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§1 
Mötets öppnande  

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

§2 
Dagordning och Övriga frågor  

Dagordningen godkändes. Ordförande föreslog två Övriga frågor: 

• Covid-19 

• Möten 2021 

Inga övriga punkter anmäldes. 
 

 

§3 
Minnesanteckningar från föregående möte 

Minnesanteckningar från mötet den 16-17 september 2020 godkändes och lades till 

handlingarna. 

 

 

§4 
Samhällsekonomiska analyser – vad innebär det och hur kan de användas? 

 

Diskussion: 

Nationalekonomi innebär bl.a. kunskap om användning och fördelning av knappa resurser 

som arbetskraft, mark, råvaror och tid. Knappheten gör att alla behov inte kan 

tillfredsställas utan det är nödvändigt att välja. Inom ekonomi finns ofta ett särskilt fokus på 

marknadsmisslyckanden, t.ex. när en tredje persons välfärd påverkas negativt av ett visst 

beteende på marknaden (produktion/konsumtion), eller p.g.a. snedvriden konkurrens 

(monopol, oligopol etc.) 

 

I vår miljö finns det flera varor som kan anses vara kollektiva, exempelvis nationalparker 

och allemansrätten. En kollektiv vara kan inte förbrukas och kan inte stänga ute någon. 

Rådet hade en kort diskussion om att skogen kan anses vara både en privat vara och en 

kollektiv vara, då skog kan ägas av en privat ägare samtidigt som den kan brukas kollektivt 

genom allemansrätten. En fråga lyftes om huruvida ekosystemtjänster är en kollektiv vara 

och svaret är att det kan anses vara en kollektiv vara i vissa fall. Om det krävs att någonting 

förbrukas för att ekosystemtjänsten ska ske är det dock inte en kollektiv vara. 

 

En samhällsekonomisk problembeskrivning innehåller frågor om vilka 

marknadsmisslyckanden som råder, vilka incitament som finns bland de berörda aktörerna 

och vilka befintliga styrmedel som påverkar dessa incitament. 

 

Många naturvärden har inte ett specifikt marknadsvärde, men de kan ändå ha ett värde. 

Exempelvis kan känslan av sand mellan tårna värderas högt (även om det inte finns ett 

monetärt marknadsvärde), liksom blotta vetskapen om att det finns jättepandor som lever i 

sin naturliga miljö. Miljöekonomer kan i dessa fall använda nyttovärderingsmetoder, till 

exempel så kallade scenariometoder. Scenariometoder innebär att man ber individer att 

uppge sin betalningsvilja för att bevara en specifik företeelse, eller att ange den 

kompensation de skulle begära för en specifik miljöförsämring.  

 

Det finns många olika typer av samhällsekonomiska analyser som kan vara relevanta att 

genomföra. En kostnads- och nyttoanalys är ett verktyg som används för att få en 

förståelse för aktivitetens samlade nyttor och kostnader. En sådan analys lämpar sig oftast 
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bäst vid marginella förändringar, vars aktiviteter inte har stora, långtgående effekter för hela 

samhället. 

 

En annan samhällsekonomisk analys är styrmedelsanalys. En sådan analys används när 

man vill utvärdera ett styrmedels måluppfyllelse, kostnadseffektivitet, dynamisk effektivitet 

(incitament till teknologisk utveckling), transaktionskostnader, fördelningseffekter, 

genomförbarhet, rekyleffekter och hantering av osäkerheter.  
 

§5 
Hur påverkas innehållet av organiskt kol i jordbruksmark av olika växtföljder?  

– presentation av resultat och diskussion om slutsatser 

 

Diskussion: 

Magnus Land inledde med att berätta att den systematiska översikten om växtföljder och 

kolinlagring snart är helt klar och eftersom rådet ska besluta om slutsatserna i översikten 

behövs en diskussion om hur dessa slutsatser ska formuleras.  

 

De inledande sökningarna gav fler än 8000 artiklar, men det är 125 vetenskapliga artiklar 

som ligger till grund för slutsatserna i den systematiska översikten. Dessa uppfyller kraven 

och kriterierna för att inkluderas i sammanställningen. Dessa studier innehåller 148 

försökslokaler och 1225 jämförelser mellan olika växtföljder. 

 

Förslag på evidensgraderade slutsatser 

Att evidensgradera en slutsats innebär att man gör en bedömning av hur säker man kan 

vara på slutsatsen. Evidensgraderingen baseras på 1) hur tillförlitliga resultaten i de 

enskilda studierna är, 2) hur många studier som har gjorts, samt 3) hur samstämmiga 

studiernas resultat är.  

 

Följande sex evidensbaserade slutsatser föreslås: 
 

1. Vi är mycket säkra på att varierade växtföljder med flerårsväxter ger en högre 
kolhalt i jorden jämfört med varierade växtföljder utan flerårsväxter, i synnerhet när 
flerårsväxterna får växa mer än två år i rad.  
 

2. Vi är mycket säkra på att varierade växtföljder med ärtväxter ger en högre kolhalt i 
jorden, jämfört med varierade växtföljder utan ärtväxter. Detta gäller även när 
effekten av fleråriga ärtväxter filtreras bort. 
 

3. Vi mycket säkra på att varierade växtföljder som innehåller en ärtväxt ger en högre 
kolhalt i jorden vid plöjningsfritt jordbruk, jämfört med en kontinuerlig gröda som 
inte är en ärtväxt. I system där jordbearbetning förekommer är vi osäkra på om det 
är någon skillnad, men vi är relativt säkra på att varierade växtföljder som 
innehåller en ärtväxt inte ger en lägre kolhalt. 
 

4. Vi är osäkra på, även om sammanvägda resultat antyder det, att varierade 
växtföljder där bevuxen träda ingår ger högre kolhalt än ett kontinuerligt odlat 
spannmål. Det statistiska underlaget är litet. 
 

5. Vi är osäkra på, även om sammanvägda resultat antyder det, att varierade 
växtföljder med enbart spannmål ger lägre kolhalt än ett kontinuerligt odlat 
spannmål. Det statistiska underlaget är litet. 
 

6. Vi är mycket osäkra om varierade växtföljder som saknar ärt- och gräsväxter, men 
som förutom spannmål även kan innehålla andra grödor såsom rotsaker eller 
raps, ger en förändrar kolhalt.  
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Rådet önskar också att det, utöver ovanstående slutsatser, framgår varför vi inte har 

undersökt hur kolinlagringen påverkas av en kontinuerligt odlad flerårsväxt jämfört med 

varierade växtföljder. 

 

Övriga slutsatser av den systematiska översikten  

Det är relativt få enskilda studier som visar statistiskt signifikanta skillnader. Det är därför 

viktigt att sammanställa flera studier. Det kommer också att vara svårt att basera eventuella 

ersättningssystem på uppmätt kolinlagring; det kommer att vara nödvändigt att arbeta med 

modeller för att uppskatta förändringen av kolinlagring. 

 

Vi har i sammanställningen identifierat flera kunskapsluckor och behov av ytterligare 

forskning. Det gäller bland annat varierade växtföljder med gräsbevuxen träda jämfört med 

kontinuerlig gröda, varierade växtföljder med spannmål jämfört med kontinuerligt odlad 

spannmål, samt olika skötselmetoders betydelse för växtföljders påverkan på 

kolinlagringen. 

 

Vi har i arbetet med sammanställningen också kunnat konstatera att rapporteringen i de 

vetenskapliga artiklarna ofta är ofullständig. Det innebär att resultat från sådana studier ej 

går att använda i metaanalyser. Flera artiklar har sorterats bort av den anledningen. 

 

Samhällsekonomisk analys 

Resultaten från metaanalysen i den systematiska översikten har använts för att beräkna 

kostnader och nyttor (kostnads- och nyttoanalys). I beräkningarna har vi inkluderat 

effekterna på värdet av två kollektiva nyttigheter: a) förändringen av vattenkvalitet i 

Östersjön till följd av minskat kväveutsläpp, och b) förändringen i klimatnyttan till följd av 

ökat kolinlagring i jordbruksmark och minskad användning av mineralgödsel.  

 

Kostnads- och nyttoanalysen visar att det är samhällsekonomiskt lönsamt att få till stånd 

växtföljder med inslag av flerårig vallodling, ärtväxter och minskad jordbearbetning, jämfört 

med dagens ettåriga växtföljd. En förändrad växtföljd innebär förvisso en lägre vinst för 

lantbrukaren, men dessa övervägs av kollektiva samhällsnyttor orsakade av de positiva 

miljöeffekterna.  

 

För närvarande saknar lantbrukare incitament att genomföra åtgärder (såsom ändrade 

växtföljder) i syfte att öka kolinlagringen, eftersom det inte är privatekonomiskt motiverat. 

Eftersom en förändrad växtföljd skulle ge lägre intäkter till lantbrukaren kan det vara 

motiverat för staten att införa styrmedel i syfte att skapa incitament för ändrade växtföljder.  

 

Om beslut tas för att åtgärden ändrade växtföljder ska genomföras föreslås att man 

använder sig av styrmedlet ”omvänd auktionering” för att avgöra vilka lantbrukare som ska 

erhålla ersättning för att genomföra denna åtgärd. Syftet med en omvänd auktion är att låta 

ansökningar om ersättning för ändrade växtföljder konkurrera med varandra eller med 

andra åtgärder som ökar kolinlagringen. 

 

Ledamöterna diskuterade styrmedelsanalysen och var fundersamma till hur man ska 

förhålla sig till att jordbruket redan är ett hårt reglerat område, där ett nytt styrmedel som 

inte är statsfinansiellt neutralt behöver utvärderas mot redan befintliga styrmedel.  
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Det lyftes att själva frågeställningen i framtida systematiska forskningssammanställningar 

också bör inkludera samhällsekonomiska frågeställningar. Om de samhällsekonomiska 

analyserna ingår i den systematiska översikten, men inte bygger på en likartad, 

systematisk, genomgång av den vetenskapliga litteraturen, bör de samhällsekonomiska 

analyserna granskas på ett annat sätt. Ett förslag var att de i så fall skickas ut på remiss, 

annars blir det svårt för rådet att ta beslut kring de samhällsekonomiska slutsatserna. Rådet 

kan inte i de samhällsekonomiska slutsatserna säga att "vetenskapen säger att detta 

styrmedel är lämpligt…"  

 

Det diskuterades huruvida den samhällsekonomiska analysen ska lyftas ut i en egen 

rapport, för att tydliggöra att dessa inte bygger på samma metodik som de 

naturvetenskapliga systematiska översikterna.  

 

Det lyftes fram att kostnads-nyttoanalysen bör kunna ingå i samma rapport som den 

naturvetenskapliga systematiska översikten, eftersom kostnads-nyttoanalysen baseras på 

resultaten från metaanalysen i den systematiska översikten. Men hur styrmedelsanalysen 

ska hanteras behöver diskuteras vidare. 

 

Det påpekades att själva uppdraget från regeringen är lite otydligt när det kommer till hur 

de samhällsekonomiska frågorna ska hanteras.  

 

Formas fick i uppdrag att inför nästa möte presentera vad som står i uppdraget från 

regeringen och föreslå hur det fortsatta arbetet med samhällsekonomiska analyser kan 

utformas för att detta uppdrag ska uppfyllas. 
 

§6 En systematisk kartläggning av forskningsresultat avseende effekter av renat 
avloppsvatten på vattenlevande organismer - diskussion av möjliga slutsatser i en 
kartläggning 

 

Diskussion: 

Slutsatserna i en systematisk kartläggning skiljer sig från slutsatserna i en systematisk 

översikt. I en systematisk kartläggning är inte slutsatserna evidensgraderade och omfattar 

inte sammanvägningar av resultat. 

 

Exempel på slutsatser som kan dras i en systematisk kartläggning är: 

• Eftersom det saknas relevanta forskningsresultat avseende XXX, så bedömer 

Formas att det är angeläget att forskning initieras inom detta område. 

• Eftersom det finns relevanta forskningsresultat men vars tillförlitlighet ej kan 

bedömas avseende XXX, så bedömer Formas att det är angeläget att forskning 

initieras inom detta område. 

• Eftersom det finns relevanta forskningsresultat vars tillförlitlighet kan bedömas 

avseende XXX, så bedömer Formas att det är angeläget att väga samman och 

evidensgranska dessa resultat i en systematisk översikt. 

 

Rådet resonerade kring bristen på väl rapporterad forskning på området. Kan det vara det 

specifika forskningsområdet som gör att det är svårt att genomföra väl genomförda studier 

och bör rådet försöka undvika områden där det är svårt att genomföra studier? Det lyftes 

fram att bristen på väl rapporterad forskning kan gälla många olika forskningsområden, 

vilket gör det svårt att på förhand veta hur forskningen på fältet ser ut.  
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Rådet diskuterade om systematiska kartläggningar är en relevant typ av rapport, eftersom 

de inte sammanställer resultat av forskning. Dock behövs en kartläggning som en förstudie 

för att identifiera kunskapsluckor och frågeställningar som kan gå vidare till en systematisk 

översikt. 

 

Rådet lyfte fram att det är viktigt att tydliggöra att det är skillnad på en kunskapslucka som 

beror på att det inte har genomförts studier på området, och på en kunskapslucka som 

beror på att forskningen på fältet har för stora brister. 
 

§7 Vad innebär biologisk mångfald och hur kan biologisk mångfald studeras?  

 

Diskussion: 

Henrik Smith, professor vid Lunds universitet, var inbjuden för att presenterar varför och hur 

man forskar på biodiversitet.  

 

Biodiversitet som koncept har funnits i ca 50 år. Det kallas också för biologisk mångfald. 

Konventionen för Biologisk mångfald bildades inom ramen för Riomötet 1992. 

Konventionens definition av begreppet "biological diversity" lyder: "Biological diversity 

means the variability among living organisms from all sources including, inter alia, 

terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which 

they are part; this includes diversity within species, between species and of ecosystems."  

 

Det finns många olika sätt att mäta biologisk mångfald. Det finns olika typer av index, som 

speglar olika komponenter av variation. Olika index väger sällsynta arter olika. Vilket index 

man väljer beror på syftet. Inget enskilt index kan reflektera hela den multidimensionella 

karaktären av biodiversitet. 

 

Ett begrepp som ofta används vid mätning av biologisk mångfald är "Hills antal", som 

uttrycks i effektivt antal arter.  

 

Det finns en del kritik mot begreppet biodiversitet. En kritik är att begreppet är oprecist. Men 

det finns begrepp inom miljöforskning som också är väldigt breda, exempelvis 

klimatförändringar, som innefattar förändring i temperatur, förändring i nederbörd etc. 

 

Begreppet biologisk mångfald kan användas i policy-sammanhang, men då bör det framgå 

i vilket syfte man avser bevara den biologisk mångfalden, exempelvis på grund av etiska 

orsaker eller för att skydda ekosystemtjänster, mm. Olika mål kräver olika policy och olika 

index. 

 

Rådet bad Henrik Smith att reflektera kring forskningen om biologisk mångfald i Sverige 

och han berättade att forskningen i Sverige håller hög kvalitet, får finansiering och har en 

starkt internationell profil.  
 

 

§8 Presentation av nya frågeställningar inom området Biologisk mångfald 
 

Diskussion: 

Arvid Bring presenterade den strategi som Formas har använt sig av för att fånga in 

frågeställningar att utreda inom området biologisk mångfald. Diskussioner med 

Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten, 

Boverket och Länsstyrelserna har resulterat i sex stycken frågeställningar med tydlig 
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relevans för miljömålsarbetet. Rådet ombads att besluta om huruvida förstudier ska tas 

fram för alla eller några av dessa frågeställningar. 

 

Hur påverkar area respektive konnektivitet biologisk mångfald i bebyggd miljö? 

Ledamöterna ställde sig tveksamma till om det finns tillräckligt med forskning för att kunna 

ge ett samlat svar i frågan. Rådet utesluter inte frågan helt, men den prioriteras inte i 

dagsläget.  

 

Vad är effekten av naturvårdande skogsskötsel i den brukade skogen på biologisk 

mångfald?  

Flera ledamöter framförde att det är en relevant fråga. Skogen upptar en stor yta och 

åtgärder i skogen kan därmed ha stor potentiell nytta. 

 

Vad är effekten av kantzoner och andra småskaliga åtgärder på biologisk mångfald i 

slättbygdsjordbruket?  

Rådet påpekade att denna fråga är relevant och eventuellt kan beredas i samma förstudie 

som frågan om dikesrensning. 

 

Vad är effekten av olika störningar som buller, muddring, dumpning, artificiella strukturer 

och andra anläggningsarbeten på biologisk mångfald i marina miljöer?  

Det framfördes att frågan är bred och kan behöva snävas ned till en av störningarna för att 

det ska vara möjligt att genomföra en systematisk översikt i frågan. Det är också osäkert 

om det finns tillräckligt med forskning i frågan. 

 

Vilken effekt har åtgärder för dikesrensning på biologisk mångfald i jordbrukslandskapet? 

Det framfördes att orensade diken kan ses som en typ av kantzon och därför skulle frågan 

eventuellt kunna beredas i samma förstudie som frågan om kantzoner. 

 

Vilka effekter har borttagande av mindre vattenkraftsdammar på biologisk mångfald? 

Ledamöterna ansåg att denna fråga är relevant, men vissa av ledamöterna ansåg att 

frågan kan breddas till att inte enbart gälla borttagande av mindre vattenkraftsdammar, utan 

även gälla andra typer av åtgärder, som exempelvis vattentrappor. 

 

Beslut: 

Rådet beslutade att förstudier ska genomföras på dessa fyra frågeställningar inom området 

biologisk mångfald: 

• Vad är effekten av naturvårdande skogsskötsel i den brukade skogen på biologisk 

mångfald? 

• Vad är effekten av kantzoner och andra småskaliga åtgärder på biologisk 

mångfald i slättbygdsjordbruket? 

• Vilken effekt har åtgärder för dikesrensning på biologisk mångfald i 

jordbrukslandskapet? 

• Vilka effekter har borttagande av mindre vattenkraftsdammar på biologisk 

mångfald? 

Rådet beslutade att avvakta med förstudier för följande frågor:  

• Hur påverkar area respektive konnektivitet biologisk mångfald i bebyggd miljö? 

• Vad är effekten av olika störningar som buller, muddring, dumpning, artificiella 

strukturer och andra anläggningsarbeten på biologisk mångfald i marina miljöer? 
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§9 Övriga frågor och Mötets avslutande 

En kort diskussion om Covid-19 fördes där det framkom att det fungerar bra med 

rådsmöten på distans. Det är smidigt att slippa resa och det är bättre för miljön. Däremot 

kan det vara en fördel att träffas fysiskt under tvådagarsmötet i september, om det är 

möjligt.  

 

Under 2021 kommer rådet ha möten under följande datum: 10 mars, 19 maj, 21-22 

september och 25 november.  

 

En del av tvådagarsmötet i september kommer eventuellt att genomföras tillsammans med 

Formas Forskarråd, då de båda råden kan ha mycket gemensamt och ha utbyte av 

varandra.  

 

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

 

 
 


