer utan rent experimentella studier.  

 

Beslut: 

- Efter denna diskussion föreslogs att kartläggningen fortsatt fokuseras på effekter av 

renat avloppsvatten på vattenlevande organismer, d.v.s. den cocktail av potentiellt 

skadliga ämnen som avloppsvatten innehåller utan avgränsning till specifika 

substanser eller substansgrupper.  

 

§6 
Förslag till beslut om ny förstudie gällande markretention av fosfor från enskilda 

avlopp 

 
Information: 

- Ida Envall informerade om hur det fortsatta arbetet med att utreda relevansen av en 

systematisk översikt gällande växthusgaser från restaurerade våtmarker fortskrider. 

En förstudie om detta ämne presenterades vid rådsmötet den 27 juni, men eftersom 

frågans relevans då bedömdes vara tveksam beslutades att den skulle diskuteras 

vidare med en referensgrupp. Detta har dock ännu ej skett eftersom 

referensgruppen ännu ej har etablerats (se §7 – Information om intressentstrategi).  

 

- Därefter presenterade Ida ett förslag på en ny förstudie gällande markretentionen av 

fosfor från enskilda avlopp. Önskemålet om en systematisk översikt om detta ämne 

kommer från Havs- och vattenmyndigheten. Ytterligare identifierade intressenter är 

bl.a. Naturvårdsverket, SMED, kommuner och Länsstyrelser.  

 

Den föreslagna frågeställningen lyder: Hur effektiv är markretention av fosfor från 

enskilda avlopp? 

 

Rådet anser att frågan är högst relevant, även om upptag av kväve är om möjligt än 

mer relevant. Ett medskick till Formas är att om möjligt beakta att markretentionen 

kan se olika ut beroende på jordmån. 

 
Beslut: 
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- Beslutades att genomföra en systematisk översikt om hur effektiv markretentionen 

av fosfor från enskilda avlopp är. 

 

§7 
Information om Intressentstrategi 

 
Information: 

- Sif Johansson presenterade förslag till Intressentstrategi för miljöanalysarbetet. 

Strategin innebär bl.a. att miljömålsmyndigheterna och länsstyrelsernas 

samarbetsorgan får en central uppgift när det gäller att identifiera möjliga frågor för 

systematiska översikter och att kommunicera resultatet av översikterna. 

 

Rådet gav ett positivt gensvar, och ansåg att Naturvårdsverkets strategigrupp för 

miljömålsmyndigheterna är en bra grupp för att etablera ett samarbete. 

 
Beslut: 

- Föreslogs att inbjuda Andrew Pullin, medgrundare av nätverket CEE (Collaboration 

for Environmental Evidence) till möte med Rådet under vårterminen. Formas 

undersöker möjligheten. 

 

 

§8 
Ytterligare ledamöter till Rådet 

 
Diskussion: 

- Ordföranden inledde en diskussion om behov av ytterligare ledamöter. Det lyftes 

fram att det bör säkerställas en god blandning av vetenskap och relevans, samt 

behovet av avnämarrepresentant (t.ex. Länsstyrelse, kommun, näringslivet, 

civilsamhället).  

 

Även behovet av en samhällsekonom föreslogs. Andra kompetenser som 

diskuterades var skog respektive klimat. 

 

Ett förslag som diskuterades var att föreslå regeringskansliet om att besluta om två 

ledamöter i närtid, och avvakta med att ta beslut om den tionde ledamoten. 

 

Ordföranden sammanfattade diskussionen med att kompetenser inom 

miljöekonomi, skog och klimat är efterfrågade, samt behov av ytterligare 

avnämarrepresentant är önskvärt. Ordföranden kommer inleda en diskussion med 

regeringskansliet med ovanstående som en bra grund. 

 

Avslutningsvis påminde ordföranden om att Rådet planerar för tre möten under 

våren, varav ett möte bör vara ett strategimöte. 

 

 

§9 
Mötet avslutas  

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

 

 

 

 


