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§1 

 

Mötets öppnande  

Lisa Sennerby Forsse öppnade mötet och hälsade alla varmt välkomna.  

 

 

§2 

Genomförande av det digitala mötet 

Formas informerade om hur det digitala mötet skulle genomföras.  

 

 

§3 

 

Godkännande av dagordningen 

Dagordning godkändes. Inga övriga punkter anmäldes. Ordförande föreslog att det 

planerade Strategimötet den 16-17 september skulle diskuteras under punkten Övrigt. 

 

 

§4 
Föregående minnesanteckningar 

Minnesanteckningar från mötet den 12 februari 2020 godkändes och lades till handlingarna.  

 

 

§5 

 

Påverkan av renat avloppsvatten på vattenlevande organismer – Vad behöver 

avnämare och vad kan forskningen leverera? 

 

Diskussion: 

Arvid Bring välkomnade Magnus Breitholz, professor i ekotoxikologi vid Stockholms 

universitet och ordförande i expertgruppen för den aktuella forskningssammanställningen 

om påverkan av renat avloppsvatten på vattenlevande organismer, att presentera en 

introduktion till ämnet. Sedan 1950 har användningen av kemikalier för industriell 

användning ökat med ca 400 miljoner ton inom EU. Skälen till detta är flera, men de mest 

uppenbara är en stark befolkningsökning, högre levnadsstandard, samt en förändrad 

livsstil. Det finns forskning som visar hur kemikaliers oönskade egenskaper påverkar 

människan och miljön negativt. 

 

Även om kunskaperna om kemikaliers oönskade egenskaper ökat, så finns det fortfarande 

mycket vi inte vet om hur de på verkar miljön i allmänhet och Östersjön i synnerhet. Det 

finns potenta mängder östrogener i renat avloppsvatten, och införande av mer avancerad 

reningsteknik efterfrågas. Det finns flera tekniker för att rena bort kemikalier, ozonering och 

aktivt kol är de vanligaste. Men mer avancerad rening innebär också ökade kostnader, 

uppskattningsvis 10 – 40%, vilket konsumenterna behöver bära.  

 

Maximilian Lüdtke från Naturvårdsverket, en av avnämarna, informerade Rådet om 

Naturvårdsverkets arbete med olika reningstekniker samt gav sina reflektioner kring 

Magnus presentation. Enligt Maximilian förekommer det kunskapsluckor vad gäller 

avancerad rening, t.ex. avseende påverkan på recipienten. 

 

Rådet lyfte fram att det är av största vikt att sammanställningarna är användbara för 

avnämarna, och behovet att ta fram tydliga policybrief. Forskningsvärlden kan bli bättre på 

detta. Rådet ställde också frågor om hur applicerbart resultaten är för andra länder och 

regioner. Projektgruppen återkopplade att fokus är på nationella studier, men att det 

förmodligen kan appliceras på andra länder i Norden. 

 

 

§6 

 

Information om hur pågående samhällskris påverkar verksamheten 

 

Diskussion: 
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Anna Kaijser, forskningssekreterare på Formas, informerade Rådet om ett seminarium, 

”Omstart som nystart – från coronakris till fossilfrihet”, som Formas genomförde den 29 

april tillsammans med tankesmedjan Fores och Naturskyddsföreningen. Seminariet syftade 

till att skapa förutsättningar för ett konstruktivt samtal om klimatförändringarna och 

coronapandemin, och hur samhället kan hantera flera olika kriser samtidigt.  

 

Ingrid Petersson presenterade därefter några spaningar och iakttagelser i pandemins spår 

utifrån följande perspektiv: 

 

• Digitalisering: Pga reserestriktioner, både nationellt och internationellt, och då 

samtliga medarbetare arbetar från sina hem så har Formas, precis som många 

andra aktörer, behövt anpassa sig till ett mer digitalt arbetssätt. Det innebär att 

samtliga interna och externa möten genomförs digitalt, inklusive internationella 

beredningsgruppsmöten inför beslut om finansiering av forskningsprojekt. Formas 

har genomfört två större digitala seminarier under våren. Förutom seminariet som 

genomfördes tillsammans med Fores och Naturskyddsföreningen, så 

genomfördes den stora internationella Agenda 2030-konferens den 4 maj.  

 

Digitaliseringen har fått en ordentlig skjuts under pågående pandemi, vilket också 

fått fart på verksamhetsutvecklingen.  

 

• Internationalisering: Restriktioner i resandet kommer att påverka 

internationaliseringen i betydande grad. Det finns en välgrundad oro för att 

utländska studenter inte kan komma till Sverige när höstterminen börjar, eller att 

svenska studenter inte kommer att kunna åka på utbyten. Restriktioner kommer 

också påverka forskarutbytet och den mobilitet som vi gärna vill se mellan 

svenska och internationella forskningsmiljöer. 

 

• Open Access och Open Science har visat sig vara ännu viktigare än vi tidigare 

trott. Under pågående pandemi har forskare och länder delat information om 

viruset, men det är viktigt att öppen tillgång och öppen vetenskap inte bara är 

något som beaktas när det gäller Covid-19. Vi behöver ha samma förhållningssätt 

även när det gäller andra vetenskapsområden. Annars kommer vi inte att lösa de 

globala utmaningarna, såsom klimatförändringarna. 

 

• Resursfrågan kommer att få ökad betydelse framöver, både inom EU och i 

Sverige. När våra samhällen ska återstartas behöver stater satsa betydande 

summor på forskning och innovation, och en stor utmaning blir att hitta dessa 

resurser när ekonomierna är ansträngda. Det finns starka skäl att stödja företag 

med stora summor i det korta perspektivet. Men på lång sikt behöver vi satsa på 

forskning, utveckling och innovation. En omfördelning av finansieringen blir 

nödvändig. 

 

• Life Science är i fokus just nu av förklarliga skäl, och aktörer satsar betydande 

summor inom området. Men det är viktigt att komma ihåg att det kommer att 

behövas satsningar inom många områden. Covid-19 är inte enbart en hälsokris.  
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• Tilltro och legitimitet för vetenskap kommer att få ökad betydelse. Under pandemin 

har schismer inom forskningen diskuterats inför öppen ridå, och på ett helt annat 

sätt än tidigare. Studier som ännu inte kvalitetsgranskats har spridits, och det finns 

risk för att resultat publiceras för fort. Vi måste kunna fortsätta att lita på 

vetenskapen och säkerställa att den bästa möjliga forskningen kommer samhället 

till del. Evidensbaserat beslutsfattande kommer att bli ännu viktigare.  

 

Reflektioner från ledamöterna om den pågående samhällskrisen:  

 

Hans Adolfsson lyfte fram att det är en enorm omställning vi ser framför oss. Det kommer få 

stora konsekvenser för hur vi ser på vetenskap och forskare, samt vad forskningen ska 

leverera. Hans bedömer att vi kommer se en ökad nationalism och är särskilt orolig över 

vad som kommer att ske med framtida studentutbyten.  

 

Susanna Axelsson tog upp att det kommer att bli ökade krav på snabba resultat och 

snabba svar. Det finns risk att det kommer att gå för fort. Det kan vara vanskligt att förlita 

sig på okontrollerade data. När det gäller sammanställning av forskning är det viktigt att den 

data som finns granskas noggrant och metodiskt.  

 

Ann-Sophie Crépin instämde angående läget kring vetenskap. Det finns dock vissa delar 

som är positiva, t.ex. att forskning kan få en mer framträdande roll. Men det finns forskare 

som drabbas särskilt hårt, t.ex. de som är beroende av fältarbete. Det finns risk att deras 

forskning försenas med 1-2 år, och det är viktigt att hitta system för hur man kan hjälpa till 

att hantera situationen. 

 

Kai Lindström lyfte fram att det är positivt att lärosätena på allvar har kommit igång med 

digital undervisning i Finland. Pandemin har hjälp till att få fart på digitaliseringen, på ett sätt 

som kanske inte annars hade varit möjligt. Vidare bedömer Kai att Coronapandemin kan 

lära oss mycket, t.ex. vad gäller klimatarbetet. Det kommer att kosta betydande summor att 

återstarta samhället. På 90-talet hanterades krisen på ett bra sätt genom att satsa på 

forskning och innovation. Det är det enda långsiktiga sättet att kunna hantera sådana 

situationer. Det finns ett särskilt stort behov av tvärvetenskapliga satsningar, och finansiärer 

behöver inse att en bredd i vetenskap är viktigt.  

 

Carola Lidén tog upp att det finns oro för hur forskningsfinansieringen ska se ut i framtiden. 

Det finns en trend om att allt mer kortsiktiga forskningsbidrag beviljas. Det finns även andra 

trender t.ex. stort fokus mot hälsoområdet. Men det är viktigt med långsiktighet. All 

forskning kan inte vara virusforskning.  

 

Johan Löwenadler Davidsson nämnde genomförandet av det löpande miljöarbetet och 

behovet av att ställa om arbetsformerna. Hur länge kommer pandemin att pågå, och hur 

kommer det att ändra våra beteenden? En effekt är att vi kommer få nya ekonomiska 

prioriteringar. Vi kommer att behöva lära oss mer om pandemin och dess effekter, för att 

vara förberedda på nya politiska prioriteringar.  

 

Björn Risinger inledde med att informera om att även på Naturvårdsverket är resfria möten 

det nya normala. Det finns en tendens inom statsförvaltningen att vissa myndigheter är 
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viktigare än andra, vilket kan skapa vissa problem och utmaningar. Beslutsfattande går 

mycket snabbt nu och påverkar situationen. Det är i vissa fall för bråttom för att inte hinna 

tänka igenom nya styrmedel. Politiken vill ha nya reformer och vissa budgetsatsningar är 

inte ordentligt genomtänkta. En god krishantering bygger på samverkan i samhället mellan 

olika aktörer och statsförvaltningen. Det är inte nödvändigt att regeringen styr allt. 

Samhället har ofta en fantastisk förmåga att ställa om på kort tid. 

 

Ola Wendt lyfte fram att det finns flera utmaningar vad gäller forskningsfinansieringen. Det 

kommer även bli problematiskt vad gäller utbyten för studenter och forskare. Även Ola 

bedömer att det kommer vara viktigt att fortsätta satsa på en bredd av forskningsfrågor. 

Nästa kris kanske inte handlar om en viruspandemi. Den kraftfulla digitaliseringen har hjälpt 

till att begränsa resandet, vilket är positivt.  

 

Agneta Westerberg påpekade att med digitaliseringen kommer också högre krav på 

informationssäkerhet. Överlag fungerar beslutsfattandet väl, men motivation och uthållighet 

är en utmaning för hela samhället. För Kemikalieinspektionen har tillsynen påverkats av 

nuvarande situation. Det finns lycksökare som försöker sälja in produkter och tjänster som 

inte håller måttet eller har den effekt som de påstår. Viktigt att övriga samhället förstår att 

forskning tar tid, t.ex. media har en helt annan logik.  

 

Agnes Wold tog upp att det finns tveksamheter kring hur kunskap används (t.ex. att det inte 

finns några tydliga resultat från forskning om hur effektiva munskydd är, men ändå lyfts det 

fram som en viktig del i smittskyddsarbetet). Agnes lyfte också fram en spaning om att 

antalet publicerade artiklar från kvinnliga forskare har rasat under coronakrisen. Eventuellt 

beror detta på att skolor stängs, vilket resulterat i att kvinnor i högre grad behövt sörja för 

barnomsorg.  

Lisa Sennerby Forsse konstaterade sammanfattningsvis att flera har lyft upp behovet av att 

det finns en bredd i forskningen, och att det är centralt att bibehålla långsiktigheten.  

 

§7 

 

 

Implementering av strategidokumentet och arbete med Fokusområden 

Information: 

Henrik Scharin och Arvid Bring informerade Rådet om vilka aktiviteter som genomförts 

inom ramen för strategin sedan Rådets möte i februari 2020. De workshops som 

genomfördes i februari med avnämare och forskare utmynnade i en bred palett av förslag 

på fokusområden och frågeställningar inom klimat respektive biologisk mångfald. Flera 

aktörer som inte kunde medverka på respektive workshop har skickat in sina förslag i 

efterhand. Totalt har Formas tagit emot 55 förslag inom området biologisk mångfald och 29 

förslag inom området klimat.  

Nästa steg är att gå igenom de inkomna förslagen utifrån följande kriterier: hög relevans för 

det svenska miljömålsarbetet, kännetecknas av stor osäkerhet, genomförbarhet, betydelse 

som beslutsunderlag, samt samhällsekonomisk relevans. Därutöver kommer Formas 

konsultera relevanta experter för att kunna välja ut ett antal frågeställningar som kan 

presenteras på kommande möte i Rådet i september.  

Rådet frågade om det finns möjlighet att skicka in fler frågeställningar. Erik Eriksson 

informerade Rådet om processen och att ledamöterna kommer att ha möjlighet att skicka in 
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sina förslag. Formas kommer vid nästa möte för Rådet presentera ett antal förslag så att 

Rådet kan ta ett strategiskt beslut om vilka frågor som bör utredas vidare. Rådet önskade 

ta del av bruttolistan av förslag inom klimat (29 st) respektive biologisk mångfald (55 st).  

 

§8 
Information från pågående systematiska forskningssammanställningar 

 

Information: 

 

Indirekta effekter av myggbekämpning med Bti på icke målorganismer 

Magnus Land 

Projektet börjar närma sig kvalitetsbedömning av de ingående studierna och metadata 

kommer därefter att kunna extraheras. I dagsläget finns det drygt 50 artiklar i databasen, 

som anses vara relevanta för forskningssammanställningen och som kan utgöra underlag 

för en metaanalys. Enligt tidplanen ska projektet vara färdigt till årsskiftet.  

 

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

Magnus Land 

Detta projekt är den forskningssammanställning som kommit längst i processen. De 

ingående studierna kommer att finnas sökbara via en öppen databas. Utifrån olika 

växtföljder kan resultatdata extraheras. Rådet lyfte fram behovet av användarvänlighet. 

Enligt tidsplanen kommer rapporten presenteras i september 2020.   

 

Hur påverkas grundvattenmagasinering av anläggning, restaurering och dränering 

av våtmarker?  

Arvid Bring 

Intressedialogen med avnämare har fortsatt, bl.a. har diskussion med SKR och 

Vattenmyndigheterna skett. I expertgruppen har frågeställningen preciserats och 

avgränsats till grundvattnets effekter. Vid en första genomgång verkar det finnas långt fler 

artiklar än vad som bedömdes inledningsvis. Genomförandeplanen för studien planeras att 

kunna skickas för peer-review under sommaren. 

 

Hur effektiv är markretentionen av fosfor från enskilda avlopp? 

Ida Envall 

Den slutliga litteratursökningen i vetenskapliga databaser är genomförd. Sökning av grå 

litteratur pågår fortfarande. Relevansgransknng pågår. Det förefaller bli en stor mängd 

artiklar som måste gås igenom i fulltext.Enligt tidplan ska rapporten kunna presenteras 

under våren 2021.  

 

Rådet ställde frågor kring vilka artiklar som ska läsas i sin helhet och hur man har tänkt att 

dela upp detta arbete. Ida förklarade att artiklarna ska dubbelgranskas av två personer; en 

från Formas och en ämnesexpert. Vid oenigheter kommer hela projektgruppen att 

involveras.  

 

Hur påverkar hävdens utformning den biologiska mångfalden i naturbetesmarker? 

Ida Envall 
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Rekrytering av ämnesexperter pågår. Ordförande till expertgruppen är dock fastställd; 

Regina Lindborg, professor i naturgeografi vid Stockholms universitet. Regina har tidigare 

varit involverad i att genomföra en systematisk forskningssammanställning, vilket är en 

fördel. Expertgruppen beräknas vara på plats före sommaren, och ett uppstartsmöte 

beräknas kunna genomföras.  

 

 

§9 
Övriga frågor  

Nästa möte i Rådet är planerat att vara ett strategimöte, och planeras att äga rum den 16 – 

17 september. Det är ännu oklart om också det kommer att genomföras digitalt, pga Covid-

19, eller om Rådet kan mötas fysiskt. 

 

Formas presenterade några förslag till tema för strategimötet: 

• Behöver Rådets uppdrag samordnas med andra uppdrag i Miljömålsystemet och i 

så fall hur? 

• Hur kan Rådets roll i samhället förstärkas och utvecklas? 

• Behöver Rådet stärka sin roll inom akademin? 

• Hur kan det internationella arbetet med forskningssammanställningar förstärkas? 

• Hur kan Rådets interna arbete utvecklas? 

 

Rådet framförde att de önskar diskutera åtgärder för, och att ha ett perspektiv och fokus på 

kostnadseffektiva styrmedel. Även effekter och samhällsekonomiska bedömningar kan vara 

relevant. Det lyftes också fram att Rådets arbete behöver utvecklas och Rådets uppdrag 

kan behöva samordnas tydligare med andra uppdrag i Miljömålssystemet. Viktigt att 

diskutera hur Rådets roll kan förstärkas och hur uppdraget kan tydliggöras. 

Det föreslogs även att mötet kunde genomföras tillsammans med någon av intressenterna, 

vilket skulle kunna skapa viktiga interaktioner. Det skulle också kunna vara ett tillfälle för att 

presentera Rådets arbete och intressenterna skulle kunna lyfta fram sina förväntningar.  

Formas återkommer med ett utförligare förslag till Rådet om struktur och innehåll för det 

kommande strategimötet. 

 

 

§10 
Mötet avslutas 

Ordförande Lisa Sennerby Forsse tackade samtliga för ett väl genomfört digitalt möte och 

avslutade mötet.  

 

 

 


