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§1 
Mötets öppnande 

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

 

§2 
Dagordningen 

Dagordningen accepterades och inga övriga frågor anmäldes. 

 

 

§3 
Föregående minnesanteckningar 

Föregående protokoll godkändes, med kommentar om att det under mötet behöver 

förtydligas vilka resultat kartläggningen om avloppsvatten kan ge. 

 

 

§4 
Beskrivning av flödesschema för arbetsgången vid genomförande av systematiska 

översikter och kartläggningar 

 

Information: 

Ida Envall presenterade ett flödesschema för arbetsgången vid genomförande av 

systematiska översikter med syfte att tydliggöra arbetsprocesser och roller. 

 

Rådet ställde sig bakom föreslaget flödesschema, efter ett förtydligande om vad 

Rådets roll och uppdrag är. Ordförande informerade att en kommentar inkommit 

inför mötet om att det är viktigt att poängtera den systematiska ansatsen. 

 

 

§5 
Information från pågående systematiska översikter och kartläggningar 

 

Information och Diskussion: 

Magnus Land informerade om det pågående arbetet med den systematiska 

översikten om Indirekta effekter av myggbekämpning med Bti på icke 

målorganismer. Magnus presenterade en reviderad tidplan för den systematiska 

översikten. Det första expertgruppsmötet sker i januari 2019 och Rådet bör kunna ta 

beslut om rapportens slutsatser i början av 2020. 

 

Intressentmöte genomfördes den 24 oktober i samarbete med Länsstyrelsen i 

Gävleborg. Relevanta myndigheter, länsstyrelser, kommuner, och övriga 

intressenter deltog. Responsen från intressenterna uppfattades som god och flera 

uttryckte intresse för studien. Under intressentmötet förekom bl.a. diskussion om 

översikten ska handla om effekten av Bti eller effekten av myggminskning. Det 

förekom också en diskussion om hur slutsatserna ska användas samt hur dessa ska 

implementeras och användas i arbetet med myggbekämpningen. Intressenternas 

synpunkter kommer att hanteras i genomförandeplanen. Efter expertgruppsmötet i 

januari kommer genomförandeplanen att skickas till Rådets ledamöter och 

identifierade intressenter. De som så önskar kan inom tre veckor lämna synpunkter. 

Därefter skickas den för vetenskaplig granskning av oberoende experter. 

 

Information och Diskussion: 

Tanja Näslund presenterade en statusuppdatering om arbetet med den 

systematiska kartläggningen av Effekter av avloppsvatten på vattenlevande 

organismer. Ett utkast till genomförandeplan för kartläggningen har utarbetats, och 

kommer att diskuteras på det första expertmötet den 18 januari 2019. Därefter 

kommer genomförandeplanen att skickas till Rådet och den strategiska 

miljömålsgruppen för förhandsgranskning. Ett intressentmöte är planerat till februari. 

Målet är att Rådet ska kunna ta beslut om kartläggningens slutsatser i början av 

2020.  
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Efter Tanjas presentation följde en diskussion om vilka resultat den systematiska 

kartläggningen av effekter av avloppsvatten på vattenlevande organismer kan ge.  

 

Information: 

Ida Envall presenterade en statusuppdatering om arbetet med den systematiska 

översikten gällande Markretention av fosfor från enskilda avlopp. Beslutet om att 

genomföra en systematisk översikt togs på Rådets möte den 2 oktober. En 

expertgrupp är utsedd och Ida presenterade den översiktliga planeringen för 

översikten. Ett första expertgruppsmöte kommer att hållas i slutet av februari och ett 

intressentmöte är planerat till mars. Målet är att Rådet ska kunna ta beslut om 

slutsatserna för den systematisk översikten sommaren 2020. 

 

En kort diskussion följde, och bl.a. ställdes frågor om internationella studier finns 

och om de är jämförbara med svenska förhållanden.  

 

§6 
Förslag på hur Rådet kan få tillgång till artiklar (beslutsärende) 
 

Information: 

Det finns ett önskemål från Rådets ledamöter om att få tillgång till de vetenskapliga 

artiklar som ligger till grund för de systematiska översikterna och kartläggningarna. 

Charlotte Åberg presenterade ett förslag om att artiklarna läggs in i styrelseportalen 

Admincontrol. Artiklarna kan därifrån läsas eller skrivas ut, men inte sparas ner eller 

vidarebefordras. Admincontrol kan även användas för mötesmaterial till rådsmöten. 

Beslut: 

Rådet beslutade att styrelseportalen Admincontrol ska användas både för artiklar 

och mötesmaterial. Material inför möten kommer också skickas via mail. Formas ser 

till att Rådets ledamöter får tillgång till Admincontrol. 

 

 

§7 
Hur kan förslag om systematiska översikter/kartläggningar från ledamöter hanteras? 

 
Information och Diskussion: 

Rådet har ställt frågan till Formas om ledamöter kan föreslå ämnen för systematiska 

översikter respektive kartläggningar. Sif Johansson presenterade ett förslag från 

Formas hur förslag från ledamöter kan hanteras.  

 

Förslag om systematiska översikter eller kartläggningar ska kunna komma från en 

stor bredd av aktörer, såsom myndigheter, länsstyrelser, branschorganisationer, 

intressegrupper, Rådets ledamöter, samt även en intresserad allmänhet.  

 

Formas förslag är att den aktör som har ett intresse av att en systematisk översikt 

eller kartläggning genomförs fyller i ett digitalt formulär som tillhandahålls av 

Formas. Därefter sammanställer Formas de inkomna förslagen och skickar till den 

strategiska miljömålsgruppen (en grupp av miljömålsmyndigheter, där 

Naturvårdsverket är sammankallande) för en behovsanalys och ett 

prioriteringsförslag. Formas gör sedan en bedömning av genomförbarheten, och 

skickar därefter till Rådet för en strategisk diskussion och för beslut om eventuella 

förstudier.  

 

Efter Sifs presentation diskuterades hur Formas ska få in förslag på ämnen. Formas 

kommer under 2019 delta på relevanta forum (såsom Miljödagarna), och träffa 
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relevanta aktörer (myndigheter, intresseorganisationer, m.fl.) för att få in synpunkter 

och informera om verksamheten.  

 

§8 
Information om förfrågan från Miljömålsberedningen om en litteratursammanställning 

 
Information och Diskussion: 

Erik Eriksson informerade om bakgrunden till en förfrågan från nuvarande 

Miljömålsberedning till Formas. Förfrågan gäller om Formas kan ta fram en 

litteratursammanställning till beredningen bl.a. vad gäller effekter av 

klimatförändringar på marina och kustnära ekosystem. Magnus Land presenterade 

principerna för en systematisk litteratursammanställning. Den kan liknas vid en 

systematisk kartläggning men med begränsade sökningar. Magnus gick även 

igenom Miljömålsberedningens frågor och presenterade ett förslag till disposition. 

Utkast av sammanställningen beräknas vara klar i slutet av april. 

 

Efter informationen diskuterades om rådet eller Formas ska ta beslut vad gäller 

slutsatserna av sammanställningen. Rådet ansåg att Formas kan ta beslut om 

slutsatserna. Litteratursammanställningen tas upp som en kort informationspunkt vid 

ett Rådsmöte.  

 

 

§9 
Förslag på produkter som kommer tas fram inom Miljöanalysverksamheten 

 

Information och Diskussion: 

Erik Eriksson informerade om vilken typ av produkter som kommer ut av arbetet om 

evidensbaserade miljöanalyser, och vars utvärderingar och analyser som Rådet ska 

ta beslut om. En majoritet av de utvärderingar, analyser och sammanställningar som 

Formas enligt uppdraget ska ta fram kommer att vara systematiska översikter 

respektive systematiska kartläggningar. Dessa översikter och kartläggningar 

kommer att följa de internationellt framtagna riktlinjerna för evidensbaserade 

miljöanalyser (vilket bl.a. inkluderar en vetenskaplig granskning). Därefter kommer 

populärvetenskapliga rapporter tas fram. Slutrapporterna som Rådet kommer 

besluta om kommer publiceras på svenska. 

 

Rådet efterlyste en tydlig definition av vad som avses med systematisk översikt och 

systematisk kartläggning inom miljöområdet. Formas kommer ta fram ett kort 

underlag som beskriver vad en översikt respektive kartläggning innebär. Rådet 

poängterade att de endast kommer ta beslut om det som regeringen har gett 

mandat till, d.v.s. vilka utvärderingar, analyser och sammanställningar som ska 

genomföras, samt slutsatserna från dessa. Formas publicerar rapporterna och 

ansvarar för innehållet. 

 

 

§10 
Möten under 2019 

 

Information och Diskussion: 

- Ett tvådagarsmöte för strategiska diskussioner inklusive en halvdag för ordinarie 

möte bokades in den 19-20 september 2019. Sif Johansson presenterade förslag på 

plats för mötet och fortsätter titta på lämpligt ställe. 
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En Doodle kommer att skickas ut för övriga möten som planeras äga rum i februari, 

april och oktober. 

 

§11 
Mötet avslutas  

Ordförande Lisa Sennerby Forsse tackade samtliga för ett bra möte, önskade alla en god jul 

och avslutade mötet.  

 

 

 


