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§1 

Mötets öppnande  

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

 

 

§2 
Dagordning och Övriga frågor  

Dagordning godkändes. Ordförande föreslog två Övriga frågor: 

• Möten mellan Rådet och andra intressenter. 

• Processen för beslutsfattande 

Inga övriga punkter anmäldes. 

 

 

§3 
Minnesanteckningar från föregående möte 

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

 

§4 
Upplägg för strategidagarna 

Erik Eriksson informerade om upplägget för mötesdagarna. Under dag 1 kommer Rådet att 

diskutera utifrån de frågor som Formas tagit fram. För varje fråga har två ledamöter vardera 

ombetts att göra inledande reflektioner. Under dessa diskussioner deltar enbart ledamöter 

samt generaldirektör Ingrid Petersson och Avdelningschef Erik Eriksson. Dag 2 är ett 

ordinarie möte, inklusive föredragande för respektive dagordningspunkt. 

 

 

§5 
Hur säkerställs att forskningssammanställningarna kommer till användning? 

 

Diskussion: 

Inledande reflektioner av Johan Löwenadler Davidsson och Susanna Axelsson. 

 

Johan Löwenadler Davidsson inledde med att konstatera att fokus mot nytta behöver öka, 

eftersom det är osäkert om vi är på rätt väg i åtgärdsarbetet. Ökad samverkan är 

nödvändigt, och Länsstyrelserna kan ha en central roll i det regionala arbetet. De befintliga 

nätverk som finns mellan länsstyrelserna kan utnyttjas, samt det nära samarbete 

länsstyrelserna har med sina respektive kommuner. Därutöver för länsstyrelserna en nära 

dialog och samverkan med flera myndigheter inom miljömålssystemet, t.ex. 

Naturvårdsverket, Havs- och Vattenmyndigheten, och Jordbruksverket. 

 

Susanna Axelsson gav sina perspektiv från SBU, en organisation som har mer än 30 års 

erfarenhet av systematiska kunskapssammanställningar inom medicinområdet. Den 

inkomna frågeställningen måste vara relevant och svaret ska vara användbart, och det bör 

noteras att det är inte alltid man lyckas med det. SBU ger inte riktlinjer och 

rekommendationer (det tar andra organisationer hand om) 

 

Relevanta frågor bör vara aktuella, kontroversiella, och innehålla en kostnadsaspekt. För 

att svaren ska vara användbara behöver de ha följande attribut; Tydlig mottagare, I rätt tid, I 

rätt format, I dialog (”har vi förstått varandra?”), samt Tydliga svar. Även att ge 

organisationer avgörande information i förväg (s.k. ”Vinstvarning”) kan vara relevant. 
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SBU samarbetar nära med andra aktörer när det gäller rekommendationer, t.ex. 

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Om det inte finns några tydliga svar, eller 

uppenbara kunskapsluckor, så förs en nära dialog med forskningsråd (t.ex. Forte) om 

behovet av ny forskning. 

 

SBUs uppdrag kan sammanfattas med att det handlar om att ge ”ett tydligt och tillförlitligt 

svar på en relevant fråga, som riktar sig till en aktör med mandat att fatta beslut och 

påverka inriktningen”. 

 

Efter de två inledande reflektionerna diskuterade Rådet hur man kan säkerställa att de 

systematiska sammanställningarna kommer till användning.  

Det lyftes inledningsvis fram att resultaten behöver komma in i myndigheternas 

planeringsverksamhet, och att man behöver fundera på vad som kan behövas om 5-6 år.  

 

Flera ledamöter lyfte behovet av att fortsätta bygga relationer och skapa förutsättningar för 

en kontinuerlig dialog. Det behöver bl.a. vara tydligt i vilket format mottagaren önskar 

resultatet (tabeller, berättelser, mm). Viktigt att tidigt ha en plan för hur dialogen med 

avnämare ser ut. Korta s.k. ”Policy Briefs” kan vara en viktig komponent vid 

resultatspridning. Det föreslogs också att när viktiga resultat presenterats kan det vara värt 

att överväga att föreslå en pilotverksamhet (för den verksamhet som ska testa ett förändrat 

beteende). 

 

Rådet diskuterade sedan om slutsatser och rekommendationer bör följas upp. Några 

ledamöter lyfte fram att viss uppföljning bör ske i efterhand. Det kan vara viktigt att pröva 

hur långt man kan gå i ”Effektkedjan”. Andra hänvisade till att det inte ingår i Rådets 

mandat att ansvara för att/hur resultaten används. Det viktiga är att säkerställa att 

avnämarna har tagit emot och förstått resultaten. Det är inte en rak linje mellan resultaten 

från en systematisk forskningssammanställning och miljöåtgärder. 

 

Beslut: 

Formas får i uppdrag att vidare utreda hur tillgängliggörandet av resultaten till kommuner, 

länsstyrelser, myndigheter, m.fl. kan ske på ett effektivt sätt. 

 

§6 
Hur kan Formas uppdrag och Rådets roll i samhället förstärkas och utvecklas? 

 

Diskussion: 

Inledande reflektioner av Agneta Westerberg och Björn Risinger. 

 

Agneta Westerberg inledde med att ge sina perspektiv från Kemikalieinspektionen. 

Sammanställningarna behöver bli bredare för att kunna bli relevanta för fler. För smala 

perspektiv har begränsad användning. 

När nya tekniska innovationer eller styrmedel tillkommer måste vi säkerställa att inte nya 

problem skapas. Helhetssyn är centralt. Hur bör man hantera den samlade kunskapen om 

eventuella kombinationseffekter (t.ex. inom kemikalieområdet), och hur kan vi fatta beslut 

under osäkerhet? Hur bör vi förhålla oss till den s.k. försiktighetsprincipen? 
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Det tar lång tid att genomföra systematiska forskningssammanställningar. Kan den tiden 

kortas? 

 

Ingen enskild myndighet kan lösa miljömålen, och det krävs engagemang från en mängd 

olika aktörer. Miljömålsrådet och dess myndigheter är viktiga aktörer, liksom länsstyrelser 

och kommuner. Men viktigt att också lyfta fram branschorganisationer, näringslivet, och 

forskningsinstitut (t.ex. RISE och IVL). 

 

Björn Risinger lyfte i sin reflektion fram att det är många aktörer som är involverade i 

miljöarbetet, och att det måste vara så. Miljöarbete behöver bedrivas både ”uppifrån och 

ned” och ”nedifrån och upp”. Rådet har en unik position att med hjälp av en systematisk 

metod svara på de frågor som är efterfrågade. Det är viktigt att ta frågan hela vägen, dvs 

inte bara svara på den naturvetenskapliga frågan utan även inkludera samhällsekonomiska 

aspekter (t.ex. kostnadseffektivitet, mm). 

 

Efter de två inledande reflektionerna diskuterade Rådet hur uppdraget kan stärkas. Det 

lyftes inledningsvis fram att bredare syntesområden kan vara nödvändigt, då för smala 

frågor kan bli irrelevanta, och därmed svåra för avnämarna att använda. Men det 

påpekades också att det inte går att göra en forskningssammanställning om vilken fråga 

som helst, och att en avgränsning är nödvändig. Inom medicinområdet får SBU emellanåt 

in bredare frågor, men med den metodik som är utvecklad så är det inte möjligt att svara på 

en för bred fråga. SBU kan därmed inte ta på sig bredare frågor, men det utesluter inte att 

det är möjligt inom miljöområdet. 

 

Ett förslag som lyftes fram var att ta fram en forskningssammanställning om beslut under 

osäkerhet. Det skulle kunna vara intressant, om det är möjligt att genomföra.  

 

När det gäller vilka aktörer som behöver involveras, så lyftes det fram att det är viktigt att 

inte glömma bort de privata aktörerna. De kan vara viktiga för att få till ett förändrat 

beteende. 

 

Beslut: 

Formas får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur Rådets och Formas uppdrag med 

forskningssammanställningar ska bidra som mest effektivt till miljömålsarbetet.  

 

§7 
Hur kommer miljömålsarbetet att påverkas av pågående pandemi?  

 

Diskussion: 

Inledande reflektioner av Kai Lindström och Agnes Wold. 

 

Kai Lindström visade inledningsvis att det i Web of Science finns >31.000 publikationer 

med sökordet ”Covid-19”. Majoriteten är inom medicin eller vårdvetenskap, men ca 900 är 

inom miljövetenskap. Miljöförändringar och deras konsekvenser är ofta komplicerade 

fenomen med oväntade kopplingar. 

 

Utarmade ekosystem kan skapa ökad risk för zoonoser, som i sin tur kan bidra till 

uppkomsten av fler pandemier. Den nuvarande pandemin har flera (väntade och oväntade) 
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effekter på ekosystemen genom att människors verksamhet påverkats, både indirekt och 

direkt. Covid-19 har skapat möjligheter för ny forskning, men samtidigt har den också haft 

allvarliga hämmande effekter bl.a. på grund av nedstängningen (”lock-down”) som skett i 

flera länder. 

 

Pandemin driver på mot mer forskning. Behovet av ökad synlighet för forskning kan i sin tur 

leda till ökad rapportering av kontroversiella, motstridiga eller avvikande resultat. 

Situationen vi befinner oss i skapar en efterfrågan på forskningssammanställningar (dock 

ofta med ett kort tidsperspektiv, och snabba resultat). Det är viktigt att göra intressanta och 

relevanta kopplingar som breddar perspektiven. Val av frågeställning blir därmed centralt. 

 

Nya pandemier kommer med säkerhet att uppstå, och miljöaspekterna kommer sannolikt 

att förstärkas i framtiden, vilket kan förstärka Rådets position. Det finns en pågående trend 

om att länder blir mer nationalistiska, samtidigt som pandemier och många miljöproblem är 

globala.  

 

Agnes Wold inledde sina reflektioner med att lyfta fram några aspekter på hur samhället 

reagerat på Covid-19. Medvetenheten om vår kroppsliga sårbarhet har ökat under den 

pågående pandemin. Intresset för forskning och evidens har i allmänhet ökat, och insikten 

om hur vetenskap bildas har stärkts. Ovetenskapliga diskussioner har (tillfälligt) minskat i 

omfattning. 

 

Riskbegreppet har förändrats sedan starten av pandemin. Inledningsvis gjordes insatser för 

att förebygga all risk. Nu börjar det finnas viss insikt om att all riskminimering leder till andra 

negativa konsekvenser. Finns ”Försiktighetsprinicipen”? Den bygger på att det inte kostar 

något att avstå från en viss produkt, tjänst eller beteende. Även diskussionen om etik och 

demokrati har förändrats. Det börjar finnas en större insikt om att det alltid är en avvägning 

av vad vi kan tillåta oss att göra för att minska risken för sjukdomar och död. 

 

Sammanfattningsvis har statusen för vetenskap höjts under pandemin, men förmodligen 

finns det en ökad skillnad i status mellan vetenskap som anses ”nyttig” (t.ex. medicin), och 

mellan vetenskap som är umbärlig. Frågan är hur statusen för miljöforskningen kan stärkas. 

 

Om det går bra för Sverige vad gäller den samlade hanteringen av Covid-19 kan det leda 

till en kraftig statushöjning för vetenskap och evidens. Men det kommer att bli en stor 

utmaning att hantera kommande budgetnedskärningar, och prioriteringar kommer att 

behöva göras. 

 

Efter de två inledande reflektionerna diskuterade Rådet hur pandemin kan påverka 

miljöarbetet. Det konstaterades att vissa utsläpp har minskat under pandemin pga minskad 

industriell aktivitet. Men vi bör inte bedriva miljöarbete genom att lägga ned, utan vi ska 

ställa om. Pandemin har visat på att samhället har förmåga att ställa om. Den förmågan 

behöver i större omfattning inkluderas in i miljöarbetet. 

 

Flera ledamöter lyfte fram att Covid-19 inte är den värsta pandemin som kan drabba oss. 

Det kan komma mycket värre pandemier i framtiden.  
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Om det kommer tuffa prioriteringar framöver, t.ex. i form av budgetnedskärningar, så 

kommer samhällsekonomiska analyser av åtgärder och styrmedel att bli ännu viktigare. 

 

§8 
Sammanfattning av dagen 

Erik Eriksson sammanfattade eftermiddagens diskussion: 

 

Hur säkerställs att forskningssammanställningarna kommer till användning? 

Det är viktigt med ökat fokus mot nytta, och att det sker en ständig samverkan och dialog. 

Rådet hade också en diskussion om hur långt Rådet (och Formas) kan gå vad gäller den 

s.k. Effektkedjan. Formas utreder vidare hur tillgängliggörandet av resultaten till kommuner, 

länsstyrelser, myndigheter, m.fl. kan ske på ett effektivt sätt. 

 

Hur kan Formas uppdrag och Rådets roll i samhället förstärkas och utvecklas? 

Det fördes fram att sammanställningarna kanske behöver bli lite bredare för att kunna vara 

relevanta, samtidigt som det behövs en tydlig avgränsning för att vetenskapligt kunna svara 

på en fråga. Rådet ansåg att Formas behöver arbeta mot en stor bredd av aktörer, 

inklusive privata aktörer. Det lyftes också fram att samhällsekonomiska analyser behöver 

vara en del av samtliga sammanställningar. Formas arbetar vidare med förslag om hur 

uppdraget ska bidra som mest effektivt till miljömålsarbetet.  

 

Hur kommer miljömålsarbetet att påverkas av pågående pandemi?  

Pandemin har skapat möjlighet för ny forskning, men den har också haft en viss hämmande 

påverkan. Intresset och statusen för forskning och vetenskap har ökat, men det kan komma 

tuffa prioriteringar framöver när återhämtningspaket ska återbetalas. Det är centralt att 

miljöarbetet bedrivs genom att ställa om, inte genom att lägga ned. 

 

 

§9 
Formas arbete med Omvärldsanalys 

 

Information: 

Katarina Nordqvist informerade om hur Formas systematiskt arbetar med 

omvärldsbevakning. Arbetet inleds med att avdelningarna samlar in spaningar från alla 

medarbetare under våren. Därefter bearbetar Formas omvärldsgrupp spaningarna och tar 

fram en prioriterad lista med de spaningar som anses ha störst sannolikhet att inträffa samt 

har störst påverkan på myndigheten. Utöver detta utförs även en kontinuerlig 

omvärldsbevakning på avdelningsmöten, för att plocka upp nya spaningar under hela året. 

Omvärldsanalysen redovisas varje höst och fungerar som ett underlag inför 

verksamhetsplanering, budgetunderlag, strategier, riskanalyser och andra 

myndighetsbeslut. 

 

Formas vill gärna inkludera de styrande råden (Forskarrådet respektive Rådet för 

evidensbaserad miljöanalys) i omvärldsarbetet, och kommer återkomma med förslag hur 

det kan göras. Ordföranden lyfte fram att rådets ledamöter skulle kunna presentera egna 

spaningar från sina kompetensområden och framföra det på rådsmöten framöver.  

 

 

§10 
Hur påverkas innehållet av organiskt kol i jordbruksmark av olika växtföljder – Vad 

behöver avnämare och vad kan forskningen leverera? 
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Diskussion: 

Katarina Hedlund, ordförande i expertgruppen och professor vid Lunds universitet, 

presenterade det arbete som tidigare gjorts med att systematiskt kartlägga all forskning om 

inlagring av kol i jordbruksmark. Inom ramen för ett Mistra-finansierat program 

(MistraEviEM) publicerades en första systematisk kartläggning inom området 2015. År 

2017 publicerades en systematisk översikt om hur markbearbetning (plöjning) påverkar 

kolinlagringen i jordbruksmark. År 2018 publicerades en systematisk översikt om 

förändringar av kolhalter i långtidsförsök, som bland annat visade att det är multipla 

metoder som ger positiva effekter på kolinlagringen. 

 

Per Bodin, miljömålssamordnare för klimat på Jordbruksverket, berättade om vilken typ av 

vetenskapligt underlag som efterfrågas inom förvaltningen. Inom det nationella stödet 

”Klimatklivet” görs bedömningar baserat på investeringens livslängd, kostnad och 

klimatnytta. Det har kommit in ansökningar till Klimatklivet som kopplar till kolinlagring i 

mark, men det är svårt att bedöma ansökningar när det saknas bra skattningar för 

kolinlagring i mark, som kopplar till olika investeringar på gårdsnivå. Det vore önskvärt att få 

fram schablonvärden på en ”lagom” nivå, som återspeglar de val som den enskilde 

lantbrukaren gör.  

 

Mark Brady, docent vid Agrifood Economics Centre, Lunds universitet, beskrev kolinlagring 

i jordbruksmark ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Från ett lantbrukarperspektiv ger 

markkolet ett värde i form av ökad produktion av grödor och minskad kostnad för gödsel. Ur 

ett samhällsekonomiskt perspektiv är markkolet positivt då det bidrar till minskat 

näringsläckage, att livsmedelsproduktionen kan säkras och resiliensen kan öka. För att 

utvärdera vilka styrmedel som skulle vara kostnadseffektiva krävs det att man gör en 

kostnadsnyttoanalys. 

 

Det påpekades av Rådet att det är intressant att en högre kolinlagring ger mindre behov av 

konstgödsel. Mark Brady tydliggjorde att det gäller i vissa fält och att det inte går att säga 

att det sambandet alltid gäller. 

 

Magnus Land informerade om status i den pågående systematiska översikten Hur 

påverkas innehållet av organiskt kol i jordbruksmark av olika växtföljder. 143 artiklar är 

inkluderade hittills i den systematiska översikten, i dessa artiklar finns 787 studier med 

jämförelser mellan olika typer av växtföljder. Översikten innehåller tre olika kategorier av 

studier, grupperade efter växter, och växttyper. 

  

Resultaten från metaanlysen visar på störst positiv effekt för växtföljder med perenner 

jämfört med växtföljder utan perenner, samt växtföljder med ärtväxter jämfört med 

växtföljder utan perenner, och växtföljder med ärtväxter jämfört med kontinuerlig gröda, 

särskilt i kombination med plöjningsfri jordbearbetning. Den största negativa effekten syns 

för växtföljder med träda jämfört med kontinuerlig gröda. 

 

Magnus planerar att återkomma med rapportutkast till Rådets möte i november. 

 

§11 
Presentation av nya frågeställningar inom området Klimat 
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Diskussion: 

Henrik Scharin presenterade den strategi och process som Formas har använt sig av för att 

fånga in frågeställningar att utreda inom området klimat. Under processen har 29 inkomna 

förslag mynnat ut i 4 frågeställningar, som medarbetare på Naturvårdverket och 

Klimatpolitiska rådet har bedömt vara av extra intresse. Rådet ombads att besluta om 

förstudier ska tas fram för alla eller några av de fyra frågeställningarna. 

 

Vilka effekter har höghöjdsflygning på klimatet? 

Ingen av rådets ledamöter ansåg att denna fråga är prioriterad. 

 

Hur kan aktivt skogsbruk gynna eller missgynna inbindning och lagring av kol? 

Flera ledamöter framförde att det pågår en aktiv diskussion om skogsbruk, vilket gör att 

denna fråga är aktuell och bör prioriteras högst. Det lyftes också fram att frågan även kan 

kopplas till biologisk mångfald.  

 

Sektorer, tekniker och effekter av klimatkompensation. 

Rådet påpekade att det är många sektorer och företag som använder eller kommer börja 

använda klimatkompensation, utan att veta om det är en effektiv metod. En systematisk 

forskningssammanställning skulle kunna belysa om klimatkompensation ger någon effekt. 

Flera ledamöter påpekade att frågan är väldigt bred och behöver specificeras mer i en 

förstudie. Det föreslogs att Formas kan diskutera med Klimatpolitiska rådet om vilken 

frågeställning inom området klimatkompensation som är mest prioriterad.  

 

Hur effektiva är kustskydd mot kusterosion? 

Det framfördes att kustskydd är en relevant fråga som är viktig ur ett avnämarperspektiv, 

eftersom frågan handlar om hållbar utveckling och hur Sverige bör anpassa sig till ett 

förändrat klimat. 

 

 

Beslut: 

Rådet beslutade att förstudier ska genomföras på tre nya frågeställningar inom området 

klimat. Rådet beslutade att rangordna frågeställningarna, vilket innebär att en förstudie ska 

påbörjas på den högst prioriterade frågeställningen först.. 

1. Hur kan aktivt skogsbruk gynna eller missgynna inbindning och lagring av kol? 

2. Sektorer, tekniker och effekter av klimatkompensation. 

3. Hur effektiva är kustskydd mot kusterosion? 

Rådet beslutade att inte gå vidare med frågeställningen "Vilka effekter har höghöjdsflygning 

på klimatet?". Ingen förstudie kommer genomföras på den frågeställningen. 

 

§12 
Beslut gällande ny systematisk forskningssammanställning 

 

Diskussion: 

Henrik Scharin presenterade en förstudie om Växtupptag av miljöföroreningar från 

avloppsslam och andra avfallsfraktioner. En statlig utredning i frågan redovisades i januari 

2020. Utredningen presenterade två alternativ: 1.Totalförbud mot spridning av avloppsslam 

på jordbruksmark, 2.Tillåtet att sprida avloppsslam på jordbruksmark förutsatt att 
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avloppsslammet uppfyller vissa krav. Majoriteten av remissvaren har varit negativa till ett 

totalförbud. Det är ännu oklart om och när regeringen kommer ta ett beslut i frågan. 

 

Rådet påpekade att frågeställningen är relevant att besvara inom ramen för en 

forskningssammanställning, eftersom utredningen idag inte har ett samlat evidensläge att 

utgå från. Flera ledamöter lyfte fram att det är svårt att ta ställning till om det finns resurser 

att genomföra denna forskningssammanställning samtidigt som det också ska genomföras 

forskningssammanställningar inom klimat och biologisk mångfald. Rådet beslutade därför 

att avvakta ett beslut tills Rådet vet vilka frågeställningar inom biologisk mångfald som ska 

prioriteras. 

 

Beslut: 

Rådet beslutade att avvakta med beslut gällande ny systematisk 

forskningssammanställning tills rådet har tagit del av de frågeställningar som föreslås inom 

biologisk mångfald. 

 

§13 
Information från pågående systematiska forskningssammanställningar 

 

1. Magnus Land informerade om status för den systematiska översikten om Indirekta 

effekter av myggbekämpning med Bti på icke-målorganismer. Hittills har 75 artiklar 

inkluderats. Relevansgranskning och kvalitetsbedömning av de sista studierna 

pågår och det är få av dessa som uppfyller relevans- och kvalitetskraven, vilket 

innebär att det inte kommer bli så många fler studier som ingår i den slutliga 

översikten.  

 

2. Sten Anttila informerade om status för den systematiska kartläggningen Effekter 

av renat avloppsvatten på vattenlevande organismer. Rapporten kartlägger 

svenska studier inom området och det finns artiklar publicerade, men det tar tid att 

reda ut hur många studier som ingår i varje artikel. Resultaten från vissa studier 

kan också rapporteras i flera olika artiklar. Det är viktigt att reda ut detta så att 

resultaten inte räknas flera gånger. Det finns ingen standard för vad som ska 

rapporteras i de publicerade studierna, vilket ibland bidrar till att viktig data inte 

finns tillgänglig. Ett manus beräknas vara klar i mars 2021 och den färdiga 

rapporten beräknas kunna publiceras i juni 2021. 

 

Några ledamöter framförde att det är intressant att en sådan här gedigen 

granskning av varje studie lyfter fram brister i forskningen. Det kopplar bland annat 

till diskussionen om problemen med att reproducera forskning, vilket har visat sig 

vara en brist inom flera discipliner. Ledamöterna påpekade att dessa brister i 

forskningen bör kommuniceras och återkopplas tillbaka till forskarsamhället på 

något sätt. Det lyfts fram att flera finansiärer nu samarbetar för att ta fram en 

standard för hur resultat av forskning ska återrapporteras. 

 

3. Arvid Bring informerade om status för den systematiska översikten Hur påverkas 

grundvattenmagasinering av anläggning, restaurering och dränering av 

våtmarker? Genomförandeplanen har skickats till intressenter, som har kunnat 

inkomma med kommentarer. Genomförandeplanen har också fått kommentarer 
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från granskare för tidskriften Environmental Evidence och kommer snart 

publiceras i den tidskriften. Sökningen i vetenskapliga databaser har resulterat i ca 

10 000 artiklar. Dessa ska först granskas på titel- och abstractnivå för att bedöma 

hur många som är relevanta att läsa i fulltext. Den slutliga rapporten beräknas 

vara klar hösten 2021. 

 

4. Ida Envall informerade om status för den systematiska kartläggningen Hur effektiv 

är markretention av fosfor från enskilda avlopp? Genomförandeplanen är nu 

accepterad och publicerad i tidskriften Environmental Evidence. 

Relevansgranskning av artiklar i fulltext pågår och hittils har en relativt stor del av 

artiklarna bedömts som relevanta att ingå i kartläggningen. Utifrån en preliminär 

bedömning ser det ut att bli en stor kartläggning med ca 600 inkluderade artiklar. 

Gruppen arbetar fortfarande mot målet att den slutliga rapporten ska vara klar 

våren 2021, men på grund av att kartläggningen kommer att bli mycket 

omfattande kan detta visa sig vara omöjligt.  

 

5. Ida Envall informerade om status för den systematiska översikten Hur påverkar 

hävdens utformning den biologiska mångfalden i naturbetes-marker? En 

expertgrupp har rekryterats och två möten har hållits för att diskutera 

frågeställningen för översikten och sökstrategin. Frågeställningen för översikten 

har formulerats om till: Hur påverkar tillskottsutfodring respektive mosaikbete den 

biologiska mångfalden i naturbetesmarker? Det är egentligen två frågor, men både 

tillskottsutfodring och mosaikbete kan potentiellt bidra med en näringstransport till 

de näringsfattiga naturbetesmarkerna. Den reviderade frågeställningen motsvarar 

fortfarande Jordbruksverkets uttryckta kunskapsbehov. Den slutliga rapporten 

beräknas vara klar våren 2022. 

 

§14 
Bokning av möten 2021 

Formas skickar ut en Doodle med förslag på mötestider 2021.   

 

 

§15 
Övriga frågor och Mötets avslutande 

 

Några av ledamöterna lyfte upp frågan om hur man mäter biologisk mångfald. Det föreslogs 

därför att en expert i biologisk mångfald kan bjudas in till nästa rådsmöte och presentera 

vilka metoder som forskare använder för att mäta biologisk mångfald och vilka mått de 

använder.  

 

Det ställdes en fråga om Rådet önskar möta och föra en diskussion med fler intressenter. 

Det påpekades att Kemikalieinspektionen har ett råd som heter Toxikologiska rådet, som 

kan vara nyttigt att möta och föra diskussion med. 

 

Det föreslogs att ett fokusområde på ett kommande rådsmöte kan vara 

samhällsekonomiska analyser. 

 

Det påpekades att en process behöver tas fram för hur Rådet ska fastställa slutsatserna i 

forskningssammanställningarna. En fråga att diskutera är om Rådet ska komma med 

rekommendationer, som baseras på resultatet av forskningssammanställningen, eller om 
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Rådet enbart ska fastställa slutsatserna. Det lyfts fram att SBU aldrig ger 

rekommendationer, utan enbart presenterar resultat. Frågan om processen för hur 

slutsatser ska fastställas tas upp på nästa rådsmöte. 

 

Ordförande Lisa Sennerby Forsse tackade för allas medverkan och avslutade mötet. 

 

 


