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Sammanfattning
Mistras råd för evidensbaserad miljövård, EviEM, ska bidra till en miljövård på vetenskaplig grund genom att utvärdera befintlig kunskap i olika miljöfrågor. Tillsammans med forskare inom de aktuella områdena genomför EviEM
systematiska utvärderingar och kartläggningar inom miljöområdet. Metodiken har hämtats från medicinområdet, men
anpassats till miljöfrågor.
Alla EviEM:s utvärderingar ska ha en tydlig mottagare, och förslag på frågor att utvärdera kommer från beslutsfattare
och andra intressenter inom miljöområdet. Hösten 2014 initierade EviEM ett arbete med att på ett strukturerat sätt
samla in förslag på frågor där det behövdes ny kunskap. Vi frågade miljömyndigheter, länsstyrelser, intresseorganisationer med flera om vilka kunskaper de främst sakande i sitt arbete för att nå de svenska miljömålen. Genom enkäter
och intervjuer fick vi in ett stort antal frågor. De frågor som samlades in utgjorde ett underlag för en workshop som
genomfördes våren 2015. I workshopen deltog representanter från de myndigheter och organisationer som intervjuats
samt miljöforskare från naturvetenskapliga respektive samhällsvetenskapliga forskningsområden.
Under workshopen delades deltagarna in i åtta grupper. Varje grupp bestod av både intressenter och forskare. Workshopen ägde rum under två halvdagar för att ge tid till eftertanke och grupperna gavs under processens gång möjlighet
att kommentera på varandras arbete. När workshopen var över hade grupperna tillsammans formulerat 56 frågor eller
områden med stora kunskapsbehov. Dessa pekade på generella kunskapsbrister bland annat gällande konflikt- och
riskhantering inom flera områden, men också på mer ämnesspecifika behov.
De prioriterade kunskapsbehoven redovisas i nio övergripande grupper med 5-7 förslag i varje grupp. Flera förslag var
överlappande eller likartade och vi har valt att sammanfatta de 56 frågorna i tolv områden där kunskaps efterfrågas.
Dessa områden omfattar både frågeställningar som kräver ytterligare forskning och frågeställningar där en systematisk
utvärdering kan ge dem efterfrågad informationen.

Summary
Mistra’s Council for Evidence-Based Environmental Management, EviEM, aims to ensure that environmental management in Sweden in made using a solid scientific basis by evaluating existing knowledge on environmental issues. EviEM
undertakes systematic reviews and systematic maps together with researchers working in the field of environmental
science. The methodologies have been developed in the field of medicine, but adapted to environmental evidence.
All of EviEM’s reviews must have a clear end-user, and the questions are suggested by policy makers and other stakeholders working in environmental fields. In autumn 2014 EviEM initiated a project to systematically collect suggestions for topics where more knowledge is needed. We asked environmental authorities, county administrative boards,
interest groups and more about what knowledge they lacked in order to achieve the Swedish Environmental Objectives.
Through surveys and interviews, we collated a range of different issues. The questions collected were then used as a basis for a workshop, conducted in spring of 2015. The workshop was attended by representatives of the authorities and
organisations that were interviewed, along with environmental researchers from the natural and social sciences.
During the workshop, participants were divided into eight groups. Each group consisted of both decision-makers from
policy and practice and researchers. The workshop took place over two half days to allow time for reflection, and groups
were given the opportunity to comment on each other’s work during the process. Following the workshop, the groups
jointly formulated 56 questions or topics with a pressing need for more knowledge. These related to a general lack of
knowledge like conflict and risk management in several areas, but also to more subject-specific needs.
Nine overall categories were identified, with 5 to 7 topics in each group. Several proposals overlapped, and we have
decided to summarise the 56 questions in a total of twelve broader topics of knowledge needs. These areas include both
issues that require further primary research and issues where a systematic review could provide a synthesised answer.

3

EviEM Rapport Kunskapsprojektet

1. Inledning

från forskningsrådet Formas. I gruppen ingick dessutom
forskare från olika discipliner.

Genomförandeunderskott, brist på kunskap och politisk
vilja är anledningar som ofta lyfts fram som bidragande
förklaringar till varför de flesta av Sveriges nationella miljömål inte kommer att nås till 2020. I detta projekt har vi
valt att fokusera på kunskapsbrist och vilken ny kunskap
som efterfrågas av beslutsfattare och andra aktörer i den
svenska miljövården. Vårt mål är ett miljöarbete som bygger på vetenskaplig grund och syftet med detta projekt har
varit att skapa ett underlag för framtida prioriteringar av
forskning och kunskapssynteser till nytta för miljöarbetet
i Sverige.

Inspiration till projektet fick vi från Sutherland et al
(2006) som publicerade resultaten från en workshop där
beslutsfattare och forskare tillsammans identifierade 100
ekologiska frågor med stor relevans för beslutsfattare och
andra intressenter i Storbritannien. Metodiken beskrevs
mer utförligt av Sutherland et al. (2011) och har använts
i flera helt olika sammanhang, exempelvis för att identifiera de 10 mest akuta faktorerna för bevarande av arter i
zoologiska parker och akvarier (Gusset et al 2014) och för
att identifiera faktorer av betydelse för den globala miljön
(Sutherland 2015).

Olika aktörer i miljöarbetet ställs ofta inför kravet att fatta
beslut om miljöförbättrande åtgärder, bevarandeåtgärder,
verksamhetstillstånd mm. oavsett om tillräcklig kunskap
finns tillgänglig om konsekvenserna av besluten. Det är
därför viktigt att dessa aktörer är med och identifierar vilka behov av kunskap som finns inom miljöarbetet. Mistras
råd för evidensbaserad miljövård (EviEM) tar fram beslutsunderlag för det svenska miljöarbetet genom att göra systematiska utvärderingar av olika frågor. Den systematiska
utvärderingsmetoden innebär att en omfattande sökning
efter litteratur genomförs, att litteraturens relevans och
kvalitet granskas, och att en metaanalys genomförs om
så är möjligt (Collaboration for Environmental Evidence
2013). Metoden karaktäriseras av att arbetets alla steg
och de beslut som fattas under processens gång redovisas
öppet. I en systematisk utvärderings slutrapport finns
utöver en syntes av den sammanställda forskningen också
en beskrivning av vilken forskning som saknas. EviEMs
utvärderingar genomförs av en expert på metodiken för
systematiska utvärderingar tillsammans med en grupp
om 3-4 forskare från olika länder med expertis inom det
aktuella området.

Utgångspunkten för vårt arbete var intervjuer med
medarbetare från myndigheter och organisationer som
genomfördes av projektledaren för detta projekt. Våra intervjuer var öppna samtal där deltagarna fritt fick berätta
vilken kunskap de behövde för att gå vidare i miljöarbetet.
Vi har inte skiljt på huruvida de identifierade kunskapsbristerna pekar på behov av ny forskning, eller behov av
sammanställningar av befintliga kunskaper, dvs. pekar
på behov av utvärderingar och synteser. De nationella
miljömålen användes som ram, men vi ställde även frågor
om kunskapsbrister i arbetet med EU:s miljödirektiv och
med de internationella miljökonventioner som Sverige
skrivit under.
De frågor som samlades in utgjorde ett underlag för en
workshop till vilken representanter från de myndigheter
och organisationer som intervjuats samt miljöforskare
från naturvetenskapliga respektive samhällsvetenskapliga forskningsområden bjöds in. Målet var att prioritera
de viktigaste kunskapsluckorna bland de identifierade
behoven. Resultatet från workshopen visade att deltagarna dels pekade på generella kunskapsbrister bland annat
konflikt- och riskhantering inom flera områden och dels
på mer ämnesspecifika behov.

Det är intressenter inom svensk miljövård som föreslår
vilka frågor som vi ska utvärdera (e.g. Reed 2008). Dessa
förslag har tidigare framförallt framförts vid EviEMs
intressentmöten. Genom detta projekt ville vi på ett mer
strukturerat sätt samla in kunskapsbehov från ett större
antal intressenter. Vårt mål var också att intressenter
från olika organisationer tillsammans skulle prioritera
bland behoven. Därför bjöd vi in dem att tillsammans med
miljöforskare från olika discipliner formulera de viktigaste
kunskapsbehoven. Att identifiera kunskapsbehov inom
miljövården är inte bara angeläget för forskare, EviEM
och olika intressenter utan också för forskningsfinansiärer
inom miljöområdet. Till projektet knöts därför en rådgivande grupp bestående av forskningschefen från Havoch Vattenmyndigheten, samt forskningssekreteraren

2. Processen
2.1. Identifiera och kontakta intressenter
Det första steget i projektet var att identifiera intressenter
att bjuda in till projektet. Vi utgick ifrån de myndigheter
som formellt sett är ansvariga för något eller några av de
nationella miljömålen. Vidare bjöd vi in andra aktörer som
i praktiken har stort inflytande över miljöarbetet i Sverige.
Framförallt valde vi föreningar som på nationell nivå engagerat sig i miljöfrågor, representanter för miljöansvariga
inom näringslivet, men också lokala myndigheter. På
förslag från redan kontaktade intressenter kompletterade
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vi också med ytterligare inbjudna (hela listan bifogas
i appendix 1). På detta sätt fick vi olika perspektiv på
kunskapsbehovet inom det svenska miljömålsarbetet. Då
viljan att delta i en diskussion om miljömålens kunskapsbehov i hög grad är avhängig av personliga prioriteringar
var det av stor vikt att identifiera rätt person i den inbjudna organisationen. De samtal vi har haft med intressenter
var därför till stor hjälp för att i hitta rätt personer inom
andra organisationer.

2.2. Intervjuer med intressenter

I början av november 2014 skickades personligt adresserade brev till 92 anställda vid 34 myndigheter och andra
intressenter inom svenskt miljöarbete (brevet bifogas i
appendix 2). Brevet förklarade i korthet vad EviEM är och
gör, samt presenterade detta projekt. Den övergripande
fråga som ställdes var: Vilken ny kunskap eller forskning
behövs för att nå nationellt och internationellt uppsatta
miljömål? och vi bad om hjälp med att identifiera dessa
mer långsiktiga kunskapsbehov. Vi förklarade att rep-

Intressenterna valde vilka som deltog i intervjuerna och
vilka som deltog i workshopen. Vi hade inte angett någon
övre gräns för antalet medverkande i intervjun och i några
intervjuer deltog så många som 6 personer. De flesta
intressenter gav projektet både prioritet och tid. Responsen var generellt sett mycket god och projektet välkomnades. Under intervjuerna var vi tydliga med att frågorna
skulle gälla kunskapsbehov och inte svårigheter till följd
av politiska konflikter eller uppenbara resursproblem
(genomförandeunderskott). Vi begränsade också frågor
som rör klimatförändringarna till inom Sveriges gränser,
då IPCC är en stark internationell aktör som arbetar med
globala kunskapssammanställningar.

Projektledaren intervjuade ett drygt 20-tal intressenter
personligen, via videolänk eller telefon. Två kommentarer och inspel till processen var skriftliga. Många samtal
pågick i uppemot två timmar och många intressenter ställde upp med flera medarbetare i dessa samtal. I genomsnitt
bidrog varje intressent med ett tiotal frågeställningar. En
komplett lista över genomförda samtal och medverkande
organisationer bifogas i appendix 1.

resentanterna för intressenterna bör ha stämt av i den
egna organisationen, och förväntades kunna förklara
och beskriva organisationens framtida behov. I brevet
förklarades att processen ska leda fram till en workshop
tänkt att besvara följande frågeställningar: Vilka frågor
bör EviEM ta på sig att systematiskt utvärdera? Vilken
forskning behövs för att möta de behov som aktörer på
miljöområdet står inför på lite längre sikt?

Samtalen fokuserades på att identifiera kunskapsluckor i
ett femårsperspektiv och alla intressenter fick formulera
sina kunskapsbehov utan begränsningar i diskussionen.
Det var inte ovanligt att samtalet, efter att ha handlat om

De 16 nationella miljömålen
Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålning
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust och
skärgård
Myllrande vårmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv
Illustratör. Tobias Flygar.
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konkreta frågeställningar som tydligt berörde den egna
verksamheten och deltagarnas direkta kompetensområden, därefter övergick till betydligt bredare frågeställningar. Vi valde att ta med även dessa frågor i den mån
de gick att konkretisera. En konsekvens av detta öppna
tillvägagångssätt var att de frågor som samlades in blev
väldigt olika, från att identifiera ett specifikt kunskapsbehov till att identifiera mer generella områden där
kunskaper saknades. Några av förslagen pekade inte på
direkta behov utan var mer generella funderingar om
framtidens miljö. I detta skede av projektet ville vi tillåta
så många olika frågeställningar som möjligt för att istället
låta sållningen och bearbetningen ske på workshopen. En
fördel med processen var att intressenterna intervjuades
enskilt och att de i hög utsträckning själva satte agendan.
De fick därmed tid att lyfta alla frågor de funderat på. Hela
det omfattande, om än spretiga materialet redovisas i
appendix 3 och är tillgängligt för vidare analyser.

att ge förslagen formen av en fråga eller för att slå ihop två
mycket närbesläktade frågor. Det var också nödvändigt
att förtydliga vissa förslag så att de skulle vara förståeliga
för andra än frågeställaren. Den risk för missförstånd som
uppstod när frågorna bearbetades motverkades av att alla
deltagare i workshopen fick möjlighet att ifrågasätta bearbetningen och eventuellt komplettera frågorna på plats.
Totalt samlades 248 frågor in.

2.3. Gruppering av insamlade frågor

gen lät sig kategoriseras enligt miljömålen var samhällsvetenskapliga frågor som exempelvis rörde styrmedel
i mer generella drag. Därför skapade vi ytterligare kategorier för samhällsvetenskapliga miljöfrågor (Appendix 3).

2.3.1. Miljömålen - en ram för arbetet
För att skapa en struktur bland de inkomna förslagen
utgick vi från Sveriges 16 miljökvalitetsmål (se www.
miljomal.se). Fördelen med målen är att de är välkända
för alla inom svensk miljövård och att de täcker in många
av våra stora miljöproblem. Det var dock inte ett krav vid
insamlingen att varje fråga skulle beröra ett miljömål.
De insamlade frågorna delades in efter vilket eller vilka
miljömål som de berörde. En grupp frågor som svårli-

De insamlade kunskapsbehoven från intervjuerna sammanställdes med de förslag som EviEM samlat in vid
tidigare intressentmöten. En viss bearbetning gjordes för

Naturtyper
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust och
skärgård
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
God bebyggd miljö
Frisk luft

Miljöproblem
Begränsad klimatpåverkan
Ett rikt växt- och djurliv
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Ingen övergödning

Vid den första indelningen delades miljömålen in i två huvudgrupper: naturtyper och miljöproblem.
Illustratör: Tobias Flygar.

6

EviEM Rapport Kunskapsprojektet

Antalet frågor som berörde ett visst miljömål varierade
stort. Exempelvis berörde 81 frågor miljömålet Ett rikt
växt- och djurliv, medan inga frågor direkt berörde miljömålen Säker strålmiljö och Skyddande ozonskikt. Att
inga frågor direkt rörde dessa två miljömål kan ha flera
skäl, men en tänkbar orsak är att det är de enda miljömål
som Naturvårdsverket bedömer att vi är nära att nå eller
kommer att nå.

identifiera möjliga forskare och om någon inte kunde delta
bad vi denne att föreslå en annan forskare med motsvarande kompetens. Vår ambition var att ungefär lika många
samhällsvetare och naturvetare skulle delta och att de i så
hög grad som möjligt skulle representera olika lärosäten.
Alla forskare kontaktades personligen, först med ett inledande mail och därefter per telefon. Totalt medverkade 18
forskare från 13 olika lärosäten. Tyvärr var flera samhällsvetare förhindrade att delta, och en kompetens som
saknades på workshopen var miljöjuridik. På workshopen
deltog 7 samhällsvetenskapliga och 11 naturvetenskapliga
forskare. Det bör nämnas att bland de forskare som var
förhindrade att medverka var samtliga positivt inställda
till projektet.

När det gäller miljömålet Begränsad klimatpåverkan valde vi att fokusera på klimatförändringarna ur ett svenskt
perspektiv, i form av lokal anpassning och nationella
styrmedel.

2.3.2. Naturtyper och miljöproblem

2.5. Upplägg för workshopen

Vi delade in miljömålen i två huvudgrupper som vi kallade
naturtyper och miljöproblem. I huvudsak kunde varje
fråga kopplas dels till en naturtyp och dels till ett miljöproblem. Vissa frågor berörde dock flera naturtyper eller

Utifrån frågornas indelning i både naturtyper och
miljöproblem, skapade vi 8 diskussionsgrupper med
7-11 deltagare i varje grupp. Samtliga deltagare deltog
i två olika gruppdiskussioner, den ena där frågorna var
kopplade till naturtyper och den andra där frågorna var
kopplade till miljöproblem. Denna indelning möjliggjorde
att (nästan) alla frågor diskuterades ur åtminstone två
perspektiv. Diskussionerna leddes av en samtalsledare
och i gruppen ingick både intressenter och forskare.
För att grupperna skulle bli lagom stora och ha ungefär lika många frågor att diskutera slogs vissa miljömål
ihop (se tabell 1). Dessutom var en rad frågor av samhällsvetenskaplig karaktär och intressanta att diskutera
oberoende av miljömålsindelningen och två grupper med

flera miljöproblem och i så fall inkluderades dessa i flera
grupper. Syftet med denna indelning var att varje fråga
skulle diskuteras utifrån minst två olika perspektiv.

2.4. Identifiera forskare
Samtalen med intressenter gav en stor variation av frågor.
Denna bredd var utgångspunkten för att identifiera den
önskade forskarkompetensen till workshopen. De forskare
vi bjöd in hade bred kompetens inom sina områden
och ofta erfarenheter av att arbeta tvärvetenskapligt. Vi
använde vårt nätverk i mycket vid bemärkelse för att

Gruppernas sammansättning var viktig för att vi skulle få konstruktiva diskussioner. Bilden visar gruppen Skogar/fjäll.
Foto: Neal Haddaway.
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samhällsvetenskapliga frågor skapades. Antalet kunskapsbehov att prioritera mellan varierade mellan grupperna,
från drygt 30 i grupperna för Samhällsvetenskapliga miljöfrågor och Försurning/övergödning till 81 i grupperna
Ett rikt växt- och djurliv och Hav och sjöar. De övriga
grupperna hade mellan 43 och 66 förslag att diskutera,
vilket framgår i redovisningen av gruppernas prioriteringar på sid 17-19.

liga sakkunskaper för att kunna diskutera frågorna, samt
att en någorlunda jämn fördelning mellan intressenter och
forskare uppnåddes och att både naturvetare och samhällsvetare var representerade. Det var också viktigt att
deltagarna fick diskutera med olika personer i passen för
naturtyper respektive miljöproblem. Gruppernas storlek
begränsades för att göra plats för alla att komma till tals.
De flesta grupper hade inga svårigheter att diskutera
bredden av frågorna under gruppens rubrik. I en grupp
var dock frågorna så pass olika att gruppen beslöt dela
sig i två. Det var gruppen under rubriken Giftfri miljö/
Försurning/Övergödning. En anledning var att vi inför
workshopen hade skickat ut separata listor på prioritering
av frågorna rörande Försurning/Övergödning respektive
Giftfri miljö.

Innan workshopen skickades en enkät ut med de frågor
som tillhörde den grupp deltagarna föreslogs tillhöra. De
ombads välja ut de tio frågor där de ansåg att kunskapsbehoven var störst. De gavs också möjligheter att lägga till
ytterligare en fråga om de ansåg att något kunskapsbehov
saknades. Deltagarna fick därmed ta del av de frågor som
skulle diskuteras i deras respektive grupp innan workshopen, vilket underlättade diskussionen.

På workshopen slog vi ihop dessa för att försäkra oss om
att gruppen skulle ha tillräckligt många deltagare och
tillräckligt många frågor att utgå ifrån för att kunna ha en
givande diskussion. Under workshopen valde gruppen att
dela upp sig i de två initiala grupperna och presentera fem
frågor om Försurning/Övergödning och fem om Giftfri
miljö. Workshopen genomfördes under två halvdagar
vilket gav deltagarna flera tillfällen att reflektera under

2.5.1. Gruppindelning
Det huvudsakliga arbetet under workshopen genomfördes
i fyra gruppdiskussioner och ett prioriteringspass där
alla deltagare gavs möjlighet att kommentera samtliga
gruppers arbete. Dessutom genomfördes några sessioner i
plenum med allmän information och erfarenhetsutbyte.
Grupperna sattes samman så att deltagarna hade tillräck-

Tabell 1. Workshopens pass för prioritering av frågorna.

Grupper
Pass 1 - “Naturtyp”

Att uppnå: 5 prioriterade frågor per grupp

Skogar/Fjäll
Hav/Sjöar och Vattendrag
Odlingslandskap/Våtmarker/Grundvatten
Bebyggd miljö/Frisk luft

Med de inkomna förslagen på frågor och prioriteringarna som gjordes inför workshopen som
underlag diskuterade och formulerade grupperna de fem viktigaste frågorna som berörde
deras område.

Pass 2 - “Miljöproblem”

Att uppnå: 5 prioriterade frågor per grupp

Ett rikt växt- och djurliv
Giftfri miljö/Försurning/Övergödning
Samhällsvetenskapliga miljöfrågor
Samhällsvetenskap - klimat/styrmedel

Med de inkomna förslagen på frågor och prioriteringarna som gjordes inför workshopen som
underlag diskuterade och formulerade grupperna de fem viktigaste frågorna som berörde
deras område.

Prioriteringspass

Att uppnå: att kommentera och prioritera bland allas förslag
Samtliga deltagare hade möjlighet att läsa, kommentera och prioritera bland övriga gruppers
förslag. Deltagare fick åtta klisterlappar att sätta på frågor de ville lyfta som särskilt viktiga.

Pass 3 - “Naturtyp”

Att uppnå: 5 omformulerade/omprioriterade frågor per grupp

Skogar/Fjäll
Hav/Sjöar och Vattendrag
Odlingslandskap/Våtmarker/Grundvatten
Bebyggd miljö/Frisk luft

Med de kommentarer och prioriteringar som gjordes under prioriteringspasset som underlag
omarbetades och omprioriterades frågorna. Gruppen formulerar de fem viktigaste frågorna
som rör deras område.

Pass 4 - “Miljöproblem”

Att uppnå: 5 omformulerade/omprioriterade frågor per grupp

Ett rikt växt- och djurliv
Giftfri miljö/Försurning/Övergödning
Samhällsvetenskapliga miljöfrågor
Samhällsvetenskap - klimat/styrmedel

Med de kommentarer och prioriteringar som gjordes under prioriteringspasset som underlag
omarbetades och omprioriterades frågorna. Gruppen formulerar de fem viktigaste frågorna
som rör deras område.
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Minglet på kvällen gav tillfälle att reflektera och diskutera med andra samt ta del av alla gruppers prioriteringar under pass 1 och 2.
Foto: Neal Haddaway.

processens gång. Eftersom deltagarna på en relativt kort
tid skulle lyfta fram fem viktiga kunskapsbehov, var
det viktigt att de gavs möjlighet att komma tillbaka till
samma grupp igen för en slutdiskussion. Pass tre och fyra
ägnades därför åt att, med intryck från andra diskussioner
och kommentarer från övriga deltagare, återkomma och
samla ihop trådarna från pass ett och två. Deltagarna gavs
möjlighet att reflektera över sina förslag och tillsammans
komma överens om de fem viktigaste kunskapsbehoven
inom respektive område.

•
•
•
•
•

berör miljöproblemet stora arealer/har stor spridning
får det stora miljökonsekvenser
finns det synergieffekter eller målkonflikt med andra
miljöfrågor
har det ett långt tidsperspektiv
råder det stor osäkerhet om miljöproblemets omfattning eller konsekvenser

Kriterierna skulle ses som vägledande. Prioriteringarnas
syfte var att ge alla deltagare möjligheter att i förväg fundera över förslagen samt att de prioriterade listorna skulle
utgöra ett underlag till diskussionerna under workshopen.
Den andra prioriteringen ägde rum under pass 1 och 2, då
deltagarna skulle identifiera de fem kunskapsbehov inom
gruppens område de ansåg vara mest angelägna. Istället
för att innan slå fast vilka kriterier som skulle styra prioriteringarna valde vi en mer utforskande ansats och bad
deltagarna att under och i samband med diskussionerna
skriva ner vilka kriterier de använde. Halvtidsprioriteringen, den tredje prioriteringen, ägde rum mellan pass 2 och
3 under workshopen.

2.5.2. Prioritering av frågorna
I våra initiala samtal med intressenterna bad vi dem redogöra för sina kunskapsbehov utan att prioritera mellan
dem. Innan och under workshopen genomfördes däremot
fyra omgångar av prioriteringar. Den första prioriteringen gjordes av deltagarna i respektive grupp inför workshopen. De ombads då att besvara en enkät genom att
välja de tio kunskapsbehov de ansåg särskilt viktiga. Till
stöd fick de förslag på kriterier att utgå från:

“

När man kom till en
gruppdiskussion var det omöjligt
att höra skillnad på om det var
forskare eller användare som
framförde sina synpunkter.

9
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Diskussion i gruppen Bebyggd miljö/luft. Foto: Neal Haddaway.
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De mest angelägna frågorna som lyftes fram av gruppen Giftfri miljö efter första dagens diskussioner.

Prioritering av och kommentarer på de olika gruppernas mest angelägna frågor.
Foto: Neal Haddaway.
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Tabell 2. Resultat från prioriteringen av gruppernas mest angelägna frågor efter den första dagen.

11

EviEM Rapport Kunskapsprojektet

Alla grupper presenterade en poster med resultaten från
pass 1 och pass 2. Syftet var att ge samtliga deltagare
möjlighet att se och kommentera vad de andra grupperna
diskuterat och kommit fram till. De prioriteringar som
gjordes och de kommentarer som gavs var sedan underlag
för grupperna när de slutförde diskussionen under pass 3
och 4.

pekar på behov av mer kunskap om hur marknadsaktörers
beteende påverkar utvecklingen till hållbara produktionsoch konsumtionsmönster. Den beteendevetenskapliga
miljöforskningen har oftast varit inriktad på hur man kan
förändra medborgarnas sätt att agera (t ex sopsortering,
köp av ekologiska varor mm) men avsikten här är att även
få kunskaper om vad som styr producenterna.

Till halvtidsprioriteringen presenterades postrar från nio
grupper, i många fall med fler än fem kunskapsbehov. Alla
deltagare fick 8 klistermärken att fördela på de behov de
ansåg viktigast. Deltagarna fick välja fritt hur många och
vart de ville placera sina klistermärken, med den enda begränsningen att de inte fick sätta mer än ett klistermärke
per fråga. Under detta pass fanns också möjligheten att ge
skriftliga kommentarer på andra gruppers prioriteringar, vilket utnyttjades av ett flertal medverkande. Denna
aktivitet ledde till att alla deltagare tog del av alla andra
gruppers prioriteringar, och det blev många samtal mellan
deltagarna som gav nya perspektiv på den egna gruppens
arbete.

Av tabell 2 framgår att det var två enbart blå-gula
staplar, dvs. områden som inte prioriterades av samhällsvetenskapliga forskare, 1) framtida miljöföroreningar samt 2) grön (blå) infrastruktur för bevarande av
arter/funktioner. Det var också tre röd-gula staplar, dvs.
områden som inte prioriterades av naturvetenskapliga
forskare; 1) hur marknadsaktörer påverkar produktionsoch konsumtionsmönster, 2) hur kan man påverka människors beteende och användande av olika trafikslag samt 3)
hur fler människor kan bli engagerade i miljöarbetet.
Att naturvetenskapliga forskare prioriterar naturvetenskapliga frågeställningar, och samhällsvetenskapliga
forskare prioriterar samhällsvetenskapliga frågeställningar är inte helt förvånande. Mer intressant är kanske
de fem prioriterade områden som markerades av både
samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga forskare.
Oavsett bakgrund var många av deltagarna överens om att
viktiga områden med brist på kunskaper var:

Vi valde att dela ut klistermärken i olika färger för att få en
indikation på eventuella skillnader mellan hur intressenter och forskare med naturvetenskaplig respektive samhällsvetenskaplig bakgrund prioriterade. Totalt delades
187 klistermärken ut, fördelade på 41 frågor. Den fråga
som fick flest fick 12 stycken och två frågor fick inga alls.

1.
Den fjärde och slutgiltiga prioriteringen ägde rum i grupperna under pass 3 och 4 då grupperna slutgiltigt bestämde vilka frågor de ville lyfta fram.

2.

3. Resultat

3.

3.1. Deltagarnas prioritering halvtid

4.

Staplarna i tabell 2 visar de 10 högst prioriterade
kunskapsbehoven från halvtidsprioriteringen mellan
pass 2 och 3. Vi delade upp deltagarna i intressenter
(oberoende av deras bakgrund), samhällsvetenskapliga
forskare respektive naturvetenskapliga forskare. Det var
lite fler intressenter än forskare på workshopen, vi vet
dock inte exakt hur många som deltog i denna aktivitet,
men uppskattningsvis 6 naturvetare, 5 samhällsvetare
och 17 intressenter. Trots det relativt begränsade antalet
deltagare, framförallt på forskarsidan är det intressant att
notera några tendenser.

5.

hur vi ska hantera målkonflikter miljömålen emellan
och med andra samhällsmål
hur vi ska hantera målkonflikter (ex kort- respektive
långsiktighet) relaterade till hållbart nyttjande av
mark, vatten och andra naturresurser
hur storskaliga förändringar i markanvändning
påverkar ekosystemen (inklusive grundvatten)
klimatförändringarnas direkta (och i kombination
med förändrad markanvändning) påverkan på den
biologiska mångfalden
hur vi kan utveckla hållbara jordbrukslandskap med
avseende på bekämpningsmedel, växthusgaser, biologisk mångfald mm.

Förutom att vara en halvtidsavstämning i prioriteringsarbete fyllde denna övning även andra funktioner:

Det är breda frågor som prioriterats högst. Två av de tre
översta prioriteringarna handlar om hur man ska hantera miljökonflikter. Ett annat högt prioriterade område

•

genom att öppna upp för diskussion mellan deltagare
oberoende av vår gruppindelning

•

genom att förstärka och öppna upp möjligheten att
kommentera övriga gruppers prioriteringar
genom att ge återkoppling till gruppernas diskussion
under dag två

•
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3.2. Gruppernas slutprioriteringar

Hav och sjöar. Prioriteringarna pekar på en generell
kunskapsbrist om interaktioner mellan trofinivåer i de akvatiska näringsvävarna kopplat till biologisk mångfald och
ekosystem-tjänster (jfr även nr 41). För havsmiljön lyfts
effekter av fiske på olika trofinivåer särskilt fram. Orsakerna till de förändringar som observerats hos Östersjöns
fågelpopulationer är också ett område som prioriterats.
Belastningar på haven av övergödning samt av sjöfart är
till stor del kända, men gruppen efterfrågade ytterligare
utvärderingar och analyser av effekter och åtgärder. Gruppen framhöll dessutom att det finns bristfällig kunskap om
mikroplaster och deras effekter, särskilt i sjöar. Ett större
engagemang i natur och miljö efterlystes och gruppen
lyfte fram behovet av kunskap om hur man kan öka detta
engagemang (se även nr 38, 43, 47, 49).

Efter det sista passet hade de nio grupperna tillsammans
formulerat 56 frågor eller områden med stora kunskapsbehov. Det är något fler än initiala målet med fem frågor
per grupp, men speglar gruppernas diskussioner. Grupperna har inte gjort en inre prioritering bland de fem
frågorna.
De breda formuleringarna från halvtidsavstämningen
finns kvar i slutformuleringarna. I vissa fall är slutformuleringarna öppet formulerade t.ex. Varför bygger vi
inte resurseffektiva, hållbara städer med gröna och blå
kvaliteter? från gruppen Bebyggd miljö och frisk luft. I
anda fall inkluderades olika aspekter i de breda formuleringarna genom att frågeställningen innehåller exempel på
underfrågor. Ett exempel från gruppen Odlingslandskap,
våtmarker, grundvatten är:
•

•

Odlingslandskap, våtmarker, grundvatten. Effekter
av storskaliga (naturliga och antropogena) förändringars
påverkan på ekosystemen och deras produktionsförmåga
är till viss del kända, men gruppen betonade att kunskaper
om effekter över tid samt om förändringars sammantagna
effekter saknas. De efterfrågade även bättre kunskap för
att utforma mer funktionella våtmarker och utveckla hållbara jordbrukslandskap. Särskilt efterfrågades analyser
av kostnadseffektiviteten av kantzoner/obrukad jord, och
grundvattnet som transportör av olika ämnen och dess
påverkan på terrester och akvatisk miljö lyftes fram.

Hur få till funktionella våtmarker? – synergier och
målkonflikter (näringsfällor, biologisk mångfald,
upplevelsevärden, produktion av livsmedel, klimateffekter, översvämningsskydd, föroreningskällor)
Kunskap om effekter av åtgärden att anlägga våtmarker

Oftast fokuserade diskussionerna på de i förhand prioriterade kunskapsbehoven, men i några fall lyftes specifika
behov med lägre förhandsprioritet upp och efter omformulering och breddning återfanns de slutprioriteringen.
Ett exempel från gruppen Hav och sjöar är frågorna
Vad är orsaken till fågeldöden? samt Är tiaminbrist en
väsentlig orsak till senare års nedgångar bland vissa
av Östersjöns fågelbestånd? som 1 respektive 0 personer
prioriterat före workshopen. Efter sista diskussionerna
var området med bland de prioriterade områdena och
löd Populations-dynamik hos Östersjöns fåglar (orsaker
till den s.k. fågeldöden). På följande sidor visas gruppernas resultat. De är inte prioriterade utan numreringen
har satts dit för att lättare kunna hänvisa till de olika
kunskapsbehoven i de följande kommentarerna.

Försurning, övergödning. Även denna grupp pekade
på behovet av kunskap om transporter av ämnen mellan
mark, grundvatten och ytvatten, och kopplade det till
försurningseffekter från skogsbruk. I det sammanhanget
efterfrågades kunskapssynteser på kalkningens effekter i sjöar och vattendrag. För att minska problem med
övergödning framhöll gruppen tre områden där ytterligare kunskaper behövdes; vilka effekter exploatering av
sediment och påverkan på sediment har på näringsstatus
och läckage av näringsämnen, en kunskapssyntes som
jämför näringsläckage från konventionella respektive
kretsloppsodlingar samt en utvärdering av styrmedel för
att minska övergödningen.

Nedan följer en sammanfattning av gruppernas resultat.
Bebyggd miljö och frisk luft. Kunskapsbehoven
fokuserade på att uppnå förändringar i människors beteende när det gäller konsumtion och produktion (samma
prioritering i nr 55) och när det gäller användning av
olika trafikslag. Trafikens betydelse för miljö och hälsa

Giftfri miljö. Gruppen pekade på att det behövs mer
kunskaper om kombinationseffekter av flera toxiska
ämnen (cocktaileffekter) (se även fråga nr 11 i tabell 3),
spridning av toxiska ämnen i miljön samt fortsatt metodikutveckling och riskutvärdering. Ett stort problem
är att utveckla metoder för att identifiera framtidens
miljöföroreningar. Dessutom efterfrågades kostnad-nytta
utvärderingar för olika kemikalier.

diskuterades och gruppen lyfte fram behov av kunskap om
effekter av olika drivmedel och effektivare styrmedel för
att minska partikelhalter i luften. För att det prioriterade
området ”Varför bygger vi inte resurseffektiva, hållbara
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städer med gröna och blå kvaliteter?” (nr 34) ska kunna
analyseras krävs både kunskap om och vidareutveckling
av styrmedel, samt kunskap om hur man kan förändra
människors beteende.

de komplexa tidsperspektiven i ett hållbart nyttjande av
naturresurser. Gruppen pekade också på att det finns ett
behov av kunskap om hur tät respektive gles stadsbebyggelse påverkar viktiga miljöfaktorer samt hur vi kan säkra
att miljöpåverkan av energianvändning minskar.

Skogar och fjäll. Ett prioriterat området var behovet av
ytterligare kunskap om förutsättningar för och effekter av
mångbruk i skogen. En jämförelse av den svenska modellen och andra skogspolitiska modeller lyftes fram som
angelägen liksom en analys av varför miljöhänsyn inte
fått fullt genomslag i den svenska modellen. De andra behoven rörde effekter av användning av skog och fjäll, där
kunskap efterfrågas om så väl effekter av betesdynamik,
hur genetisk mångfald och genetiska risker påverkas av
brukande av skog och fjäll, om effekter av och målkonflikter kring infrastruktur som exempelvis vindkraftverk, som
kunskap om hur man ökar människors engagemang och
påverkar deras attityder till naturen (jfr nr 15, 43, 47, 49).
Dessutom efterfrågades analyser av kostnadseffektiviteten
av olika naturvårdsåtgärder i skog och fjäll.

Samhällsvetenskap – klimat/styrmedel och
förvaltning. Gruppen lyfte fram behovet av ytterligare kunskaper inom två områden som på olika sätt
berör ekonomiska styrmedel. För det första, hur stor
rebound-effekten är för olika styrmedel, det vill säga att
exempelvis de ekonomiska besparingar som görs på grund
av minskad energiförbrukning, spenderas på andra mer
energikrävande aktiviteter. För det andra efterfrågades
kunskap om huruvida det går att fånga upp värdet av ekosystemtjänster genom prissättning och om de kan bidra
till att aktörer tar mer hänsyn till miljön. Liksom gruppen
ovan för de också fram brist på kunskap om hantering av
målkonflikter (nr 51). De efterfrågade också kunskaper om
marknadsaktörers påverkan på produktions- och konsumtionsmönster (samma behov nr 31). Ekosystembaserad
fiskeförvaltning har ofta förts fram som en metod att säkra
fiskpopulationerna, men gruppen efterlyser mer kunskap
om vilka effekter det har på fiskpopulationer.

Ett rikt växt- och djurliv. Den här gruppen framhöll
också vikten av att få fler människor engagerade i natur och miljö (jfr nr 15, 38, 49). Gruppen önskade mer
kunskap om dels hur man bör kommunicera med allmänheten för att påverka deras engagemang för att bevara ett
rikt växt- och djurliv. Dels hur tätortsnära natur påverkar
allmänhetens miljöengagemang. Klimatförändringarnas
direkta påverkan (eller i samverkan med markanvändning) på organismers möjligheter att anpassa sig var ett
område med kunskapsbrister som framhölls av gruppen.
De pekade också på behov av mer kunskap för att utveckla grön (blå) infrastruktur och kunna prioritera mellan
restaurerings- och bevarandeåtgärder. Invasiva arter
upptäcks kontinuerligt och gruppen framhöll vikten av
att utveckla en övervakning av och riskanalyser för dessa
de nya arternas påverkan på växt- och djurliv, samt en
beredskap för att hantera det. Behovet av kunskap för
att utveckla svensk skogsförvaltning och för skötsel av
gräsmark för bevarande av biodiversitet framfördes. Dessutom poängterades att det finns kunskapsbrister i den generella förståelsen av hur interaktioner mellan trofinivåer
påverkar näringsvävars stabilitet och resiliens (jfr nr 16).
Samhällsvetenskapliga miljöfrågor. Detta är
ytterligare en grupp som efterlyste kunskap om hur
fler människor kan engageras i miljöarbetet. Generellt

Foto: Neal Haddaway.

efterlyste gruppen mer kunskap om hur lagstiftning och
andra former av styrmedel påverkar våra möjligheter att
nå miljömålen, och att det finns ett behov av att kunna
hantera de mål- och intressekonflikter som finns, samt
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Tabell 3. De nio gruppernas prioriterade frågor.
Grupp: Giftfri Miljö (från 47 kunskapsbehov)
Vilka är framtidens miljöföroreningar? Non-target
screening och integrerad kemisk-toxikologisk
forskning. Metodutveckling. Riskutvärdering (1)

Riskfri produktion av dricksvatten och grundvatten
från ytvatten. Grundvatten som mottagare och bärare
av föroreningar från mark till ytvatten. (6)

Humusämnen, partiklar och mikroplaster i vatten som
bärare av kemikalier (2)

Styrmedel – effekter av dessa (7)

Vilka effekter har gruvor långsiktigt, inkl. nedlagda
Kombinationseffekter – riskbedömningsmetodik och
gruvor? T.ex. barriäreffekter. Kunskapssammanställning gruppvis bedömning av ämnen (8)
behövs (3)
Vilka hinder finns för att använda biotillgänglig
fraktion i stället för totalhalter vid riskbedömning?
Kunskapssammanställning över läget för detta i Sverige
behövs. (4)

Samhällsekonomisk kostnad och nytta av användning
av olika kemikalier. Processen för framtagning
av praktisk tillämpning av EOS:er. Kopplingen till
lagstiftning. (9)

Vad kan göras för att slam från reningsverk ska bli en
resurs i ställer för ett avfall? Hur kan slammet renas
och fosforn fällas ut? Även rester av nya ämnen och
läkemedel i slammet. (5)

Hur och var sprids miljögifter från de produkter
(plaster och kemikalier) som återvinns? (10)

Grupp: Hav och sjöar (från 81 kunskapsbehov)
Mer kunskap behövs om cocktaileffekter (ett eller
flera ämnen) av läkemedel (hormonstörande ämnen)
och andra kemikalier på hälsa (dricksvatten) och
miljö (mottagande vattenvolym). Prioritering behövs
av metoder och kemiska ämnen som underlag för att
åtgärda källorna. (11)

Vilken påverkan har interaktioner mellan trofinivåer i
de akvatiska näringsvävarna på deras stabilitet och
resiliens, kopplat till biologisk mångfald (Biologisk
mångfald och ekosystemtjänster, ekosystembaserat
(hållbart) fiske) (16)

Vilka samhällsfunktioner (stöd/styrmedel inkl. MKB) har
störst påverkan (både positiv och negativ) på akvatisk
närsalts- och miljögiftsbelastning? Utvärdering av
åtgärder. (12)

Sjöfartens havsmiljöeffekter, problem kända men
vilka lösningsförslag finns? (mkt forskning på
energieffektivisering, däremot inte kopplingen upp på
land, marknaden och speditörer) (17)

Hur påverkar fiske på olika trofinivåer näringsvävars
stabilitet och resiliens samt biologisk mångfald och
ekosystemtjänster? (13)
Populationsdynamik hos Östersjöns fåglar (orsaker till
den s.k. fågeldöden) (14)

Riskanalys och utvärdering av kunskapsluckor
och olika metoder för att åtgärda syrefria
bottnar i Östersjön. Jämförelser av åtgärder på
plats (‘ecological engineering’, täcka bottnar,
syrgaspumpning) och åtgärder på land. (18)

Hur kommunicerar man/involverar människor i en
levande miljö? (15)

Mikroplaster och deras effekter, särskilt på sötvatten,
idag kunskapsbrist men mycket är på gång (19)
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forts. Tabell 3. De nio gruppernas prioriterade frågor.
Grupp: Odlingslandskap, våtmarker, grundvatten (från 66 kunskapsbehov)
Vilka storskaliga förändringar (naturliga och
antropogena) pågår och hur påverkar de ekosystemen
och deras produktionsförmåga? Med storskaliga
förändringar menar vi t.ex. klimatförändringar,
långsiktig livsmedelsproduktion, hårdgörande av mark,
havsnivåförändringar (klimat- och geologiskt drivna)
och föroreningar av miljön. Vi vet mycket om vissa
av delarna men det som saknas är tidsperspektiven,
samverkan mellan olika påverkansfaktorer och den
sammantagna påverkan. (20)

Vad är ett hållbart jordbrukslandskap avseende
näringsämnen, kemikalier (t.ex. bekämpningsmedel,
läkemedel) och växthusgaser?
– Samspelet mellan jordbrukslandskapet och andra
landskapstyper i ett hållbarhetsperspektiv. Hur når vi
tid?
– Hållbart för biologisk mångfald, upplevelsevärden,
recipienter (ytvatten, grundvatten, dricksvatten) (22)

Hur få till funktionella våtmarker?
– Synergier och målkonflikter (näringsfällor, biologisk
mångfald, upplevelsevärden, produktion av livsmedel,
klimateffekter, översvämningsskydd, föroreningsfällor)
– Kunskap om effekter av åtgärden att anlägga
våtmarker (21)

Hur påverkar grundvatten den terresta och akvatiska
miljön som transportör av näringsämnen och
kemikalier? (23)
Vad är kostnadseffektiva kantzoner/obrukad jord i
jordbrukslandskapet? (24)

Grupp: Försurning/övergödning (från 33 kunskapsbehov)
Inverkan av bottentrålning, muddring, fartygstrafik,
sandtäkt och annan exploatering på näringsstatus och
sedimentation (25)

Effekter av sjö- och vattendragsskalning
(kunskapssyntes) (28)

Inverkan av kretsloppsodling/ekologisk odling kontra
konventionell odling på näringsläckage från åkermark?
(kunskapssyntes) (26)

Transport av ämnen (aciditet, näring, kol, miljögifter)
från mark till grundvatten och ytvatten (exempelvis
som effekt av olika skogsbruksmetoder).
Försurningseffekt av ökat biomassauttag i olika
skogsmarker – var bör man undvika GROTuttag alt.
Prioritera askåterföring? (29)

Utvärdering av styrmedel för att minska övergödning
(27)

Grupp: Bebyggd miljö och frisk luft (från 44 kunskapsbehov)
Vilka mekanismer påverkar effektivt styrning möt målet
om minskade partikelhalter? (30)

Hur påverkar olika drivmedel miljö och hälsa,
avseende produktion, distribution, användning och
avyttring? (33)

Vilka marknadspraktiker har störst påverkan på
produktions- och konsumtionsmönster och deras
hållbarhet? (31)

Varför bygger vi inte resurseffektiva, hållbara städer
med gröna och blå kvaliteter? (34)

Vilka stadsbyggande åtgärder och styrmedel kan
användas för att påverka människors beteende och
användande av olika trafikslag? (32)

16

EviEM Rapport Kunskapsprojektet

forts. Tabell 3. De nio gruppernas prioriterade frågor.
Grupp: Skogar och fjäll (från 56 kunskapsbehov)
Mångbruk i skogen, förutsättningar och effekter,
(den svenska modellen kontra andra skogspolitiska
modeller) kopplingar till olika arters krav (även
betydelsen för klimatanpassning). Vad krävs för att
genomföra den svenska modellen? Varför har den inte
fått fullt genomslag (i forma v tillräcklig miljöhänsyn?)
(35)

Hur inverkar människors användning av och relation
till naturen på deras attityder till naturvården och
beteende i skog och mark? (särskilt som konsekvens
av urbanisering och landsbygdens avfolkning) (38)

Genetisk mångfald och genetiska risker i relation till
brukande av skog och fjäll (inkl. träförädling) (36)

Effekter av infrastruktur (gruvor, vindkraft, vägar,
viltstängsel) i skog och fjäll (ex. målkonflikter och
långsiktiga effekter) (39)

Effekter av betesdynamik i skog och fjäll (igenväxning,
granifiering, vilda kontra tama växtätare, renbete i
relation till klimat och infrastruktur) (37)

Kost-nytto-analys av olika naturvårdsåtgärder
(kostnadseffektivitet hos olika naturvårdsåtgärder i
skogen). Hur kan vilka tillgångar i skogen och fjäll
värderas?) (40)

Grupp: Ett rikt växt- och djurliv (från 81 kunskapsbehov)
Vilken grön (blå) infrastruktur är viktig för bevarande
av arter/funktioner? (prioritering mellan restaureringsoch bevarandeåtgärder) (41)

Hur ska vi utveckla den svenska skogsförvaltningen
så att vi kan bevara de skogsberoende arterna? Hur
bevara och sköta gräsmarker för att bevara ett rikt
växt- och djurliv? (45)

Hur påverkat klimatförändringar direkt eller i
samverkan med förändrad markanvändning den
biologiska mångfalden? (adaption, organismers
möjligheter att anpassa sig). (42)

Övervakning, beredskap och riskanalys av främmande
arter och deras påverkan på ett rikt växt- och djurliv.
(46)

Tätortsnära natur som drivkraft för bevarande av ett
rikt växt- och djurliv (ur såväl naturvetenskapligt som
samhällsvetenskapligt perspektiv) (43)

Hur kan vi få människor att engagera sig i att bevara
ett rikt- växt- och djurliv (kommunikation) (47)

Vilken påverkan har interaktioner mellan trofinivåer
i näringsvävarna på deras stabilitet och resiliens
(arter och funktioner, biologisk mångfald över
ekosystemgränser) (44)

Grupp: Samhällsvetenskapliga miljöfrågor (från 31 kunskapsbehov)
Hur påverkas viktiga miljöfaktorer av tät resp. gles
bebyggelse i stadsmiljö? (48)
Hur kan fler människor bättre bli engagerade i
miljöarbetet? (49)

Hur hantera komplexitet såsom mål- och
intressekonflikter samt tidsdimensionen i hållbart
nyttjande av naturresurser inkluderande mark och
vatten? (51)

Hur kan vi säkra att miljöpåverkan av produktionen,
distributionen och användningen av energi minskar?
(50)

Vilken roll spelar lagstiftning och andra typer av
styrmedel, nationella och internationella, för att
uppfylla miljömålen? (52)
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forts. Tabell 3. De nio gruppernas prioriterade frågor.
Grupp: Samhällsvetenskap – klimat/styrmedel och förvaltning (från 43 kunskapsbehov)
Hur stor är reboundeffekten för olika styrmedel och för
olika aktiviteter i ekonomin? (53)

Vilka marknadspraktiker har störst påverkan på
produktions- och konsumtionsmönster och deras
hållbarhet? (55)

Hur kan vi identifiera och hantera målkonflikter
och synergier miljömålen emellan och med andra
samhällsmål? Ex:
- drivmedel (luft, klimat, odling, skog)
- livsmedelsförsörjning (miljömål, folkhälsa, djurhälsa)
- möjligheter att hantera och optimera
- möjligheter att prioritera och styra (54)

Hur påverkas populationer av kommersiell fisk av
ekosystembaserad fiskeförvaltning? (56)

4. Diskussion

Kan prissättning på marknaden fånga upp värdet av
ekosystemtjänster? Kan ekonomiska värdering av
ekosystemtjänster bidra till att aktörer tar hänsyn till
värdet av ekosystemtjänster i sina beslut? (57)

nad och forskning inom området. Naturvårdsverket
nämner specifikt behov av metoder för testning, riskbedömning och reglering.

4.1. Tolv prioriterade områden och fyra frågor
för utvärdering

II. Vilken betydelse har grundvatten som transportör och spridning av föroreningar? (nr 2, 6, 23,
24, 29)

Vi har grupperat de prioriterade frågorna från vår
workshop i tolv större områden. Nedan diskuteras dessa
teman och de behov av kunskap som lyfts fram under
workshopen samt hur dessa relaterar till kunskapsbrister
som lyfts fram i Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljömålen (Naturvårdsverket 2015:1 och 2015:2).
Att en myndighet eller organisation upplever en brist på
kunskap kan bero på att kunskaper saknas, dvs att ytterligare forskning krävs, eller att befintlig forskning inte är
utvärderad, sammanfattad eller tillgänglig. I detta projekt
har vi intresserat oss för alla former av kunskapsbrist. De
frågor vi samlat in går naturligtvis att gruppera på olika
sätt, men vi vill ändå lyfta fram dessa tolv områden som vi
anser på flera sätt tagits upp under vår workshop. Vi ger
också några exempel för att visa på pågående forskning,
väl medvetna om att det pågår mer mycket relevant forskning än vad som nämns nedan. Numren efter rubrikerna
hänvisar till frågorna i tabell 3.

Det finns ett behov av ökad kunskap om hur ämnen sprids
med vatten och med partiklar i vatten, både vad gäller
grundvatten som mottagare och spridare av ämnen från
mark och ytvatten, och grundvattnets påverkan på livsmiljöer i mark och ytvatten. Den fördjupade utvärderingen
(Naturvårdsverket 2015:1) visade att det i stort sett är
okänt i vilken omfattning grundvattnet påverkar akvatiska
miljöer. Kunskapsbristen gäller både mer grundläggande
forskning om mekanismer som effektforskning om hur
miljön påverkas. I de diskussioner som fördes under vår
workshop framhölls särskilt grundvattens betydelse som
dricksvatten, och vikten av att denna ekosystemtjänst inte
får hotas.
III. Vilka effekter har återvinning på spridning av
miljögifter i miljön? (nr 5, 10)

I. Hur påverkas miljön av kombinationer av toxiska ämnen? (nr 1, 8, 11,)

Den ökade medvetenheten om konsumtionens effekter
på miljön medför ett extra stort intresse för forskning
om återvinning, återanvändning (Formas 2011) och
cirkulär ekonomi. Mer kunskap behövs för att olika
återvinningsprocesser inte ska orsaka nya miljöproblem.
Exempel på pågående kunskapsuppbyggning är två
Mistra-program fokuserar på forskning som berör
frågor om hur återvinning kan öka och avfall minska,

Behovet av kunskap om kombinationseffekter av kemikalier har lyfts tidigare bland annat i förslaget till forskningsstrategin för 2011-2016 (Formas 2011). Forskning
om kemikalier var ett av de sju områden som ansågs
särskilt relevant för framtidens miljöforskning och behovet av ökad kunskap om kombinationseffekter pekas ut
som speciellt viktigt. I den fördjupade utvärderingen av
miljömålen (Naturvårdsverket 2015:1) påpekas också flera
gånger att det sedan länge är väl känt att det förekommer
av kombinationseffekter av en eller flera toxiska ämnen,
men att det finns behov av ytterligare kunskapsuppbygg-

Mistra Future Fashion (www.mistrafuturefashion.
com) och Mistra Closing the loop (www.closingtheloop.
se). Naturvårdsverket kommer dessutom att starta
forskningsprogrammet Styrmedel och konsumtion
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inriktat mot privat och offentlig konsumtion med syfte
att ge förslag på effektiva styrmedel och åtgärder som
leder till minskad miljö- och hälsopåverkan, både i och
utanför Sveriges gränser. Programmet kan ses som
ett komplement till det pågående programmet Svensk
konsumtions miljöpåverkan.

förstärker behovet av kunskap som tar en helhetssyn på
effekter av förändringar i skogslandskapet. Till exempel pågår Mistra forskningsprogrammet Future Forests
med målet att ta fram strategier för att stödja ett alltmer
intensifierat skogsbruk och samtidigt säkra biodiversitet,
rekreation och andra ekosystemtjänster (www.slu.se/sv/
centrumbildningar-och-projekt/future-forests/om-future-forests/).

Under diskussionerna på vår workshop påpekades från
flera håll att även återvinning och återanvändning kan
påverka miljön. Återvinning diskuterades utifrån olika
perspektiv, och förutom att återvinning av varor inte ska
orsaka nya miljöproblem diskuterades även behovet av
att exempelvis kunna återvinna näringsämnen i slam från
reningsverk till gödsel på åkrar.

Miljömålsberedningen (2013) föreslog att regeringen
skulle utveckla ett nationellt skogsprogram som omfattar
skogens ekonomiska, sociala och miljömässiga värden i
sitt delbetänkande för Långsiktigt hållbar markanvändning och Skogsstyrelsen genomförde en förstudie för ett
sådant program (Skogsstyrelsen 2013). 2015 påbörjade
regeringen arbetet, och på regeringens webbplats framgår
att ”Regeringen arbetar i bred dialog med organisationer
i det civila samhället och myndigheter för att ta fram ett
nationellt skogsprogram. Skogsprogrammet ska bidra till
att stimulera flera andra strategiska satsningar och politikområden om till exempel klimat och miljömål, landsbygdsutveckling, ny industrialisering, utveckling av export,
besöksnäring med mera” (publicerat 9 juli 2015). Arbete
med att ta fram programmet beräknas ta 2-3 år.

IV. Hur ska skogen skötas för att kombinera ett effektivt skogsbruk och bevarande av skogslandskapets biodiversitet och genetiska mångfald? (nr 35,
36,37, 45, 39)
Den övergripande frågan som diskuterades under workshopen var hur skogsförvaltningen ska utvecklas för att
skogsberoende arter ska bevaras samtidigt som man
bedriver ett aktivt skogsbruk. Skogsbrukets påverkan på
andra livsmiljöer nämns i de flesta miljömål i den fördjupande utvärderingen (Naturvårdsverket 2015:2), vilket

Diskussioner i gruppen för ett rikt växt- och djurliv. Foto: Neal Haddaway.
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V. Hur påverkas ekosystemens biodiversitet och
produktion av storskaliga klimat förändringar,
direkt eller i kombination med andra förändringar som markförändringar och miljöföroreningar,
samt vilken påverkan har interaktioner mellan
trofinivåer på ekosystemens stabilitet och resiliens? (nr 20, 16, 22, 42, 44, )

VI. Hur påverkar den tätortsnära naturen människors välbefinnande, hälsa och miljöengagemang?
(nr 30, 32, 33, 34, 38, 43, 48)
Natur- och grönområden med god kvalitet och tillgänglighet är en av de 10 preciseringar regeringen har
gjort till miljömålet God bebyggd miljö. I den fördjupade
utvärderingen (Naturvårdsverket 2015:2) framhålls att
tätortsinnevånarnas tillgång till natur är relativt bra,
och att invånarnas tillgång till skyddad natur ökar. Med
förtätning finns dock ändå risken att andelen grön mark
och vattenmiljöer i tätorter minskar och att konflikter
kopplade till minskade grön- och vattenområden, kulturmiljövärden, luftförorening, buller och riskfrågor uppstår.

Det finns flera exempel på storskaliga förändringar av
ekosystem, främst på grund av mänsklig påverkan. I Regime Shifts DataBAse (www.regimshifts.org) ges exempel
från olika miljöer: överfiske i haven, övergödning av sjöar
och kustområden, igenväxning av öppen mark, lövträds
inblandning i barrskog mm. Risken är stor att vi kommer
att få se fler storskaliga förändringar orsakade av klimatförändringar. De medför en direkt påverkan på ekosystemen exempelvis genom att förändra arters utbredningsområden. Effekter i kombination med andra storskaliga
förändringar medför ytterligare påverkan på ekosystem
som vi har mycket begränsade kunskaper om. I diskussionerna under workshopen konstaterades det också att
det saknas kunskaper om hur förändringar i näringsvävarnas trofinivåer på verkar ekosystemens resiliens och stabilitet vad det innebär för biologisk mångfald, ekosystemens
funktion och produktion. I första hand pekar detta på
ett ökat behov av forskning om ekologiska samband och
processer i olika miljöer, men det finns också ett behov att
tillgängliggöra befintlig kunskap. Se även frågorna VII och
VIII.

Kunskap om tätortsnära natur ingår ofta som en del i
större forskningsprogram t ex projektet Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska i Mistra Urban Future
(www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/ekosystemtjanster) eller i det avslutade programmet om friluftsliv
som fortfarande kan nås via Mittuniversitetet, en nod för
kunskaper om friluftsforskning (www.friluftsforskning.
se). Att tätortsnära natur är betydelsefull för människors hälsa och välbefinnande är också belagt i några
systematiska utvärderingar sammanfattade av Söderström (2015). Under workshopen efterfrågades dessutom
kunskap om hur tätortsnära natur kan användas för att
öka människors engagemang och intresse för natur och
miljö.

Efter workshopen samlades alla för att ta del av varandras slutsatser och dela med sig av sina reflektioner av
arbetsprocessen. Foto: Neal Haddaway.
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VII. Hur påverkar nyttjande av havets resurser de
akvatiska näringsvävarna? (nr 13, 14, 16, 17, 18, 19,
25, 56)

problemet upp under flera miljömål1. Kunskaperna om
invasiva arter, deras spridningsvägar och deras effekter på
ekosystemen är mycket ojämna, och det fortsatta arbetet
med att öka kunskaperna bör fokusera på olika arter/
artgrupper och deras spridningsvägar/etableringssätt. I
den fördjupade utvärderingen (Naturvårdsverket 2015:2)
framhålls att det finns en risk att arbetet enbart fokuseras
på de arter som finns omnämnda i EU förordning om
invasiva främmande arter (IAS) (EU 2014). De poängterar
att arbete även behöver bedrivas mot de invasiva arter
som inte omfattas av IAS, men som utgör eller kommer
att utgöra ett potentiellt nationellt hot mot den biologiska
mångfalden och relaterade ekosystemtjänster i Sverige.
För att stödja arbete inom EU har Joint Research Center
startat nätverket European Alien Species Information Network (EASIN) som syftar till att samla in data om invasiva
arter och deras utbredning.

Havet bidrar med många viktiga försörjande, reglerande,
stödjande och kulturella ekosystemtjänster (Garpe 2008)
och EU:s Marina direktiv utgår från att havsmiljön ska
ses som en helhet (EU 2008, § 3) med ”målet att bevara den biologiska mångfalden och skapa variationsrika
och dynamiska oceaner och hav som är rena, friska och
produktiva”. Detta kräver grundläggande kunskap om
såväl näringsvävars stabilitet och resiliens, som om effekter av olika nyttjande. Deltagarna efterfrågade särskilt
en bredare syn på lösningar för att åtgärda sjöfartens
effekter, och pekade på behovet ökad kunskap om hur en
ekosystembaserad fiskeförvaltning påverkar fiskpopulationer och näringsvävar samt exploateringens effekter på
näringsstatus och sedimentation. Ytterligare två områden
prioriterades av deltagarna; kunskap för att förstå de
förändringar som setts i Östersjöns fågelpopulationer
samt kunskap om effekter av mikroplaster. EviEM har
gjort kunskapssammanställningar inom dess områden
som visar på behovet av ytterligare kunskap (Söderström
2013, Land 2015). Mikroplaster är ett problem i samtliga havsområden och inom det europeiska initiativet JPI
Oceans pågår en utlysning om mikroplaster i havet, och
forskning kommer att starta under 2016.

IX. Hur kan vi hantera målkonflikter? (nr 21, 35, 39,
41, 51, 54)
Det kan uppstå målkonflikter mellan olika miljömål, och
mellan åtgärder för att nå ett miljömål och andra mål i
samhället. Målkonflikter miljömål emellan lyfts ofta fram
som en särskild utmaning i miljöarbetet och att identifiera och hantera dessa är därför viktigt. Dessa målkonflikter kan exempelvis gälla vilka drivmedel som bör
uppmuntras. Användning av bioenergi leder till minskade
koldioxidutsläpp, vilket bidrar till att uppnå målet om
begränsad klimatförändring. Samtidigt innebär det att
mark tas i anspråk för att producera bioenergi, vilket får
konsekvenser för den biologiska mångfalden och kan leda
till konkurrens med livsmedelsproduktionen om mark.
För att kunna göra välgrundade prioriteringar vid komplexa målkonflikter krävs ny kunskap. Det är också viktigt
att lyfta fram att det kan finnas synergieffekter mellan miljömål, där åtgärder för att avhjälpa ett miljöproblem kan
ha positiva effekter även på andra miljöområden. Även om
dessa effekter behövs mer och fördjupad kunskap.

I arbetet med statusbedömningar, bedömningar av
belastningar på havet och havsplanering, behövs både ny
kunskap och sammanställningar av befintlig kunskap. I
den fördjupade utvärderingen (Naturvårdsverket 2015:2)
nämns specifikt att ”[ö]kad kunskap behövs för att en ekosystembaserad förvaltning av marina miljöer ska vara möjlig. Kunskap om effektsamband behövs till exempel för
riskbedömningar, ekosystemtjänstbedömningar, prioritering av åtgärder och avvägningar mellan olika intressen.
Grunda kustområden är av stor betydelse som rekryterings-, uppväxt- och födosöksområden för viktiga arter och
funktionella grupper av fisk och skaldjur. Kunskapsläget
är generellt svagt, och uppföljning av vidtagna åtgärder är
bristfällig.” Behovet om kunskaper om effekter av exploatering av grunda kustområden nämns alltså särskilt.

Konflikter mellan åtgärder för att nå ett miljömål och andra mål i samhället berör alla miljömål. I den fördjupade
utvärderingen nämns några tydliga målkonflikter. Ett
exempel är jordbrukets behov av att dika ut för att förbättra produktionen och det för miljön viktiga behovet av att
bevara våtmarker. Ett annat exempel är den målkonflikt
som finns mellan värdet av att skydda miljön och mer

VIII. Hur ska övervakning, beredskap och
riskanalys av främmande arter utformas? (nr 46)
Hur främmande arter introduceras, sprids och etableras varierar mycket mellan olika livsmiljöer, och i den
fördjupade utvärderingen (Naturvårdsverket 2015:2) tas

kortsiktiga ekonomiska vinster vid verksamheter i grunda
1

Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap samt Ett rikt

växt- och djurliv
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kustområden. Trafikverkets motsägelsefulla uppdrag att
dels bygga vägar för en antagen trafikökning och samtidigt arbeta för klimatmålet nämns också som ett tydligt
konfliktområde (Naturvårdsverket 2015:1, 2). Deltagarna
i workshopen lyfte även fram att det finns andra potentiella målkonflikter i samband med annan infrastruktur än
vägar och biltrafik. Förutom att de gav konkreta exempel
på befintliga målkonflikter efterlyste de mer generell
kunskap om konflikthantering där miljömål ställs mot
andra samhällsmål.

av många anledningar är svårt att bedöma effekterna av
styrmedlen; det saknas utvärderingar, det kan vara brist
på tillämpningar eller genomförande-underskott och i en
del fall kan Sverige inte självt fatta besluten.
På workshopen framhölls dels behovet av bra och effektiva
styrmedel i relation till ett eller flera miljömål och dels ett
mer övergripande behov av kunskap om styrmedel och
deras effekter för miljöarbetet. Ökad kunskap behövs på
båda nivåer samt hur styrmedel samverkar eller i vissa fall
motverkar varandra.

Naturvårdsverket (2012) har också visat att de viktigaste
konflikterna finns mellan miljökvalitets-målen och andra
politikområden, det vill säga mellan miljökvalitetsmålen
och operationaliseringen av andra produktionsmål inom
politikområdena näringspolitik, skogspolitik, energi
och regional utveckling. Eftersom ingen av parterna har
rådighet över konflikten, påpekas i studien att dessa målkonflikter måste lösas med politiska ställningstaganden.
Bartholsson (2011) sammanfattar utmaningen med att det
inte är möjligt att helt komma ifrån målkonflikter, men att
det gäller att hitta breda lösningar som får acceptans hos
många. Kemikalieinspektionen (2010) identifierade både
målkonflikter och synergier i sin rapport om Giftfri miljö
och Begränsad klimatpåverkan, och valde att fokusera på
synergierna. Det är viktigt att tillägga att utöver kunskap
om konflikthantering bidrar väl underbyggd och tillgänglig kunskap i sakfrågorna också till att både minska
och hitta gemensamma vägar ur konflikterna.

XI. Hur påverkar marknadspraktiker utvecklingen till hållbar produktion och konsumtion? (nr
33, 55)
Marknaden formas av de faktiska aktiviteter som förekommer mellan aktörer, så kallad marknadspraktik. En
ny idé på en marknad, till exempel idén om hållbarhet,
formar aktörernas affärsmodeller och genom dem marknadspraktik (Schalin, 2013). Behovet av mer kunskap
inom detta område, speciellt om hur företag påverkar produktions- och konsumtionsmönster genom sin marknadspraktik togs upp av dels av gruppen för bebyggs miljö och
frisk luft och dels av gruppen samhällsvetenskap – klimat/
styrmedel och förvaltning.
XII. Hur kan människors engagemang i miljö- och
naturfrågor öka? (nr 15, 47, 49)

X. Hur kan vi utveckla effektiva styrmedel? (nr 7, 9,
12, 24, 27, 30, 40, 50, 52, 53, 57)
Behovet av att ta fram effektiva styrmedel berör alla
miljömål. Det kan gälla administrativa styrmedel som
lagstiftning eller certifiering, ekonomiska styrmedel som
skatter, subventioner eller stöd, men också informativa
styrmedel som rådgivning eller kampanjer. Till styrmedel
räknas också forskning och utveckling (Naturvårdsverket
2015:1). De olika styrmedlen är inte heller oberoende av
varandra. Redan 2005 påpekade en rapport från Konjunkturinstitutet att kostnadseffektivitet är allt viktigare för
politikens legitimitet dvs för de administrativa styrmedlen
(Söderholm, P., Hammar, H. 2005). Deras slutsats var
att styrmedel som medför onödigt höga kostnader för
ekonomins aktörer riskerar att motarbetas.

Riksdagen beslöt 2010 att komplettera Miljömålen med
ett övergripande Generationsmål: “Det övergripande
målet för miljöpolitiken är att till nästa generation
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen
är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” (prop. 2009/10:155, bet.
2009/10:MJU25, rskr. 2009/10:377). De 16 miljömålen
kvarstår, men etappmål tillfogades. Ansvaret för arbetet
med att nå miljömålen är fördelat på olika myndigheter,
men riksdagen säger också att generationsmålet ska vara
vägledande för miljöarbete på alla nivåer i samhället.
Riksdagen konstaterar alltså att det krävs ett bredare engagemang för att nå generationsmålet än myndigheternas
miljömålsarbete, och deltagarna på workshopen framhöll
att det finns ett behov av ytterligare kunskap om hur människors engagemang i natur och miljö kan öka.

Naturvårdsverket (2012) har genomfört en omfattande
kartläggning av befintliga och beslutade styrmedel för
varje miljömål. Endast för två av miljömålen bedömdes
de vara tillräckliga. Kartläggningen pekar dock på att det

I den fördjupade utvärderingen framhålls exempelvis vikten av ett starkt engagemang bland skogsbrukets aktörer
när det gäller att utforma ett uthålligt skogsbruk. Man
pekar också på att det behövs ökad kunskap och engage-
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mang om man ska kunna använda ekologisk kompensation som ett effektivt styrmedel för att motverka förlusten
av ekologisk mångfald och ekosystemtjänster. Den lokala
naturvårdssatsningen (LONA) ges som ett bra exempel på
att när ideella föreningar medverkat i projekten finns ofta
engagemang kvar efter projekttidens slut (Naturvårdsverket, 2015:2).

•

Samtliga frågor som samlats in
I appendix 3 bifogas samtliga frågor som samlades in
under de intervjuer som genomfördes med intressenter
inför workshopen. De representerar alla någon intressents
behov, och bör inte glömmas bort även om de inte prioriterades i den här processen.

För några specifika frågor angavs i första hand ett
behov av utvärdering av befintlig kunskap:
Miljömål Ingen försurning
•
Effekter av sjö- och vattendragskalkning
(kunskapssyntes). (28)
Miljömål Ingen övergödning
•
Inverkan av kretsloppsodling/ekologisk odling kontra
konventionell odling på näringsläckage från åkermark
(kunskapssyntes). (26)
Miljömål Giftfri miljö
•
Vilka effekter har gruvor långsiktigt, inkl. nedlagda
gruvor? T.ex. barriäreffekter Kunskapssammanställning behövs. (3)

POLICYRELEVANS
•
•
•
•

Vilka hinder finns för att använda biotillgänglig
fraktion i stället för totalhalter vid riskbedömning.
Kunskapssammanställning över läget i Sverige behövs. (4)

4.2. Prioriteringskriterier
Utöver vår vilja att samla in frågor som berörde viktiga
kunskapsbehov hade vi en ambition om att även kunna
göra en prioritering av vilka behov som var viktigast. Vi
bad deltagarna att under gruppdiskussionerna skriva upp
vilka kriterier de använde för att prioritera de viktigaste
kunskapsbehoven. Vår ambition var att detta skulle ge oss
information om varför just dessa frågor identifierades.
I efterhand kan vi dock konstatera att det, under workshopen, blev en begränsad diskussion om prioriteringskriterier.

Policyrelevans
Användbart för policysidan
(policyrelevans)
Har frågan en tydlig koppling
till eventuell framtida policy/
lagförändring/
Åtgärd på något sätt?

•
•

•

Finns forskning som nyligen
påbörjats inom området? Är det
redan mycket ”på gång”
Är kunskapsläget bättre
utomlands? Finns det behov av
kunskaps-sammanställning av
läget i Sverige?
Kunskapsbrist

BETYDELSE FÖR MILJÖN
•
•
•
•

MÅLKONFLIKTER ELLER
SYNERGIEFFEKTER

KUNSKAPSLÄGE
•
•
•
•

Intressekonflikter
Synergi-effekter, stora arealer
(skog), målkonflikter (bevara
eller sköta)
Målkonflikter
Hur viktiga är
kunskapsbehoven

HELHETSPERSPEKTIV

Betydelse för miljön
Effekter av miljöstöd/ekologisk
produktion
Behoven är på en övergripande
nivå och har en bred påverkan
Olika skalor i tid och rum

•
•
•

Täcker orsak, problem, lösning
Helhetsperspektiv
Vi utgick från en bred ansats
(socio-ekonomisk och materiell)

Tabell 4. Rutorna visar vår sammanställning av de prioriteringskriterier som grupperna använde under workshopen.
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Medan alla grupper bidrog med förslag på kriterier skedde
ingen djupare diskussion om vilka dessa skulle vara.
Vi kan dock konstatera att det inte heller fanns någon
konflikt inom grupperna om vilka frågor som borde
prioriteras. Diskussionen präglades av en ambition om
att komma överens vilket kan ha bidragit till att konkreta, forskningsbara frågor fick stå tillbaka till förmån för
mer övergripande frågor som alla ansåg vara viktiga. Det
verkar alltså funnits en outtalad konsensus om vad som
var viktigt. En förklaring till frånvaron av diskussion är
troligtvis tidsbrist och vi hade troligtvis behövt avsätta
särskild tid för denna diskussion om den skulle ha varit
mer djupgående.

•

•

•

Vi har genom processen uppfattat ett stort stöd från alla
berörda och kontaktade. Det finns behov av att prata på
detta tvärvetenskapliga och områdesöverskridande sätt
med många olika intressenter och aktörer. Inte minst
viljan att bidra med lösningar på miljöområdet uppfattar
vi som oerhört positivt. Framförallt är vi imponerade av
engagemanget hos de medverkande intressenterna och
forskarna som tog sig tid att delta i denna process. Noteras
bör också att de forskare som tillfrågats, men inte kunde
medverka hänvisade alla till tidsbrist. Ingen angav att
orsaken att processen inte verkade intressant för egen del.

Vi har trots detta sammanställt de kriterier som grupperna lyfte fram, och vi har valt att dela in dem i fem grupper: policyrelevans, kunskapsläge, betydelse för miljön,
helhetssyn, och målkonflikter eller synergieffekter (se
tabell 4). Vi kan konstatera att många av de kriterier som
grupperna angivit speglar ett medvetet val att lyfta fram
generella behov utifrån ett helhetsperspektiv. Detta kan
vara ett uttryck för den komplexitet som intressenter
och forskare ställs inför i arbetet med att nå miljömålen
eller uppfylla direktiv och internationella konventioner. I dessa situationer krävs ett helhetsperspektiv och
tvärvetenskapliga ansatser för att kunna lösa problemen.
De breda kriterierna kan också spegla svårigheterna att
ställa specifika behov mot varandra. Ofta är det lättare att
prioritera på en mer övergripande nivå.

4.4. Avslutande ord
Denna rapport pekar på ett antal viktiga kunskapsbehov
i arbetet med att nå miljömålen. Vi hoppas att de kan
inspirera till ny forskning och nya samarbeten, samt
utgöra ett underlag i arbetet med att prioritera framtida
satsningar av forskning och utvärderingar. Projektet har
letts av en rådgivande grupp som kommer att presentera
en vetenskaplig publikation så att arbetet och det insamlade underlaget får större spridning.

4.3. Lärdomar av och under processen
Samtliga frågor som samlats in inför workshopen presenterades för workshopens medverkande och vi var
väl medvetna om svårigheterna att prioritera mellan så
många och så olika frågor. Det kan också vara svårt att
samla olika människor och därmed olika kulturer, erfarenheter och arbetssätt i en tidspressad process. Trots detta
lämnade workshopen oss med en fin efterklang, inte bara
genom ett gott resultat utan också genom de kreativa och
generösa diskussioner som ledde oss fram dit. Vi vill gärna
lyfta fram några särskilda punkter som ett viktigt resultat
av denna process.
•
•

•

I grupperna var det ingen stor skillnad mellan
medverkande intressenter och forskare, båda grupper
och alla närvarande fick utrymme för sina åsikter och
sin kunskap.
I princip inga medverkande drev en egen ”linje” eller
hade en egen dagordning för sin medverkan, det
verkade som att samtalen kom att ske i någon mån
förutsättningslöst.
Då meningsskiljaktigheter uppstod i diskussionen
tenderade grupperna att lösa dem genom att vidga
frågeställningen så att allas perspektiv kunde rymmas.

Det var tidskrävande med de förberedande intervjuerna, men värdefullt för hela processen att de fick ta tid.
Diskussionerna i alla arbetsgrupper var generösa och
skedde med stor respekt för de olika medverkandes

Rapporten pekar på de kunskapsluckor som är mest
angelägna för att nå de nationellt uppsatta miljömålen,
men frågeställningarna är breda och deltagarna har även
tagit ett helhetsperspektiv på behov av kunskap för en
bättre miljö. Alla frågorna behöver naturligtvis analyseras vidare tillsammans med berörda frågeställare inför
formulering av konkreta forskningsprojekt och kunskapssammanställningar/utvärderingar. Det ligger utanför
EviEMs ramar och möjligheter att ta fram ny kunskap
genom forskning, däremot kommer de insamlade och
prioriterade frågorna som identifierat behov av kunskapssammanställningar att diskuteras vidare. Några av dem

kompetensområden.
Vi kan se att stor kunskapsöverföring skedde på många olika plan mellan de medverkande i en gemensam
vilja att ”lösa problemen”.

kommer med säkerhet att bli föremål för en systematisk
utvärdering i vår regi.
Vår ambition var att jobba brett, med högt i tak och över
många gränser, och processen, mötena och diskussionerna
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var lika viktiga som den slutgiltiga listan över prioriterade
frågeställningar. Kanske blev de slutgiltiga frågeställningarna bredare än vi tänkt oss i förväg, och kanske gör det
dem mer svårarbetade för framtida insatser. Inte desto
mindre viktigt har det varit att dessa närvarande personer
lärt av varandra och gemensamt lyckats prioritera och
identifiera kunskapsluckor i miljöarbetet för andra att
jobba vidare med.
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Appendix 1 - Inbjudna myndigheter och organisationer
Inbjudna myndigheter och organisationer
Myndighet/Organisation

Inbjudna, ej
deltagit

Deltog i intervju Deltog i workshop
(antal personer)
(antal personer)

Artdatabanken

3

1

Boverket

1

1

Centrum för biologisk mångfald

1

Energimyndigheten

x

Fältbiologerna

x

Greenpeace

x

Havs- och Vattenmyndigheten

6

2

Havsmiljöinstitutet

3

1

Jordbruksverket

2

1

Kemikalieinspektionen

1

1

Lantbrukarnas Riksförbund

1

Länsstyrelser i samverkan

2

1

Miljö- och Energidepartementet

2

2

Miljömålsberedningen

2

Jordens Vänner

x

Mistra Future Fashion

x

Mistra Future Forests

x

Mistra Pharma

x

Mistra Swecia

x

Mistra Urban Futures

x

Naturhistoriska Riksmuseet

1

Naturskyddsföreningen

1
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forts. inbjudna myndigheter och organisationer
Myndighet/Organisation

Inbjudna, ej
deltagit

Naturvårdsverket

Deltog i intervju Deltog i workshop
(antal personer)
(antal personer)

6

2

Riksdagen

3

1

Skogsstyrelsen

3

1

Nätverket för Hållbart Näringsliv

x

Näringsdepartementet

x

SMHI

x

Svenska Miljöinstitutet, IVL

1

Sportfiskarna

x

Stockholm Resilience Center

x

Strålsäkerhetsmyndigheten

x

Statens Väg- och Trafikforskningsinstitut

1

Svenskt Näringsliv

1

Sveriges Geologiska Undersökning

4

Sveriges Kommuner och Landsting

x

Trafikanalys

1

Trafikverket

x

Vattendistrikt Bottenhavet

x

Vattendistrikt Bottenviken

x

Vattendistrikt Norra Östersjön

x

Vattendistrikt Södra Östersjön

x

Vattendistrikt Västerhavet

x

Världsnaturfonden

1
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Vilken ny kunskap eller forskning behövs för att nå nationellt och
internationellt uppsatta miljömål?
EviEM drar igång ett arbete för att identifiera om eventuella kunskapsluckor
är en av orsakerna och ett konkret hinder i arbetet med att uppnå de nationella
miljömålen. Genom att identifiera behov av ny kunskap eller sammanställning
av befintlig kunskap hoppas vi kunna bidra till att arbetet fortskrider. Du och
din organisation välkomnas nu som en viktig pusselbit i detta arbete!
Hej!
Jag heter Hanna Zetterberg och leder ett projekt inom Mistras råd för evidensbaserad miljövård
(EviEM), som syftar till att på ett mer organiserat sätt identifiera miljöfrågor som det inom svensk
miljövård finns ett behov av att få mer kunskap om. Det kan gälla såväl ny forskning som sammanställning av befintlig kunskap (systematiska utvärderingar). EviEM:s uppgift är att bistå miljövårdsarbetet med sammanställningar av vad miljöforskningen har kommit fram till. Verksamheten
ska bidra till en evidensbaserad miljövård, en miljövård som utnyttjar bästa möjliga vetenskapliga
underlag. Detta görs genom systematiska utvärderingar. Men för att våra utvärderingar ska bli så
användbara som möjligt behöver vi veta vilka frågor som behöver svar.
Vi efterlyser framförallt långsiktiga kunskapsbehov för att kunna nå de nationella
miljömålen samt uppfylla EUs miljödirektiv och andra internationella åtaganden. Var
behövs ytterligare kunskapsinsamling i form av forskningssammanställningar eller ny
forskning?
Den här processen påbörjas under hösten 2014 och jag kontaktar dig nu för att vi vill att du och din
organisation aktivt deltar i att identifiera dessa frågor och områden.
Projektet kommer att genomföras i två steg. I ett första steg kommer att vi ses för en intervju eller
kanske snarare ett samtal där vi gemensamt försöker ringa in din organisations utmaningar och
behov av kunskap. Viktigt inför intervjun är att du har haft tid och möjlighet att förbereda dig så att
dina svar och resonemang avspeglar din organisations behov.
I ett andra steg kommer EviEM under början av 2015 att utifrån detta insamlade underlag genomföra en workshop där intressenter inom den svenska miljövården, tillsammans med forskare, får
möjlighet att bearbeta de inkomna förslagen. Målet är att formulera frågor som är av stort intresse
för miljövården, men som också har en vetenskaplig relevans, så att de är både forsknings- och/eller
utvärderingsbara. Dessutom, kan vi och bör vi göra en prioritering av dessa frågor? Finns det akuta
frågor att ta tag i och vem ska i så fall göra det?
EviEM ser framför sig att detta arbete och workshopen leder fram till att två frågor besvaras: vilka
frågor bör EviEM ta på sig att systematiskt utvärdera? Och, behövs det initieras ny forskning för att

1

30

Appendix 2

möta de behov som aktörer på miljöområdet står inför på ännu lite längre sikt?
När projektet väl är genomfört kommer du att få ta del av en slutrapport som beskriver det
kunskapsbehov som finns. EviEM har som mål att använda resultaten som underlag för att initiera
nya systematiska utvärderingar. Att initiera ny forskning kan inte EviEM åta sig, därför kommer
resultaten också att presenteras för forskare och forskningsfinansiärer och naturligtvis publiceras.
Det är vår uppfattning och förhoppning att alla medverkande i denna process ges en anledning till
att både gemensamt och var och en på sitt håll lyfta blicken in i de närmast kommande årens behov
och verksamhet. Denna framförhållning kan komma att vara av stor vikt för det viktiga arbetet med
att uppfylla såväl nationella miljömål som EU-direktiv och vi hoppas självklart att processen blir
kreativ även i att skapa nätverk, förståelse och kunskapsöverföring mellan olika aktörer på området.
Vi vill gärna så snart som möjligt veta om du själv anser dig vara rätt person att besvara dessa frågor för din organisations räkning. Kan du samla in och ge svar på vad
din organisation behöver veta tre-fem år i framtiden? Kanske ska vi vara fler som samtalar?
Vi kommer därefter snarast att återkomma till dig med förfrågan om möjliga tider att ses för detta
samtal. Du får självklart höra av dig med kompletterande frågor eller egna förslag på tider att ses!
Redan nu bifogas ett underlag som vi hoppas kan fungera som stöd för insamling av din organisations kunskapsbehov, men självklart samlar du på dig kunskap och information på det sätt som
passar dig och din organisation bäst.
Med vänliga hälsningar!

Hanna Zetterberg
Projektledare Kunskapsinsamling, EviEM
hanna.zetterberg@eviem.se
0733-607800
Mistras råd för evidensbaserad miljövård (EviEM)
Kungl. Vetenskapsakademien
Box 50005
SE-104 05 Stockholm
Sverige
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Hur påverkar olika styrmedel med målet att ändra människors beteende/konsumstionesmönster/minska varors miljöbelastning mm varandra?

Hur påverkas konsumenters beteende/konsumtionsmönster av olika styrmedel? Nudging?

Hur ska regelverket se ut för att kostnadseffektivt styra mot att nå de svenska miljömålen/delmålen?

Vilka styrmedel kan påverka användandet av biodrivmedel?

Påverkas konsumenters beteende/konsumtionsmönster av miljömärkning? Av miljömärkning av ekologiskt jordbruk?

Hur påverkar miljöskatter allmänhetens acceptans och förståelse av miljöåtgärder?

Är miljömålssystemet ett effektivt system för att uppnå en god miljö?

Hur kan vi säkra att nettoeffekten av energibesparingar blir positiv? På samhälls-/individnivå.

Är klimatdeklaration ett effektivt styrmedel för att påverka individers beteende?

Hur påverkas biodiversiteten i lanskapet när mer mark krävs för konstruktioner för förnybar energi (vindkraftverk, solpaneler mm)? Hur hanteras
denna målkonflikt?

Hur ska regelverket se ut för att kostnadseffektivt styra mot målen med minskad partikelhalt i luft?

Vilken påverkan har en målstyrd planering av trafiken på människors val av transporter?

Vilka styrmedel (tekniska, ekonomiska och sociala) kan man använda för att påverka människors beteende när det gäller överflyttning mellan transportsystem?

Hur påverkas populationerna av kommersiell fisk av ekosystembaserad fiskeförvaltning?

Hur påverkar värdering av ekosystemtjänster fisket? Kan det leda till mer uthålligt och miljövänligt fiske?

Hur påverkas fisket av överförbara fiskerättigheter? Hur påverkas de kommersiella fiskpopulationerna?

Hur påverkas populationer av kommersiell fisk av flerartsförvaltning?

Hur förvaltningsformer utformas i olika ekosystem och för olika sorters fiske för att uppnå långsiktigt stabila populationer av fisk?

Vilka ekosystemtjänster/-funktioner krävs för uthålligt fiske?

Hur påverkas vargstammens storlek och genetik av att förvaltningen sker på länsnivå?

Går det att utforma styrmedel för olika produktgrupper för att minska deras miljöbelastning?

Hur påverkas samhällets och näringslivets miljöarbete av konsumenter?

Prioritering inför
workshop

Hur ska vi hantera målkonflikten mellan våra drivmedel och miljömålen för klimat, luft, odlingslandskap m fl ut (ex. dieselbilar släpper ut partiklar,
biodrivmedel konkurrerar om jordbruksmark, elbilar går på kolkraftsel)?

Insamlade frågor inför workshopen

Begränsad klimatpåverkan och styrmedel och förvaltning

Appendix 3 Insamlade frågor inför workshopen
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Hur effektiva är ägardirektiv som styrmedel för ex. mer miljöhänsyn i skogsbruket?

Hur har statlig styrning påverkat beslut i miljöfrågor jämfört med beslut tagna med kommunalt självstyre?

Har införandet av ett producentansvar minskat avfallet?

Vilka faktorer bör inkluderas i modeller som beräknar godstransporter på väg resp järnväg eller kombinationer av dessa?

Vilken påverkan har en målstyrd planering av trafiken på människors val av transporter?

Hur ska vi hantera målkonflikten mellan våra drivmedel och miljömålen för klimat, luft, odlingslandskap m fl ut (ex. dieselbilar släpper ut partiklar,
biodrivmedel konkurrerar om jordbruksmark, elbilar går på kolkraftsel)?

Finns det en risk för algblomningar i fjällsjöar på grund av ökad kvävetillförsel/nedfall?

Vilken effekt har kalkning på den biologiska mångfalden i sjöar och vattendrag? Kostnad-nytto-analys

Hur påverkar åtgärder mot syrefria bottnar i havet (nedtransport av syrerikt vatten, täckning av sedimenten, fällning) eutrofiering jämfört med att
minska tillförsel av näringsämnen från land?

Vilken effekt har ökad sedimentation på musslor/musselbankar?

0

Vilka effekter har konsumtion av tjänster isället för prylar på samhällets miljöbelastning? Vilka effekter har konsumtion av tjänster isället för prylar
på människors acceptans av kostnader och åtgärder för en bättre miljö.

Hur påverkar förvaltningen av älg antalet respektive deras fysiska status?

0

Hur påverkar en dubbdäcksskatt mängden partiklar?

0

0

Hur påverkas luftkvaliteten i större områden av förbud mot dubbdäck på enskilda gator?

0

0

Hur påverkar trängselskatten dubbdäcksanvändningen?

Hur påverkar olika styrmedel användningen av kollektivtrafik, e-möten m fl transportsnåla lösningar?

0

Vilka lokala och regionala konsekvenser får ett förändrat klimat (enl scenarier) på miljön?

Hur påverkar en målstyrning av trafiksystemen mot ex nolltillväxt i biltrafiken människors beteende samt acceptans av trafiksystemen?

1

Hur påverkar en ökad dieselanvändning mängden partiklar i luften? Sett i ett 10-års perspektiv.

0

1

Vilka styrmedel kan påverka användandet av biodrivmedel?

Vilken effekt har olika styrmedel på överflyttning av godstransporter från väg till järnväg respektive att transportera lastbilar på järnväg?

1

Prioritering inför
workshop

Hur påverkas biodiversiteten i lanskapet när mer mark krävs för konstruktioner för förnybar energi (vindkraftverk, solpaneler mm)? Hur hanteras
denna målkonflikt?

Insamlade frågor inför workshopen

forts. Begränsad klimatpåverkan och styrmedel och förvaltning
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Vilken effekt har havsnivåhöjningen (enl. klimatscenarier) på den kustnära vegetationen (på land resp i vattnet)? Finns det särskilt skyddsvärda
arter/populationer?

Hur påverkar säl- och skarvbestånden fiskpopulationerna?

Vad är orsaken till fågeldöden?

Hur påverkas biodiversiteten i skogmark, öppen mark, åkermark respektive vatten av kalkning?

I vilken utsträckning kan molekylära metoder (DNA barcoding) användas för att identifiera organismer i vatten? Metodutveckling.

Kan buffertzoner runt marina skyddade områden minska risken för skador av trålfiske?

Hur påverkar utsläpp (fr a PAH) från småbåtar och marinor den biologiska mångfalden i sediment?

Hur ska vi mäta halter av hormonstörande respektive neurotoxiska ämnen i havsvatten? Behov av metodutveckling.

Går det att beräkna när Östersjöfisken har så låga dioxinhalter att den kan ätas av alla?

Hur kan vi bedöma effekter på akvatiska organismer av många miljögifter tillsammans (som ex i vissa vattenmiljöer) ?

Hur påverkas läkemedelsrester i den akvatiska miljön av vattnets halter av humusämnen?

Hur, och i vilken omfattning, påverkar förekomsten av läkemedel (cellgifter) organismer i den akvatiska miljön?

Hur har EU:s miljöstöd respektive glesbygdsstöd påverkat vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag?

Hur påverkas populationerna av kommersiell fisk av ekosystembaserad fiskeförvaltning?

Hur påverkar värdering av ekosystemtjänster fisket? Kan det leda till mer uthålligt och miljövänligt fiske?

Hur påverkas fisket av överförbara fiskerättigheter? Hur påverkas de kommersiella fiskpopulationerna?

Och för olika sorters fiske för att uppnå långsiktigt stabila populationer av fisk?

Vilka ekosystemtjänster/-funktioner krävs för uthålligt fiske?

Hur kan ekosystemtjänster kopplas till havsmiljödirektivet och havsplaneringsdirektivet?

Vad orsakar utarmningen av kustfiskbestånd (t.ex. gädda och abborre) i Östersjön?

Hur påverkas marina organismer av mikroplaster?

(Algblomning/syrefria bottnar) effekten av olika miljögifter på marina organsimer?

Vilken direkt effekt har fiske på akvatiska ekosystem (effekter på bottnar, beteendeförändringar hos fisk, evolutionära effekter på fisk)?

Prioritering inför
workshop

Vilken långsiktig effekt har kalkning av sjöar och vattendrag? När kan man sluta kalka med hänsyn till att det sura nedfallet minskat?

Insamlade frågor inför workshopen

forts. Begränsad klimatpåverkan och styrmedel och förvaltning
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Vilka krav ska uppfyllas av indikatorer för gynnsamt bevarande för olika arter/grupper av arter (exempelvis balkarter respektive indikatorarter)?

Hur har användningen av MKB påverkat beslut om miljöåtgärder i det aktuella fallet? Går det att dra generella slutsatser av nyttan av MKB?

Vilken effekt har ökad kännedom om biologisk mångfald på människors beteende?

Hur kan fler människor bli involverade i bevarandet av den biologiska mångfalden?

Kan vi göra en Stern-rapport om vad det kostar att inte nå miljömålen?

Människor ur ett naturvetenskapligt, socialt och etisktmiljöperspektiv? Kostnader för att minska eller bli av

Vilken effekt har urlakning av deponerat kvicksilver på organismerna i mark och vatten?

Hur påverkar läkemedelsrester i vatten den akvatiska floran och faunan?

Hur ska klimatpolitiken renodlas för att nå klimatmålet kostnadseffektivt?

Lustgasavgång av åtgärder som i första hand syftar till att minska kväveläckage till vatten

Inkomna förslag på frågor från enkäten

0

Prioritering inför
workshop

Har olika organismer tillräckligt spridningsförmåga för att kunna anpassa sig till klimatförändringar? Definiera arter/grupper i olika naturtyper.

Insamlade frågor inför workshopen

forts. Begränsad klimatpåverkan och styrmedel och förvaltning
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Hur ser ett hållbart fiske ut? Förvaltningsmodeller, teknik och samhällsekonomiska modeller.

Vilka effekter har den (svenska) skogsbruksmodellen på gynnsam bevarandestatus av den biologiska mångfalden?

Vilka effekter har restaurering av ängs- och betesmarker på den biologiska mångfalden på kort och lång sikt?

Hur påverkar olika sorts skötsel av gräsmarker i jorsdbukslandskapetden den biologiska mångfalden?

Har åtgärdsprogrammen för främmande arter medfört önskade effekter? Specifika studier för vissa arter? I vissa landskap?

Vilka effekter har de senaste decenniernas klimatförändringar medfört på fenologin?

Vad är orsaken till fågeldöden?

Hur påverkas den biologiska mångfalden (eller enskilda organismer) i vattendrag och/eller landmiljö av jordbrukets bekämpningsmedelsanvändning?

Vilken effekt har “korridorer” respektive barriärer i landskapet (grön infrastruktur) för spridning av olika organismer? Definiera vilka organismer det
är aktuellt för.

Hur påverkar introduktion/återintroduktion av vilda betesdjur biodiversiteten och näringsvävar i skog och öppen mark? Definiera vilka djur det
gäller.

Hur påverkas bevarandet av rödlistade arter av att skog och odlingsmark studeras respektive skyddas var för sig utan att hänsyn tas till kopplingarna
mellan dem?

Har olika organismer tillräckligt spridningsförmåga för att kunna anpassa sig till klimatförändringar? Definiera arter/grupper i olika naturtyper.

Vilka krav ska uppfyllas av indikatorer för gynnsamt bevarande för olika arter/grupper av arter (exempelvis balkarter respektive indikatorarter)?

Vilken effekt har bevarandet av rödlistade arter på miljön och människors användning av miljön? Kostnads-nyttoanalys.

Hur påverkas den biologiska mångfalden av ingrepp i grunda havsvikar (exempelvis algborttagning, muddring eller vägbankar)?

Hur påverkar säl- och skarvbestånden fiskpopulationerna?

Vilken effekt har marina reservat på bestånden av fisk (även icke-kommersiella arter)?

Hur påverkas den biologiska mångfalden av restaureringsinsatser i rinnande vatten (exempelvis avveckling av mindre vattenkraftverk)?

Kan buffertzoner runt marina skyddade områden minska risken för skador av trålfiske?

3

Vilka är effekterna av olika typer av skogsskötsel på den biologiska mångfalden?

Uppnår naturreservaten målen (i konventionen om biologisk mångfald) om biologisk mångfald?

4

Prioritering inför
workshop

Hur påverkar klimatförändringarna den biologiska mångfalden?

Insamlade frågor inför workshopen

Ett rikt växt och djurliv
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Hur påverkar “grön infrastruktur” den biologiska mångfalden i brukad skog? Hur ska den “gröna infrastrukturen” vara utformad?

Hur påverkas nyckelbiotoper i skog, öppen mark och åkermark över tid (klimatförändringar, “nykonkurrens”, skötselåtgärder)? Kostnadsnyttoanalys.

Hur inverkar renbete på fjällvegetationen?

Hur påverkas spridning av arter mellan skyddade skogsområden av avståndet mellan områdena?

Vilka effekter har rovdjur på skogens ekosystem/näringsvävar? Vilket/vilka rovdjur måste definieras.

Vilka effekter har odling för biobaserade drivmedel på annan odling? Är det konkurrensen om mark?

Vad är orsaken till bidöden?

Hur påverkas den biologiska mångfalden i vattnet av att skyddszoner längs vattendrag lämnas vid skogsavverkning?

Hur effektiva är olika åtgärder (måste definieras) för att hindra etablering och spridning av främmande arter i på land (skog, jordbruksmark) och i
vatten (sjöar, vattendrag och hav)?

Hur påverkas den biodiversitet som ska bevaras av storleken på den landskapstyp där organismerna finns?

Vilken betydelse har balkarter respektive indikatorarter för biodiversitet i havet?

Hur påverkar skogsbrukets användning av plantmaterial med liten genetisk variation den biologiska mångfalden på trädbestånden respektive i
skogsekosystemet på kort och lång sikt?

Vilka effekter har olika gruvor på miljön (biodiversitet, spridning av giftiga ämnen etc)?

Hur påverkar skötsel av vägrenar mångfalden och spridningen av arter?

Hur påverkar olika vektorer (båttrafik, avsiktlig inplantering etc) införsel och spridning av främmande arter?

Hur påverkar mikroplaster i sedimenten näringsvävarna i havet?

Hur påverkas näringsvävar i havet av ekosystemfiske jämfört med traditionellt fiske?

Hur påverkar den ökade syrebristen i sedimenten de marina näringsvävarna? I kustområden? I öppet hav?

Hur påverkas den biologiska mångfalden i sjöar, vattendrag och kustvatten av konstruktioner som byggnader, kraftverk etc (starkt modifierade
vatten enligt vattendirektivet)?

Hur påverkas rödlistade arter av igenväxning (förtätning av vegetationen) av skogar och öppen mark?

Hur påverkar rennäringen/renskötsel den biologiska mångfalden?

Prioritering inför
workshop

Vilken effekt har skogsbete (kor) på den biologiska mångfalden i brukad skog?

Insamlade frågor inför workshopen

forts. Ett rikt växt och djurliv
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Hur har urbaniseringen påverkat den biologiska mångfalden i stadens (Stockholms?) kvarvarande gröna kilar?

Hur påverkar restaurering av sjöar, vattendrag och kustvatten vattnets kvalitet på längre sikt? Hur kan åtgärderna följas upp? Kostnadseffektivitet?

Vilken effekt har bevarandet av rödlistade arter på miljön och människors användning av miljön? Kostnads-nyttoanalys.

Hur påverkas näringsvävarna i havet av försurningen av havsvattnet?

Hur påverkas fiskens lek- och uppväxtområden av ingrepp i grunda havsvikar (exempelvis algborttagning, muddring eller vägbankar)?

Hur påverkas den marina biodiversiteten av de marina reservatens storlek och placering (“korridorer” mellan dem)?

Är tiaminbrist en väsentlig orsak till senare års nedgångar bland vissa av Östersjöns fågelbestånd?

Vilka effekter har plastpartiklar på marina organismer (födointag, tillväxt, reproduktion)?

Hur påverkas biodiversiteten i skogmark, öppen mark, åkermark respektive vatten av kalkning?

Vilken påverkan har interaktioner mellan trofinivåer i de akvatiska näringsvävarna på deras stabilitet och resiliens?

Hur påverkar fiske på olika trofinivåer näringsvävarnas stabilitet och resiliens?

Hur påverkas migrerande fisk av olika sätt att eliminera vandringshinder i rinnande vatten?

I vilken utsträckning kan molekylära metoder (DNA barcoding) användas för att identifiera organismer i vatten? Metodutveckling.

Hur påverkar “granifieringen” (i naturreservat) den biologiska mångfalden?

Vilken effekt har bevarandet av rödlistade arter på miljön och människors användning av miljön? Kostnads-nyttoanalys.

Vilken effekt har renbetet i låglandet på den biologiska mångfalden?

Vilken effekt har användningen av snöskotrar på den biologiska mångfalden?

Hur påverkar skogsbruk bedrivet efter den “den svenska modellen” biodiversiteten i skogen?

Hur påverkas älgstammens genetiska variation av älgjakten?

Hur påverkar granmonokulturer den biologiska mångfalden?

Hur inverkar aktiv skötsel av skyddad skog på den biologiska mångfalden?

Vilka konsekvenser får upphörandet av skogsbete (kor) för den biologiska mångfalden?

Prioritering inför
workshop

Hur påverkas biodiversiteten i lanskapet när mer mark krävs för konstruktioner för förnybar energi (vindkraftverk, solpaneler mm)? Hur hanteras
denna målkonflikt?

Insamlade frågor inför workshopen

forts. Ett rikt växt och djurliv
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Vilken effekt har trakthyggesbruk på skogens biodiversitet på kort och lång sikt?

Hur påverkas den biologiska mångfalden i skogen av att det finns områden med improduktiv skogsmark?

Vilka effekter har rovdjurspopulationernas storlek på det långsiktiga bevarandet av arten?

Vilken effekt har bevarandet av rödlistade arter på miljön? Kostnads-nytto-analys.

Vilken effekt har bevarandet av rödlistade arter på miljön och människors användning av miljön? Kostnads-nyttoanalys.

Hur påverkas den biologiska mångfalden på betesmarker av antalet betesdjur?

Hur påverkas biodiversiteten i jordbrukslandskapet av ekologisk odling?

Kan den minskade jakten på större fågelarter ha orsakat de senaste decenniernas kraftiga expansion av gäss, svanar, tranor etc?

Vilka effekter har ändrad vattenföring orsakad av gruvbrytning eller bergtäkt på transporter av näringsämnen och toxiska ämnen?

Vilka effekter har bevarandet/etablerandet av kantzoner i odlingslandskapet på biodiversitet och abundans av djur? Kan kantzoner medföra negativa
effekter för jordbruket?

Vilken påverkan har betande djur på biodiversiteten på mark som inte är gödslad?

Hur påverkar dagens användning av kemikalier den biologiska mångfalden?

Hur påverkar hyggesfritt skogsbruk miljön (den biologiska mångfalden, läckage från skogsmarken)?

Prioritering inför
workshop

Hur påverkas de rödlistade arterna i skogen av minskat skogsbete (kor) och av olika typer av skogsbruk?

Insamlade frågor inför workshopen

forts. Ett rikt växt och djurliv

Appendix 3

40

4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1

Hur effektiva är anlagda våtmarker som fällor för näringsämnen?

Hur påverkar hyggesfritt skogsbruk miljön (den biologiska mångfalden, läckage från skogsmarken)?

Vilka effekter har EU:s miljöstöd till jordbruket respektive glesbygdsstödet på vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag?

Vilken effekt har kalkning på den biologiska mångfalden i sjöar och vattendrag? Kostnad-nytto-analys

Hur påverkar åtgärder mot syrefria bottnar i havet (nedtransport av syrerikt vatten, täckning av sedimenten, fällning) eutrofiering jämfört med att
minska tillförsel av näringsämnen från land?

Vilka effekter har övergödning på fiske? Vilka effekter har fiske på övergödning?

Hur påverkar skogsbruket (olika metoder) tillförsel av närsalter till vattendrag?

Vilken betydelse har grundvatten som transportör av näringsämnen från mark till ytvatten?

Vilken effekt har kretsloppsodling / ekologisk odling på åkermarkens läckage av närsalter?

Vilken effekt har storlek, utformning och placering på buffertzoner runt åkrar (olika typer av åkermark) på läckage av näringsämnen och pesticider?

Vilka effekter har produktion och skörd av nya produkter (ex GMO-modifierat vete eller insekter) på miljön?

Hur effektiva är åtgärder genomförda genom landsbygdsprogrammet (skyddszoner, vårbearbetning, fånggröda mm) för att minska läckaget av
närsalter från jordbruksmark?

Hur påverkas bottnarna (biodiversitet, miljögifter, närsalter) på kort och lång sikt av “ecological engineering” för att tillföra syre till Östersjöns
bottnar?

Vilka effekter har atmosfäriskt nedfall respektive läckage från jordbruk på eutrofiering av sjöar och vattendrag på kort och lång sikt?

Hur påverkar askåterföring skogsmarkens försurningstillstånd?

Hur påverkas vegetationen på myrar av ökad kvävetillförsel?

Vilka effekter har EU:s miljöstöd till jordbruket respektive glesbygdsstödet på vattenkvaliteten i kustvatten?

Vilken effekt har produktion och konsumtion av djur (kor, grisar, får, höns) på vattenkvaliteten? Leder mer vegetarisk kost till bättre havsmiljö?

Hur påverkar markförsurning skogens tillväxt/uttag av skogsbränsle?

Vilken effekt har skogsmarkskalkning på den biologiska mångfalden ovan och under mark? Kostnads-nytto-analys.

Hur, när och var påverkas grundvattenkvaliteten av ökade halter av näringsämnen i mark?

Prioritering inför
workshop

Vilken långsiktig effekt har kalkning av sjöar och vattendrag? När kan man sluta kalka med hänsyn till att det sura nedfallet minskat?

Insamlade frågor inför workshopen

Försurning/övergödning

Appendix 3

41

1
1
1
0
0
0
0
0

Vilken effekt har odling av fånggrödor på läckaget av fosfor?

Hur påverkar åtgärder för att minska kväveutsläpp från åkermark utsläppen av lustgas?

Är det globala gränsvärdet för artificiell kvävefixering (limit industrial and agricultural fixation of N2 to 35 Tg N yr-1, Rockström et al 2009) rimligt,
och på vad baserar det sig?

Finns det en risk för algblomningar i fjällsjöar på grund av ökad kvävetillförsel/nedfall?

Hur påverkar bottentrålning siktdjupet mm?

Vilken effekt har ökad sedimentation på musslor/musselbankar?

Hur påverkar skogsbruk (olika metoder) av markens surhet?

Vilka effekter har precisionsodling på läckage av kväve?

1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

Har olika organismer tillräckligt spridningsförmåga för att kunna anpassa sig till klimatförändringar? Definiera arter/grupper i olika naturtyper.

Vilka krav ska uppfyllas av indikatorer för gynnsamt bevarande för olika arter/grupper av arter (exempelvis balkarter respektive indikatorarter)?

Hur har användningen av MKB påverkat beslut om miljöåtgärder i det aktuella fallet? Går det att dra generella slutsatser av nyttan av MKB?

Vilken effekt har ökad kännedom om biologisk mångfald på människors beteende?

Hur kan fler människor bli involverade i bevarandet av den biologiska mångfalden?

Kan vi göra en Stern-rapport om vad det kostar att inte nå miljömålen?

Hur påverkar fodertillsatser och foderstatens påverkan idisslarnas metanavgång?

Är egenkontroll ett bra styrmedel för att följa grundvattenkvaliteten i brunnar? Hur ska den utformas för att vara ett bra styrmedel?

Hur påverkas vegetationen på myrar av ökad kvävetillförsel?

Vilken effekt har odling av fånggrödor på läckaget av fosfor?

Vilka effekter har precisionsodling på läckage av kväve?

Hur effektiva är anlagda våtmarker som fällor för näringsämnen?

Hur påverkas markförsurning av skogsbränsleuttag?

Vilka åtgärder finns för att motverka effekter av övergödning i kustområdena?

Inkomna förslag på frågor från enkäten

1

Prioritering inför
workshop

Hur påverkar jordbruket (olika metoder) tillförseln av närsalter till vattendrag?

Insamlade frågor inför workshopen

forts. försurning/övergödning
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Vilken effekt har bevarandet av rödlistade arter på miljön? Kostnads-nytto-analys.

Vilken effekt har bevarandet av rödlistade arter på miljön och människors användning av miljön? Kostnads-nytto-analys.

Hur påverkas den biologiska mångfalden på betesmarker av antalet betesdjur?

Hur påverkas den biologiska mångfalden i vattnet av att skyddszoner längs vattendrag lämnas vid skogsavverkning?

Kan den minskade jakten på större fågelarter ha orsakat de senaste decenniernas kraftiga expansion av gäss, svanar, tranor etc?

Vilken påverkan har betande djur på biodiversiteten på mark som inte är gödslad?

Vilken effekt har storleken på buffertzoner runt åkrar på läckage från (olika typer av) mark?

Gynnas miljön av den samverkan mellan olika intressen/intressenter som bedrivs inom exempelvis biosfärområden?

Hur påverkar urbanisering grundvattnet?

Vilka miljöeffekter har kravet på upphandling lett till inom jordbruk? Ex. kor på bete - den närmsta bonden som har kor får inte alltid uppdraget.

Vilka miljöförbättringar i det traditionella jordbruket har gjorts på grund av konkurrensen med ekologiskt jordbruk?

Vilken effekt har olika typer av mikroorganismer i åkermark på grödan?

Vilka långsiktiga effekter har torvbrytning på torvmossen?

Vilka effekter har olika typer av markanvändning på vattnets (yt- och grundvatten) rörlighet i olika avrinningsområden?

Hur påverkas människors attityd till att vilda betesdjur introduceras/återintroduceras i svensk natur? Definiera vilka djur.

Hur påverkas rödlistade arter av igenväxning (förtätning av vegetationen) av skogar och öppen mark?

Hur påverkar introduktion/återintroduktion av vilda betesdjur biodiversiteten och näringsvävar i skog och öppen mark? Definiera vilka djur det
gäller.

Vilka effekter har buller på fauna respektive människor ur ett naturvetenskapligt, socialt och etiskt miljöperspektiv? Kostnader för att minska eller
bli av med dem.

Vilken effekt har urlakning av deponerat kvicksilver på organismerna i mark och vatten?

Prioritering inför
workshop

Hur inverkar olika brukningsmetoder på mängden organiskt kol i åkermark?

Insamlade frågor inför workshopen

forts. försurning/övergödning
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Hur och var sprids miljögifter från de produkter (plaster, kemikalier) som återvinns?

Hur stora ytor av Östersjöns sediment är förorenade? Med vad? Sprider sig föroreningarna och i så fall hur?

Vad är samhällsnyttan/kostnaden för användning av kemikalier?

Går det att beräkna när Östersjöfisken har så låga dioxinhalter att den kan ätas av alla?

Hur, när och var påverkas grundvattenkvaliteten av miljögifter i mark?

Hur mycket mikroplaster finns i vattenmassan respektive sedimenten? Vilka trender finns? Hur länge stannar de i havsmiljön och vart tar de vägen sedan?

Vilken rening krävs för att ytvatten ska bli dricksvatten?

På vilket sätt kan hormonstörande ämnen förhindras att komma ut i sjöar, vattendarag respektive havsmiljön?

Vilken betydelse har grundvatten som transportör av miljögifter (ex kvicksilver) i mark till ytvatten?

Vilka krav, och är de tillräckliga, ställs på rening av återvunnet material?

Har utfasningen av PFAS påverkat halterna i miljön?

Hur påverkar läkemedelsrester i vatten den akvatiska floran och faunan?

Hur ska vi mäta halter av hormonstörande respektive neurotoxiska ämnen i havsvatten? Behov av metodutveckling.

Hur ska regelverket se ut för att kostnadseffektivt styra mot målen med minskad partikelhalt i luft?

Vad blir samhällskostnaden för att förbjuda/inte förbjuda t.ex. nonylfenol?

Vilken effekt har urlakning av deponerat kvicksilver på organismerna i mark och vatten?

Hur kan vi ta vara på kommunalt avloppsvatten och använda det som en resurs?

Vilken effekt har mikropartikar på spridningen av kemikalier i luft respektive vatten?

Hur ska vi mäta halter av hormonstörande respektive neurotoxiska ämnen i sjöar och vattendrag? Behov av metodutveckling.

Vilken effekt har mikropartikar på spridningen av kemikalier i miljön?

Hur, och i vilken omfattning, påverkar förekomsten av läkemedel (cellgifter) organismer i den akvatiska miljön?

Hur påverkar skogsbruket (olika metoder) tillförsel av miljögifter (ex kvicksilver) till vattendrag?

Vilka för- och nackdelar har användning av slam från reningsverk som gödsel på åkermark? Annan mark? Speciellt med hänsyn till halterna av kadmium.

Prioritering inför
workshop

Hur kan vi bedöma effekter på akvatiska organismer av många miljögifter tillsammans (som ex i vissa vattenmiljöer) ?

Insamlade frågor inför workshopen

Giftfri miljö
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Hur effektiv är (offentlig) upphandling som styrmedel för att ändra konsumtionsmönster?

Hur påverkar utsläpp (fr a PAH) från småbåtar och marinor den biologiska mångfalden i sediment?

Hur ser målkonflikten mellan trafiksäkerhet och miljö ut?

Hur påverkar trängselskatten dubbdäcksanvändningen?

Hur påverkas luftkvaliteten i större områden av förbud mot dubbdäck på enskilda gator?

Hur påverkar en dubbdäcksskatt mängden partiklar?

Vilken effekt har partiklar och lättflyktiga ämnen från vedeldning på hälsa och miljö?

Hur påverkar partiklar i luft från dubbdäck hälsa och miljö? Är detta en målkonflikt med ökad trafiksäkerhet?

Hur påverkar olika drivmedel (diesel, biodrivmedel, el) miljön?

Hur påverkas luftkvaliteten av partiklar från vägslitage?

Hur och när kan avfall användas som en resurs i byggnader?

Vilken effekt har förtätning av städer och minskning av grönytearealer på luftkvaliteten?

Vad är samhällskostnaden av vägslitagepartiklar?

Hur påverkas läkemedelsrester i den akvatiska miljön av vattnets halter av humusämnen?

Vilken effekt har användningen av snöskotrar på tillförsel av miljögifter till fjällmiljön?

Vilken effekt har kretsloppsodling / ekologisk odling på åkermarkens läckage av bekämpningsmedel?

Hur påverkar läckage från jordbruket (olika metoder) tillförseln av miljögifter (ex kvicksilver) till vattendrag?

Vilken effekt har storleken på buffertzoner runt åkrar på läckage från (olika typer av) mark?

Vilka effekter har produktion och skörd av nya produkter (ex permanent vete eller insekter) på miljön?

Hur påverkar sanering av förorenad mark vid gruvor och deponier spridning och läckage av miljögifter?

Hur påverkas marina organismer av mikroplaster?

Vilka effekter har olika gruvor på miljön (biodiversitet, spridning av giftiga ämnen etc)?

Prioritering inför
workshop

Vilken påverkan på hälsa och miljö har avloppsslam återförd som gödingsämne till åkermark?

Insamlade frågor inför workshopen

forts. giftfri miljö
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Hur påverkas konsumenters beteende/konsumtionsmönster av olika styrmedel? Nudging?

Hur ska regelverket se ut för att kostnadseffektivt styra mot målen med minskad partikelhalt i luft?

Vilka styrmedel (tekniska, ekonomiska och sociala) kan man använda för att påverka människors beteende när det gäller överflyttning mellan transportsystem?

Hur påverkar partiklar i luft från dubbdäck hälsa och miljö? Är detta en målkonflikt med ökad trafiksäkerhet?

Hur påverkar olika drivmedel (diesel, biodrivmedel, el) miljön?

Hur och var sprids miljögifter från de produkter (plaster, kemikalier) som återvinns?

Hur påverkar olika styrmedel användningen av kollektivtrafik, e-möten m fl transportsnåla lösningar?

Hur kan vi säkra att nettoeffekten av energibesparingar blir positiv? På samhälls-/individnivå.

Hur kan vi ta vara på kommunalt avloppsvatten och använda det som en resurs?

Hur och när kan avfall användas som en resurs i byggnader?

Vilken effekt har mikropartikar på spridningen av kemikalier i luft respektive vatten?

Vad är samhällskostnaden av vägslitagepartiklar?

Hur ser målkonflikten mellan trafiksäkerhet och miljö ut?

Hur påverkas luftkvaliteten (och andra miljöfaktorer) av tät respektive gles bebyggelse i stadsmiljö?

Vilken effekt har olika styrmedel på överflyttning av godstransporter från väg till järnväg respektive att transportera lastbilar på järnväg?

Vilken påverkan har en målstyrd planering av trafiken på människors val av transporter?

Hur påverkar en målstyrning av trafiksystemen mot ex nolltillväxt i biltrafiken människors beteende samt acceptans av trafiksystemen?

Hur påverkas infrastrukturplaneringen om kort- och långsiktigt bevarande av biodiversitet ges ekonomiska värden? Värdering av ekosystemtjänster.

Hur har användningen av MKB påverkat beslut om miljöåtgärder i det aktuella fallet? Går det att dra generella slutsatser av nyttan av MKB?

Hur kan fler människor bli involverade i bevarandet av den biologiska mångfalden?

Kan vi göra en Stern-rapport om vad det kostar att inte nå miljömålen?

Hur påverkar en ökad dieselanvändning mängden partiklar i luften? Sett i ett 10-års perspektiv.

Hur har urbaniseringen påverkat den biologiska mångfalden i stadens (Stockholms?) kvarvarande gröna kilar?

Prioritering inför
workshop

Hur påverkas människors hälsa av partiklar i luften? Med hänsyn tagen till cocktaileffekten.

Insamlade frågor inför workshopen

God bebyggd miljö och frisk luft
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Vilka effekter har buller på fauna respektive människor ur ett naturvetenskapligt, socialt och etiskt miljöperspektiv? Kostnader för att minska eller bli av med dem.

Vilken effekt har urlakning av deponerat kvicksilver på organismerna i mark och vatten?

Hur påverkar trängselskatten dubbdäcksanvändningen?

Hur påverkar en dubbdäcksskatt mängden partiklar?

Vilka faktorer bör inkluderas i modeller som beräknar godstransporter på väg resp järnväg eller kombinationer av dessa?

Hur påverkar skötsel av vägrenar mångfalden och spridningen av arter?

Är automatisering av fordonsparken bra eller dåligt för miljömåluppfyllelse?

Hur ska vi åstadkomma fler slutna och miljömässigt hållbara kretslopp i staden?

Inkomna förslag på frågor från enkäten

1

1

Vilka effekter har konsumtion av tjänster istället för prylar på samhällets miljöbelastning? Vilka effekter har konsumtion av tjänster istället för prylar på människors
acceptans av kostnader och åtgärder för en bättre miljö.

Vilken effekt har ökad kännedom om biologisk mångfald på människors beteende?

1

Påverkas konsumenters beteende/konsumtionsmönster av miljömärkning? Av miljömärkning av ekologiskt jordbruk?

1

1

Vad blir samhällskostnaden för att förbjuda/inte förbjuda t.ex. nonylfenol?

Vilka krav ska uppfyllas av indikatorer för gynnsamt bevarande för olika arter/grupper av arter (exempelvis balkarter respektive indikatorarter)?

1

Hur påverkas luftkvaliteten i större områden av förbud mot dubbdäck på enskilda gator?

1

1

Vilken effekt har förtätning av städer och minskning av grönytearealer på luftkvaliteten?

Har olika organismer tillräckligt spridningsförmåga för att kunna anpassa sig till klimatförändringar? Definiera arter/grupper i olika naturtyper.

1

Hur påverkas luftkvaliteten av partiklar från vägslitage?

1

1

Vilken effekt har partiklar och lättflyktiga ämnen från vedeldning på hälsa och miljö?

Hur påverkar ökad användning av elfordon utsläpp av CO2 sett ur ett livscykelanalys-perspektiv?

1

Prioritering inför
workshop

Vilken effekt har bevarandet av rödlistade arter på miljön och människors användning av miljön? Kostnads-nytto-analys.

Insamlade frågor inför workshopen

forts. god bebyggd miljö och frisk luft
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Hur påverkas näringsvävar i havet av ekosystemfiske jämfört med traditionellt fiske?

Hur påverkas den marina biodiversiteten av de marina reservatens storlek och placering (“korridorer” mellan dem)?

Vilken indirekt effekt har fiske på akvatiska ekosystem (effekten av att en art/trofinivå reduceras, effekten av förändrad storleksstruktur hos fiskade arter och
fisksamhällen)?

Har olika organismer tillräckligt spridningsförmåga för att kunna anpassa sig till klimatförändringar? Definiera arter/grupper i olika naturtyper.

Vilka effekter har EU:s miljöstöd till jordbruket respektive glesbygdsstödet på vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag?

Vilken effekt har produktion och konsumtion av djur (kor, grisar, får, höns) på vattenkvaliteten? Leder mer vegetarisk kost till bättre havsmiljö?

Hur påverkas bottnarna (biodiversitet, miljögifter, närsalter) på kort och lång sikt av “ecological engineering” för att tillföra syre till Östersjöns bottnar?

Hur påverkar klimatförändringar den akvatiska biodiversiteten?

Vilken effekt har bevarandet av rödlistade arter på miljön och människors användning av miljön? Kostnads-nytto-analys.

Hur påverkar mikroplaster i sedimenten näringsvävarna i havet?

Hur påverkas fiskens lek- och uppväxtområden av ingrepp i grunda havsvikar (exempelvis algborttagning, muddring eller vägbankar)?

Vilken effekt har marina reservat på bestånden av fisk (även icke-kommersiella arter)?

Hur påverkas migrerande fisk av olika sätt att eliminera vandringshinder i rinnande vatten?

Hur ska vi mäta halter av hormonstörande respektive neurotoxiska ämnen i sjöar och vattendrag? Behov av metodutveckling.

Vilken effekt har mikropartikar på spridningen av kemikalier i miljön?

Vilka krav ska uppfyllas av indikatorer för gynnsamt bevarande för olika arter/grupper av arter (exempelvis balkarter respektive indikatorarter)?

Hur kan fler människor bli involverade i bevarandet av den biologiska mångfalden?

Vilka effekter har buller på fauna respektive människor ur ett naturvetenskapligt, socialt och etiskt miljöperspektiv? Kostnader för att minska eller bli av med dem.

Vilken effekt har urlakning av deponerat kvicksilver på organismerna i mark och vatten?

Vilka effekter har EU:s miljöstöd till jordbruket respektive glesbygdsstödet på vattenkvaliteten i kustvatten?

Hur påverkar bottentrålning siktdjupet mm?

Vilka effekter har övergödning på fiske? Vilka effekter har fiske på övergödning?

Prioritering inför
workshop

Hur påverkar restaurering av sjöar, vattendrag och kustvatten vattnets kvalitet på längre sikt? Hur kan åtgärderna följas upp? Kostnadseffektivitet?

Insamlade frågor inför workshopen

Hav och sjöar
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Hur ser ett hållbart fiske ut? Förvaltningsmodeller, teknik och samhällsekonomiska modeller.

Hur påverkas näringsvävarna i havet av försurningen av havsvattnet?

Hur påverkas den biologiska mångfalden av ingrepp i grunda havsvikar (exempelvis algborttagning, muddring eller vägbankar)?

Är tiaminbrist en väsentlig orsak till senare års nedgångar bland vissa av Östersjöns fågelbestånd?

Vilka effekter har plastpartiklar på marina organismer (födointag, tillväxt, reproduktion)?

Hur påverkas den biologiska mångfalden (eller enskilda organismer) i vattendrag och/eller landmiljö av jordbrukets bekämpningsmedelsanvändning?

Hur påverkas den biologiska mångfalden av restaureringsinsatser i rinnande vatten (exempelvis avveckling av mindre vattenkraftverk)?

Vilken påverkan har interaktioner mellan trofinivåer i de akvatiska näringsvävarna på deras stabilitet och resiliens?

Hur påverkar fiske på olika trofinivåer näringsvävarnas stabilitet och resiliens?

Vilken rening krävs för att ytvatten ska bli dricksvatten?

På vilket sätt kan hormonstörande ämnen förhindras att komma ut i sjöar, vattendarag respektive havsmiljön?

Hur stora ytor av Östersjöns sediment är förorenade? Med vad? Sprider sig föroreningarna och i så fall hur?

Hur mycket mikroplaster finns i vattenmassan respektive sedimenten? Vilka trender finns? Hur länge stannar de i havsmiljön och vart tar de vägen sedan?

Hur påverkar kustnära städer havsmiljön? Vilka effekter har stadsplaneringen av kustnära städer på havsmiljön?

Hur påverkas populationer av kommersiell fisk av flerartsförvaltning?

Vad påverkar torskens (brist på) tillväxt i Östersjön? Olika hypoteser.

Hur har användningen av MKB påverkat beslut om miljöåtgärder i det aktuella fallet? Går det att dra generella slutsatser av nyttan av MKB?

Vilken effekt har ökad kännedom om biologisk mångfald på människors beteende?

Kan vi göra en Stern-rapport om vad det kostar att inte nå miljömålen?

Hur påverkas den biologiska mångfalden i sjöar, vattendrag och kustvatten av konstruktioner som byggnader, kraftverk etc (starkt modifierade vatten enligt
vattendirektivet)?

Finns det en risk för algblomningar i fjällsjöar på grund av ökad kvävetillförsel/nedfall?

Vilken effekt har kalkning på den biologiska mångfalden i sjöar och vattendrag? Kostnad-nytto-analys

Prioritering inför
workshop

Hur påverkar den ökade syrebristen i sedimenten de marina näringsvävarna? I kustområden? I öppet hav?

Insamlade frågor inför workshopen

forts. hav och sjöar
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Vilken effekt har ökad sedimentation på musslor/musselbankar?

Vilken långsiktig effekt har kalkning av sjöar och vattendrag? När kan man sluta kalka med hänsyn till att det sura nedfallet minskat?

Vilken effekt har havsnivåhöjningen (enl. klimatscenarier) på den kustnära vegetationen (på land resp i vattnet)? Finns det särskilt skyddsvärda arter/populationer?

Hur påverkar säl- och skarvbestånden fiskpopulationerna?

Vad är orsaken till fågeldöden?

Hur påverkas biodiversiteten i skogmark, öppen mark, åkermark respektive vatten av kalkning?

I vilken utsträckning kan molekylära metoder (DNA barcoding) användas för att identifiera organismer i vatten? Metodutveckling.

Kan buffertzoner runt marina skyddade områden minska risken för skador av trålfiske?

Hur påverkar utsläpp (fr a PAH) från småbåtar och marinor den biologiska mångfalden i sediment?

Hur ska vi mäta halter av hormonstörande respektive neurotoxiska ämnen i havsvatten? Behov av metodutveckling.

Går det att beräkna när Östersjöfisken har så låga dioxinhalter att den kan ätas av alla?

Hur kan vi bedöma effekter på akvatiska organismer av många miljögifter tillsammans (som ex i vissa vattenmiljöer)?

Hur påverkas läkemedelsrester i den akvatiska miljön av vattnets halter av humusämnen?

Hur, och i vilken omfattning, påverkar förekomsten av läkemedel (cellgifter) organismer i den akvatiska miljön?

Hur har EU:s miljöstöd respektive glesbygdsstöd påverkat vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag?

Hur påverkas populationerna av kommersiell fisk av ekosystembaserad fiskeförvaltning?

Hur påverkar värdering av ekosystemtjänster fisket? Kan det leda till mer uthålligt och miljövänligt fiske?

Hur påverkas fisket av överförbara fiskerättigheter? Hur påverkas de kommersiella fiskpopulationerna?

Hur förvaltningsformer utformas i olika ekosystem och för olika sorters fiske för att uppnå långsiktigt stabila populationer av fisk?

Vilka ekosystemtjänster/-funktioner krävs för uthålligt fiske?

Hur kan ekosystemtjänster kopplas till havsmiljödirektivet och havsplaneringsdirektivet?

Vad orsakar utarmningen av kustfiskbestånd (t.ex. gädda och abborre) i Östersjön?

Prioritering inför
workshop

Hur påverkar åtgärder mot syrefria bottnar i havet (nedtransport av syrerikt vatten, täckning av sedimenten, fällning) eutrofiering jämfört med att minska tillförsel
av näringsämnen från land?

Insamlade frågor inför workshopen

forts. hav och sjöar
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Hur påverkar eutrofiering av Östersjön (algblomning/syrefria bottnar) effekten av olika miljögifter på marina organismer?

Vilken direkt effekt har fiske på akvatiska ekosystem (effekter på bottnar, beteendeförändringar hos fisk, evolutionära effekter på fisk)?

Har olika organismer tillräckligt spridningsförmåga för att kunna anpassa sig till klimatförändringar? Definiera arter/grupper i olika naturtyper.

Vilka krav ska uppfyllas av indikatorer för gynnsamt bevarande för olika arter/grupper av arter (exempelvis balkarter respektive indikatorarter)?

Hur har användningen av MKB påverkat beslut om miljöåtgärder i det aktuella fallet? Går det att dra generella slutsatser av nyttan av MKB?

Vilken effekt har ökad kännedom om biologisk mångfald på människors beteende?

Hur kan fler människor bli involverade i bevarandet av den biologiska mångfalden?

Kan vi göra en Stern-rapport om vad det kostar att inte nå miljömålen?

Vilka effekter har buller på fauna respektive människor ur ett naturvetenskapligt, socialt och etiskt miljöperspektiv? Kostnader för att minska eller bli av med dem.

Vilken effekt har urlakning av deponerat kvicksilver på organismerna i mark och vatten?

Hur påverkar läkemedelsrester i vatten den akvatiska floran och faunan?

Prioritering inför
workshop

Hur påverkas marina organismer av mikroplaster?

Insamlade frågor inför workshopen

forts. hav och sjöar
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Hur effektiva är åtgärder genomförda genom landsbygdsprogrammet (skyddszoner, vårbearbetning, fånggröda mm) för att minska läckaget av närsalter från
jordbruksmark?

Vilken effekt har jordbruket (olika metoder) på flödet av växthusgaser? Går det att minimera osäkerheterna i uppskattningarna?

Vad är orsaken till bidöden?

Hur, när och var påverkas grundvattenkvaliteten av miljögifter i mark?

Vilka för- och nackdelar har användning av slam från reningsverk som gödsel på åkermark? Annan mark? Speciellt med hänsyn till halterna av kadmium.

Vilken påverkan på hälsa och miljö har avloppsslam återförd som gödingsämne till åkermark?

Hur påverkar sanering av förorenad mark vid gruvor och deponier spridning och läckage av miljögifter?

Hur påverkas den biologiska mångfalden (eller enskilda organismer) i vattendrag och/eller landmiljö av jordbrukets bekämpningsmedelsanvändning?

Hur påverkar jordbruket (olika metoder) tillförseln av närsalter till vattendrag?

Hur påverkas biodiversiteten i jordbrukslandskapet av ekologisk odling?

Vilka effekter har restaurering av ängs- och betesmarker på den biologiska mångfalden på kort och lång sikt?

Hur påverkas biodiversiteten i lanskapet när mer mark krävs för konstruktioner för förnybar energi (vindkraftverk, solpaneler mm)? Hur hanteras denna
målkonflikt?

Hur påverkas den biologiska mångfalden i sjöar, vattendrag och kustvatten av konstruktioner som byggnader, kraftverk etc (starkt modifierade vatten enligt
vattendirektivet)?

Hur, när och var påverkas grundvattenkvaliteten av ökade halter av näringsämnen i mark?

Vilken betydelse har grundvatten som transportör av näringsämnen från mark till ytvatten?

Vilken effekt har kretsloppsodling / ekologisk odling på åkermarkens läckage av närsalter?

Vilka effekter har produktion och skörd av nya produkter (ex GMO-modifierat vete eller insekter) på miljön?

Hur påverkar åtgärder för att minska kväveutsläpp från åkermark utsläppen av lustgas?

Hur påverkar foderstatus och fodertillsatser idisslarnas metanavgång?

Vilka effekter har odling för biobaserade drivmedel på annan odling? Är det konkurrensen om mark?

Vilka effekter har ändrad vattenföring orsakad av gruvbrytning eller bergtäkt på transporter av näringsämnen och toxiska ämnen?

Prioritering inför
workshop

Vilken effekt har storlek, utformning och placering på buffertzoner runt åkrar (olika typer av åkermark) på läckage av näringsämnen och pesticider?

Insamlade frågor inför workshopen

Odlingslandskap/våtmarker/grundvatten
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Vilka effekter har bevarandet/etablerandet av kantzoner i odlingslandskapet på biodiversitet och abundans av djur? Kan kantzoner medföra negativa effekter för
jordbruket?

Vilken betydelse har grundvatten som transportör av miljögifter (ex kvicksilver) i mark till ytvatten?

Vilken effekt har kretsloppsodling / ekologisk odling på åkermarkens läckage av bekämpningsmedel?

Hur påverkar läckage från jordbruket (olika metoder) tillförseln av miljögifter (ex kvicksilver) till vattendrag?

Vilka effekter har produktion och skörd av nya produkter (ex permanent vete eller insekter) på miljön?

Hur kan man minska läckage av växthusgaser från våtmarker på organogena jordar?

Hur breda sprutfria zoner behövs längs åkerkanterna för att undvika skadeverkningar på fauna och flora i omgivande landmiljö?

Hur påverkas grundvattenkvaliteten (halter av näringsämnen och miljögifter) av olika typer av markanvändning?

Vilken rening krävs för att grundvatten ska bli dricksvatten?

Vilken effekt har “korridorer” respektive barriärer i landskapet (grön infrastruktur) för spridning av olika organismer? Definiera vilka organismer det är aktuellt för.

Hur påverkas bevarandet av rödlistade arter av att skog och odlingsmark studeras respektive skyddas var för sig utan att hänsyn tas till kopplingarna mellan dem?

Har olika organismer tillräckligt spridningsförmåga för att kunna anpassa sig till klimatförändringar? Definiera arter/grupper i olika naturtyper.

Vilka krav ska uppfyllas av indikatorer för gynnsamt bevarande för olika arter/grupper av arter (exempelvis balkarter respektive indikatorarter)?

Hur har användningen av MKB påverkat beslut om miljöåtgärder i det aktuella fallet? Går det att dra generella slutsatser av nyttan av MKB?

Vilken effekt har ökad kännedom om biologisk mångfald på människors beteende?

Hur kan fler människor bli involverade i bevarandet av den biologiska mångfalden?

Kan vi göra en Stern-rapport om vad det kostar att inte nå miljömålen?

Hur påverkar fodertillsatser och foderstatens påverkan idisslarnas metanavgång?

Är egenkontroll ett bra styrmedel för att följa grundvattenkvaliteten i brunnar? Hur ska den utformas för att vara ett bra styrmedel?

Hur påverkas vegetationen på myrar av ökad kvävetillförsel?

Vilken effekt har odling av fånggrödor på läckaget av fosfor?

Vilka effekter har precisionsodling på läckage av kväve?

Prioritering inför
workshop

Hur påverkar olika sorts skötsel av gräsmarker i jordbrukslandskapet den den biologiska mångfalden?

Insamlade frågor inför workshopen

forts. odlingslandskap/våtmarker/grundvatten
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Hur inverkar olika brukningsmetoder på mängden organiskt kol i åkermark?

Vilken effekt har bevarandet av rödlistade arter på miljön? Kostnads-nytto-analys.

Vilken effekt har bevarandet av rödlistade arter på miljön och människors användning av miljön? Kostnads-nytto-analys.

Hur påverkas den biologiska mångfalden på betesmarker av antalet betesdjur?

Hur påverkas den biologiska mångfalden i vattnet av att skyddszoner längs vattendrag lämnas vid skogsavverkning?

Kan den minskade jakten på större fågelarter ha orsakat de senaste decenniernas kraftiga expansion av gäss, svanar, tranor etc?

Vilken påverkan har betande djur på biodiversiteten på mark som inte är gödslad?

Vilken effekt har storleken på buffertzoner runt åkrar på läckage från (olika typer av) mark?

Gynnas miljön av den samverkan mellan olika intressen/intressenter som bedrivs inom exempelvis biosfärområden?

Hur påverkar urbanisering grundvattnet?

Vilka miljöeffekter har kravet på upphandling lett till inom jordbruk? Ex. kor på bete - den närmsta bonden som har kor får inte alltid uppdraget.

Vilka miljöförbättringar i det traditionella jordbruket har gjorts på grund av konkurrensen med ekologiskt jordbruk?

Vilken effekt har olika typer av mikroorganismer i åkermark på grödan?

Vilka långsiktiga effekter har torvbrytning på torvmossen?

Vilka effekter har olika typer av markanvändning på vattnets (yt- och grundvatten) rörlighet i olika avrinningsområden?

Hur påverkas människors attityd till att vilda betesdjur introduceras/återintroduceras i svensk natur? Definiera vilka djur.

Hur påverkas rödlistade arter av igenväxning (förtätning av vegetationen) av skogar och öppen mark?

Hur påverkar introduktion/återintroduktion av vilda betesdjur biodiversiteten och näringsvävar i skog och öppen mark? Definiera vilka djur det gäller.

Vilka effekter har buller på fauna respektive människor ur ett naturvetenskapligt, socialt och etiskt miljöperspektiv? Kostnader för att minska eller bli av med dem.

Vilken effekt har urlakning av deponerat kvicksilver på organismerna i mark och vatten?

Prioritering inför
workshop

Hur effektiva är anlagda våtmarker som fällor för näringsämnen?

Insamlade frågor inför workshopen

forts. odlingslandskap/våtmarker/grundvatten
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Kan vi göra en Stern-rapport om vad det kostar att inte nå miljömålen?

Leder en detaljerad miljölagstiftning till en verksamhet med minskad miljöbelastning?

Hur väl följer Sverige de internationella miljökonventioner som undertecknats?

Hur ska naturresurser och ändliga resurser utnyttjas? En nationell strategi saknas. Målkonflikt med kortsiktig användning.

Hur har användningen av MKB påverkat beslut om miljöåtgärder i det aktuella fallet? Går det att dra generella slutsatser av nyttan av MKB?

Vilken effekt har ökad kännedom om biologisk mångfald på människors beteende?

Hur påverkas luftkvaliteten (och andra miljöfaktorer) av tät respektive gles bebyggelse i stadsmiljö?

Vilka faktorer bör inkluderas i modeller som beräknar godstransporter på väg resp järnväg eller kombinationer av dessa?

Hur kan fler människor bli involverade i bevarandet av den biologiska mångfalden?

Hur påverkas infrastrukturplaneringen om kort- och långsiktigt bevarande av biodiversitet ges ekonomiska värden? Värdering av ekosystemtjänster.

Hur har EU:s miljöstöd respektive glesbygdsstöd påverkat vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag?

Hur påverkar kustnära städer havsmiljön? Vilka effekter har stadsplaneringen av kustnära städer på havsmiljön?

Hur påverkas människors attityder och beteende av insatserna för ett långsiktigt bevarande av rovdjurspopulationer? Defineira vilka rovdjur.

Vilka effekter har försiktighetsprincipen haft på beslut i miljöpolitiken under olika tidaperioder? Har den hänvisats till i olika beslut?

Vad blir samhällskostnaden för att förbjuda/inte förbjuda t.ex. nonylfenol?

Hur kan ekosystemtjänster kopplas till havsmiljödirektivet och havsplaneringsdirektivet?

Hur påverkas miljöarbetet av civilsamhället?

Går det att effektivisera miljöövervakningen med ex färre provtagningar utan att möjligheterna att upptäcka miljöförändringar försvinner? Optimal design av
miljöövervakningsprogram.

Hur påverkar fiske på olika trofinivåer näringsvävarnas stabilitet och resiliens?

Vilken rening krävs för att ytvatten ska bli dricksvatten?

På vilket sätt kan hormonstörande ämnen förhindras att komma ut i sjöar, vattendarag respektive havsmiljön?

Hur stora ytor av Östersjöns sediment är förorenade? Med vad? Sprider sig föroreningarna och i så fall hur?

Prioritering inför
workshop

År miljömålssystemet ett effektivt system för att uppnå en god miljö?

Insamlade frågor inför workshopen

Samhällsvetenskapliga miljöfrågor
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Hur påverkar kustnära städer havsmiljön? Vilka effekter har stadsplaneringen av kustnära städer på havsmiljön?

Hur påverkas populationer av kommersiell fisk av flerartsförvaltning?

Vad påverkar torskens (brist på) tillväxt i Östersjön? Olika hypoteser.

Hur påverkar rennäringen/renskötsel den biologiska mångfalden?

Vad är samhällsnyttan/kostnaden för användning av kemikalier?

Hur påverkas människors attityd till att vilda betesdjur introduceras/återintroduceras i svensk natur? Definiera vilka djur.

Vilka effekter har buller på fauna respektive människor ur ett naturvetenskapligt, socialt och etiskt miljöperspektiv? Kostnader för att minska eller bli av med dem.

Vilka effekter har samhällets miljökrav haft på det svenska skogsbruket?

Gynnas miljön av den samverkan mellan olika intressen/intressenter som bedrivs inom exempelvis biosfärområden?

Vad har miljörörelsens (bl a ur ett genusperspektiv) inflytande varit på beslut och åtgärder för en bättre miljö?

Hur kan vi säkra att nettoeffekten av energibesparingar blir positiv? På samhälls-/individnivå.

Hur har användningen av MKB påverkat beslut om miljöåtgärder i det aktuella fallet? Går det att dra generella slutsatser av nyttan av MKB?

Vilken effekt har ökad kännedom om biologisk mångfald på människors beteende?

Kan vi göra en Stern-rapport om vad det kostar att inte nå miljömålen?

Hur påverkas den biologiska mångfalden i sjöar, vattendrag och kustvatten av konstruktioner som byggnader, kraftverk etc (starkt modifierade vatten enligt
vattendirektivet)?

Finns det en risk för algblomningar i fjällsjöar på grund av ökad kvävetillförsel/nedfall?

Vilken effekt har kalkning på den biologiska mångfalden i sjöar och vattendrag? Kostnad-nytto-analys

Hur påverkar åtgärder mot syrefria bottnar i havet (nedtransport av syrerikt vatten, täckning av sedimenten, fällning) eutrofiering jämfört med att minska tillförsel
av näringsämnen från land?

Vilken effekt har ökad sedimentation på musslor/musselbankar?

Vilken långsiktig effekt har kalkning av sjöar och vattendrag? När kan man sluta kalka med hänsyn till att det sura nedfallet minskat?

Vilken effekt har havsnivåhöjningen (enl. klimatscenarier) på den kustnära vegetationen (på land resp i vattnet)? Finns det särskilt skyddsvärda arter/populationer?

0

1

Prioritering inför
workshop

Hur mycket mikroplaster finns i vattenmassan respektive sedimenten? Vilka trender finns? Hur länge stannar de i havsmiljön och vart tar de vägen sedan?

Insamlade frågor inför workshopen

forts. samhällsvetenskapliga miljöfrågor
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Vad är orsaken till fågeldöden?

Hur påverkas biodiversiteten i skogmark, öppen mark, åkermark respektive vatten av kalkning?

I vilken utsträckning kan molekylära metoder (DNA barcoding) användas för att identifiera organismer i vatten? Metodutveckling.

Kan buffertzoner runt marina skyddade områden minska risken för skador av trålfiske?

Hur påverkar utsläpp (fr a PAH) från småbåtar och marinor den biologiska mångfalden i sediment?

Hur ska vi mäta halter av hormonstörande respektive neurotoxiska ämnen i havsvatten? Behov av metodutveckling.

Går det att beräkna när Östersjöfisken har så låga dioxinhalter att den kan ätas av alla?

Hur kan vi bedöma effekter på akvatiska organismer av många miljögifter tillsammans (som ex i vissa vattenmiljöer) ?

Hur påverkas läkemedelsrester i den akvatiska miljön av vattnets halter av humusämnen?

Hur, och i vilken omfattning, påverkar förekomsten av läkemedel (cellgifter) organismer i den akvatiska miljön?

Hur har EU:s miljöstöd respektive glesbygdsstöd påverkat vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag?

Hur påverkas populationerna av kommersiell fisk av ekosystembaserad fiskeförvaltning?

Hur påverkar värdering av ekosystemtjänster fisket? Kan det leda till mer uthålligt och miljövänligt fiske?

Hur påverkas fisket av överförbara fiskerättigheter? Hur påverkas de kommersiella fiskpopulationerna?

Hur förvaltningsformer utformas i olika ekosystem och för olika sorters fiske för att uppnå långsiktigt stabila populationer av fisk?

Vilka ekosystemtjänster/-funktioner krävs för uthålligt fiske?

Hur kan ekosystemtjänster kopplas till havsmiljödirektivet och havsplaneringsdirektivet?

Vad orsakar utarmningen av kustfiskbestånd (t.ex. gädda och abborre) i Östersjön?

Hur påverkas marina organismer av mikroplaster?

(algblomning/syrefria bottnar) effekten av olika miljögifter på marina organsimer?

(effekter på bottnar, beteendeförändringar hos fisk, evolutionära effekter på fisk)?

att kunna anpassa sig till klimatförändringar? Definiera arter/grupper i olika naturtyper.

bevarande för olika arter/grupper av arter (exempelvis balkarter respektive indikatorarter)?

Prioritering inför
workshop

Hur påverkar säl- och skarvbestånden fiskpopulationerna?

Insamlade frågor inför workshopen

forts. samhällsvetenskapliga miljöfrågor
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Vilken effekt har ökad kännedom om biologisk mångfald på människors beteende?

Hur kan fler människor bli involverade i bevarandet av den biologiska mångfalden?

Kan vi göra en Stern-rapport om vad det kostar att inte nå miljömålen?

Vilka effekter har buller på fauna respektive människor ur ett naturvetenskapligt, socialt och etiskt miljöperspektiv? Kostnader för att minska eller bli av med dem.

Vilken effekt har urlakning av deponerat kvicksilver på organismerna i mark och vatten?

Hur påverkar läkemedelsrester i vatten den akvatiska floran och faunan?

Vad har principen om Förorenaren-betalar inneburit i praktiken? Kan den implementeras bättre?

Miljöproblem som storskaliga kollektiva dilemman: betydelsen av förtroende, strymedelsacceptans, och kontext för att ändra beteende

Vilka planeringsverkyg finns för att uppnå miljömålen?

Hur kan vi minska vår konsumtion?

Inkomna förslag på frågor från enkäten

0

Prioritering inför
workshop

Hur har användningen av MKB påverkat beslut om miljöåtgärder i det aktuella fallet? Går det att dra generella slutsatser av nyttan av MKB?

Insamlade frågor inför workshopen

forts. samhällsvetenskapliga miljöfrågor
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Hur inverkar av hyggesfritt skogsbruk på växthusgasflöden?

Hur inverkar aktiv skötsel av skyddad skog på den biologiska mångfalden?

Hur påverkar hyggesfritt skogsbruk miljön (den biologiska mångfalden, läckage från skogsmarken)?

Vilken effekt har skogsmarkskalkning på den biologiska mångfalden ovan och under mark? Kostnads-nytto-analys.

Vilka är effekterna av olika typer av skogsskötsel på den biologiska mångfalden?

Hur påverkar “grön infrastruktur” den biologiska mångfalden i brukad skog? Hur ska den “gröna infrastrukturen” vara utformad?

Vilka effekter har den (svenska) skogsbruksmodellen på gynnsam bevarandestatus av den biologiska mångfalden?

Hur upplever [olika grupper i] befolkningen skogen?

Kan vi göra en Stern-rapport om vad det kostar att inte nå miljömålen?

Hur påverkar skogsbruket (olika metoder) tillförsel av närsalter till vattendrag?

Hur påverkar askåterföring skogsmarkens försurningstillstånd?

Hur påverkar “granifieringen” (i naturreservat) den biologiska mångfalden?

Vilken effekt har bevarandet av rödlistade arter på miljön och människors användning av miljön? Kostnads-nytto- analys.

Hur påverkas nyckelbiotoper i skog, öppen mark och åkermark över tid (klimatförändringar, “nykonkurrens”, skötselåtgärder)? Kostnads-nytto-analys.

Hur påverkar skogsbruk bedrivet efter den “den svenska modellen” biodiversiteten i skogen?

Hur inverkar renbete på fjällvegetationen?

Hur påverkas de rödlistade arterna i skogen av minskat skogsbete (kor) och av olika typer av skogsbruk?

Vilken effekt har “korridorer” respektive barriärer i landskapet (grön infrastruktur) för spridning av olika organismer? Definiera vilka organismer det är aktuellt för.

Hur påverkar introduktion/återintroduktion av vilda betesdjur biodiversiteten och näringsvävar i skog och öppen mark? Definiera vilka djur det gäller.

Hur påverkas spridning av arter mellan skyddade skogsområden av avståndet mellan områdena?

Hur påverkas den biologiska mångfalden i skogen av att det finns områden med improduktiv skogsmark?

Hur påverkar skogsbruket (olika metoder) tillförsel av miljögifter (ex kvicksilver) till vattendrag?

Hur påverkas människors attityder och beteende av insatserna för ett långsiktigt bevarande av rovdjurspopulationer? Defineira vilka rovdjur.

Prioritering inför
workshop

Hur effektiv är skogen (olika typer av skogsbruk samt olika produkter från skogen) som kolsänka? Hur kan skogsmarkens kolbindande förmåga optimeras?

Insamlade frågor inför workshopen

Skogar och fjäll
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Har olika organismer tillräckligt spridningsförmåga för att kunna anpassa sig till klimatförändringar? Definiera arter/grupper i olika naturtyper.

Vilken effekt har ökad kännedom om biologisk mångfald på människors beteende?

Hur kan fler människor bli involverade i bevarandet av den biologiska mångfalden?

Hur påverkar skogsbrukets användning av plantmaterial med liten genetisk variation den biologiska mångfalden på trädbestånden respektive i skogsekosystemet på
kort och lång sikt?

Vilka effekter har olika gruvor på miljön (biodiversitet, spridning av giftiga ämnen etc)?

Hur påverkar markförsurning skogens tillväxt/uttag av skogsbränsle?

Hur påverkar skogsbruk (olika metoder) av markens surhet?

Vilken effekt har skogsbete (kor) på den biologiska mångfalden i brukad skog?

Vilken effekt har renbetet i låglandet på den biologiska mångfalden?

Vilken effekt har användningen av snöskotrar på den biologiska mångfalden?

Hur påverkas älgstammens genetiska variation av älgjakten?

Hur påverkar granmonokulturer den biologiska mångfalden?

Vilka konsekvenser får upphörandet av skogsbete (kor) för den biologiska mångfalden Hur påverkas rödlistade arter av igenväxning (förtätning av vegetationen) av
skogar och öppen mark?

Vilken effekt har trakthyggesbruk på skogens biodiversitet på kort och lång sikt?

Hur påverkas bevarandet av rödlistade arter av att skog och odlingsmark studeras respektive skyddas var för sig utan att hänsyn tas till kopplingarna mellan dem?

Hur påverkar rennäringen/renskötsel den biologiska mångfalden?

Vilka effekter har rovdjur på skogens ekosystem/näringsvävar? Vilket/vilka rovdjur måste definieras.

Vilka effekter har rovdjurspopulationernas storlek på det långsiktiga bevarandet av arten?

Vilken effekt har användningen av snöskotrar på tillförsel av miljögifter till fjällmiljön?

Hur påverkas vargstammens storlek och genetik av att förvaltningen sker på länsnivå?

Hur påverkar förvaltningen av älg antalet respektive deras fysiska status?

Vilka effekter har samhällets miljökrav haft på det svenska skogsbruket?

Prioritering inför
workshop

Vilken effekt har Forest Stewardship Council (FSC) haft på skogsbruket?

Insamlade frågor inför workshopen

forts. skogar och fjäll
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Hur påverkar askåterföring skogens tillväxt?

Vilka effekter har av olika typer av skogsskötsel på friluftslivet?

Vilka krav ska uppfyllas av indikatorer för gynnsamt bevarande för olika arter/grupper av arter (exempelvis balkarter respektive indikatorarter)?

Hur har användningen av MKB påverkat beslut om miljöåtgärder i det aktuella fallet? Går det att dra generella slutsatser av nyttan av MKB?

Vilka effekter har buller på fauna respektive människor ur ett naturvetenskapligt, socialt och etiskt miljöperspektiv? Kostnader för att minska eller bli av med dem.

Vilken effekt har urlakning av deponerat kvicksilver på organismerna i mark och vatten?

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Hur påverkas markförsurning av uttag av skogsbränsle? (Kanske var detta tanken med första frågan?)

Hur påverkas populationerna av kommersiell fisk av ekosystembaserad fiskeförvaltning?

Hur påverkar värdering av ekosystemtjänster fisket? Kan det leda till mer uthålligt och miljövänligt fiske?

Hur påverkas fisket av överförbara fiskerättigheter? Hur påverkas de kommersiella fiskpopulationerna?

Hur förvaltningsformer utformas i olika ekosystem och för olika sorters fiske för att uppnå långsiktigt stabila populationer av fisk?

Vilka ekosystemtjänster/-funktioner krävs för uthålligt fiske?

Hur kan ekosystemtjänster kopplas till havsmiljödirektivet och havsplaneringsdirektivet?

Vad orsakar utarmningen av kustfiskbestånd (t.ex. gädda och abborre) i Östersjön?

Hur påverkas marina organismer av mikroplaster?

Hur påverkar eutrofiering av Östersjön (algblomning/syrefria bottnar) effekten av olika miljögifter på marina organsimer?

Vilken direkt effekt har fiske på akvatiska ekosystem (effekter på bottnar, beteendeförändringar hos fisk, evolutionära effekter på fisk)?

Har olika organismer tillräckligt spridningsförmåga för att kunna anpassa sig till klimatförändringar? Definiera arter/grupper i olika naturtyper.

Vilka krav ska uppfyllas av indikatorer för gynnsamt bevarande för olika arter/grupper av arter (exempelvis balkarter respektive indikatorarter)?

Hur har användningen av MKB påverkat beslut om miljöåtgärder i det aktuella fallet? Går det att dra generella slutsatser av nyttan av MKB?

Vilken effekt har ökad kännedom om biologisk mångfald på människors beteende?

Hur kan fler människor bli involverade i bevarandet av den biologiska mångfalden?

Inkomna förslag på frågor från enkäten

0

Prioritering inför
workshop

Hur påverkas människors attityd till att vilda betesdjur introduceras/återintroduceras i svensk natur? Definiera vilka djur.

Insamlade frågor inför workshopen

forts. skogar och fjäll
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Vilka effekter har buller på fauna respektive människor ur ett naturvetenskapligt, socialt och etiskt miljöperspektiv? Kostnader för att minska eller bli av med dem.

Vilken effekt har urlakning av deponerat kvicksilver på organismerna i mark och vatten?

Hur påverkar läkemedelsrester i vatten den akvatiska floran och faunan?

Vad har principen om Förorenaren-betalar inneburit i praktiken? Kan den implementeras bättre?

Miljöproblem som storskaliga kollektiva dilemman: betydelsen av förtroende, strymedelsacceptans, och kontext för att ändra beteende

Vilka planeringsverkyg finns för att uppnå miljömålen?

Hur kan vi minska vår konsumtion?

Inkomna förslag på frågor från enkäten

0

Prioritering inför
workshop

Kan vi göra en Stern-rapport om vad det kostar att inte nå miljömålen?

Insamlade frågor inför workshopen

forts. skogar och fjäll
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EviEM Rapport
De 16 miljömålen utgör en ram för miljöarbetet i Sverige. Vilken kunskap saknas för
det fortsatta arbetet? EviEM frågade beslutsfattare och andra intressenter genom
enkäter och intervjuer och erhöll ett stort antal kunskapsbehov. Dessa prioriterades
på en workshop med deltagare från frågeställarna samt miljöforskare i naturvetenskap och samhällsvetenskap. I denna rapport beskrivs både processen för att
ta fram kunskapsbehoven samt de prioriterade områdena där kunskap saknas.
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