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Sammanfattning
Åkermarkens förluster av organiskt bundet kol
betraktas delvis som ett resultat av plöjning och
annan jordbearbetning. Alternativa brukningsmetoder som bygger på lågintensiv jordbearbetning syftar till att minska negativa effekter på
jordens kvalitet och att bevara organiskt markkol. Tillgängliga data om jordbearbetningens inverkan på markens kolinnehåll är emellertid
motsägelsefulla, och det behövdes därför en systematisk utvärdering av ämnet. Som en uppföljning av en tidigare genomförd systematisk kartläggning av jordbrukets effekter på markkolet
har vi systematiskt granskat relevant forskning i
boreala och tempererade områden. Vi uppdaterade litteratursökningarna, sållade de studier vi
fann och sammanställde användbara data.
Genom metaanalyser undersökte vi hur halter
och kvantiteter av organiskt kol – i de ytligaste
jordlagren och på större djup – påverkades av en
övergång från intensiv jordbearbetning (HT;
high-intensity tillage) till bearbetning med reducerad intensitet (IT; intermediate-intensity tillage) eller helt plöjningsfri odling (NT; no tillage),
eller av en övergång från IT till NT. Totalt inkluderades 351 studier i den systematiska utvärderingen. Halten av kol i de ytligaste jordlagren (015 cm) var signifikant högre vid NT jämfört med
både IT (1,18 ± 0,34 (SE) g/kg) och HT (2,09 ±
0,34 g/kg). Den var också signifikant högre vid
IT än vid HT (1,30 ± 0,22 g/kg). På större djup
(15-30 cm) var kolhalten däremot 0,89 ± 0,20 g/
kg lägre vid IT än vid HT. Kvantiteterna av orga4

niskt markkol ned till 30 cm djup var signifikant
större vid NT än vid både HT (4,61 ± 1,95 (SE)
ton/ha) och IT (3,85 ± 1,64 ton/ha). Inga andra
skillnader var signifikanta, och inga effekter av
ändrad jordbearbetning var påvisbara i hela
markprofilen. Våra resultat stöder vad flera tidigare studier och utvärderingar visat; att NT och
IT ökar innehållet av organiskt kol i de övre jordlagren.

Kol i åkerjord viktigt för klimat
och bördighet
Globalt innehåller marken – räknat från markytan till en meter under jord – ungefär tre gånger
så mycket kol som växterna ovan mark, och dubbelt så mycket som atmosfären. Jordbruksmark
täcker ungefär 35 procent av jordens yta och
innehåller omkring 12 procent av allt markbundet kol. Det finns därför en stor potential att lagra kol i jordbruksmark och på så sätt begränsa
den pågående klimatförändringen. Med rätt val
av brukningsmetoder och odlingssystem kan
jordbruksmark förvandlas från en källa för växthusgaser till en fälla för koldioxid. Kollagret i
marken skulle bara behöva öka med 0,4 promille
per år för att kunna motverka en stor del av dagens utsläpp av växthusgaser till atmosfären.
Utöver att motverka klimatförändringar bidrar
en ökad kolinlagring i åkerjord till att öka markorganismernas mångfald och aktivitet, något
som i sin tur ökar kretsloppet av näringsämnen
och skapar en mer gynnsam markstruktur. Detta
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kan öka avkastningen men förbättrar också åkerjordens förmåga att lagra vatten och bidrar till
att grödorna får ökad motståndskraft mot olika
skadeinsekter och sjukdomar.

Syntes av omfattande
kunskapsunderlag

Flera tidigare översiktsartiklar har jämfört metoder som bygger på intensiv jordbearbetning
Jordbearbetning förbereder marken för odling av med brukningsmetoder utan jordbearbetning.
grödor samt avlägsnar ogräs som annars skulle
En del av dessa översikter har funnit att odling
konkurrera med grödorna och minska avkastutan jordbearbetning ökar innehållet av kol i
ningen. Bearbetningen har länge ansetts förbätt- åkerjorden, medan andra inte har funnit några
ra markstrukturen samt underlätta förmultning- påtagliga förändringar av kolförekomsterna.
en av skörderester i marken. Historiskt sett har
Skillnaderna i resultat mellan olika studier kan
jordbearbetningen bidragit till ökade skördar
delvis bero på att vissa forskare bara har mätt
men också till minskade kolhalter i jordbrukkolinnehållet i de översta jordlagren, medan ansmark, eftersom den medverkar till att organiskt dra har undersökt hela jordprofilen.
material bryts ned, lakas ur med avrinnande vatten eller spolas bort i samband med erosion.
Vi har tagit ett bredare grepp – i form av en systematisk utvärdering har vi genomfört en kvanReducerad jordbearbetning
titativ syntes av hur jordbearbetning med olika
en väg framåt?
intensitet påverkar innehållet av organiskt bundet kol på olika djup i åkermark. Vår hypotes var
Det finns metoder som kan minska förlusterna
att mindre intensiv jordbearbetning motverkar
av kol från åkermark trots fortsatt jordbruk. Ett
förlusterna av kol, men kanske bara i de översta
sätt kan vara att reducera jordbearbetningen,
jordlagren (så långt plogen når vid intensiv jordsärskilt om detta kombineras med andra metoder bearbetning). Därför jämförde vi även hur reduför att öka kolhalten i marken. Det finns också
cerad jordbearbetning inverkar på kolinlagringbrukningsmetoder utan jordbearbetning, även
en på olika djup.
kallade direktsådd eller plöjningsfri odling, där
bara det översta jordlagret behandlas inför sådd. Mistra EviEM publicerade 2015 en systematisk
kartläggning av fyra breda kategorier av brukFör lantbrukaren betyder brukningsmetoder som ningsmetoder – jordförbättring, växelbruk,
ökar inlagringen av kol i jordbruksmarken att
gödsling och jordbearbetning – och deras effekbördigheten ökar och att kvävebaserade gödter på förekomsterna av organiskt kol i åkermark
ningsmedel utnyttjas mer effektivt. En annan
i tempererade eller boreala områden. Sökningar
fördel med att undvika intensiv jordbearbetning efter litteratur utfördes i september 2013, och vi
är minskad risk att det bildas en så kallad plogfann totalt 306 studier som undersökte olika forsula, det vill säga att jorden närmast under plog- mer av jordbearbetning. Inför den systematiska
djupet blir alltför kompakt. Dessutom reduceras
utvärdering som nu har färdigställts gjorde vi
jordbruksmaskinernas utsläpp av växthusgaser
om sökningarna för att finna nypublicerad littetack vare minskad bränsleåtgång. Det finns dock ratur, vilket sammanlagt resulterade i 351 stuen risk att dessa fördelar till viss del motverkas
dier, publicerade i 288 artiklar.
av ett ökat beroende av kemisk ogräsbekämpning, och av att utsläppen av dikväveoxid ökar
Tidigare studier tyder på att det krävs långtidsfrån åkerjorden om den på grund av minskad
experiment för att säkert påvisa förändringar av
uppluckring blir fuktigare och mer kompakt.
åkermarkens kolinnehåll orsakade av ändrad
jordbearbetning. Därför inkluderades endast
5
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Studerade metoder för jordbearbetning.
Typ av jordbearbetning

Beskrivning

Plöjningsfri
odling (NT)

Ingen jordbearbetning. Beskrivs också som direktsådd. Lätt markberedning kan förekomma.

NT vs HT

200

Reducerad jordbearbetning (IT)

Jorden bearbetas till ett maximalt djup av 30 cm
med hjälp av tallriksredskap och/eller kultivator.
Redskap som vänder upp och ned på jorden
används inte.

IT vs NT

101

Intensiv jordbearbetning (HT)

Jordbearbetning sker med hjälp av vändskiveplog
som vänder jorden upp och ned. Även plöjning utan
vändskiva inkluderas om plöjningsdjupet är mer än
40 cm.

HT vs IT

50

studier som hade pågått under minst tio år i den
systematiska utvärderingen. Flertalet undersökningar som ingår i utvärderingen genomfördes i
USA (142 studier), särskilt i den sydöstra delen av
landet som ligger i en fuktig, subtropisk klimatzon (123 studier). Andra länder med många studier var Kanada (46), Spanien (42), Brasilien
(25), Australien (21) och Tyskland (17). De nordiska länderna var representerade med sju studier
från Danmark, fyra från Finland, tre från Sverige
och en från Norge.
De flesta av studierna hade jämfört odling utan
jordbearbetning (NT; no tillage) med intensiv
jordbearbetning (HT; high-intensity tillage),
medan jämförelser mellan odling utan jordbearbetning och reducerad jordbearbetning (IT; intermediate-intensity tillage) samt mellan reducerad och intensiv jordbearbetning inte var lika
vanliga. Omkring hälften av studierna undersökte enbart olika former av jordbearbetning, medan resterande studier även granskade andra odlingsaspekter, såsom växelbruk eller jordförbättring.

Antal jämförande studier

Mer kol med reducerad jordbearbetning eller plöjningsfri odling
Överlag visar de studier som vi har analyserat att
odling utan jordbearbetning (plöjningsfri odling) ger högre halter av organiskt markkol än
intensiv jordbearbetning. Kolhalten var signifikant högre vid odling utan jordbearbetning jämfört med intensiv jordbearbetning (skillnaden
var 2,09 ± 0,34 g/kg) men också i jämförelse
med reducerad jordbearbetning (skillnad: 1,18 ±
0,34 g/kg). Även reducerad jordbearbetning
medförde signifikant högre kolhalt än intensiv
bearbetning (skillnad: 1,30 ± 0,22 g/kg).

Vad är en systematisk utvärdering?
I den här utvärderingen har vi använt en
systematisk metodik för att sammanställa
tillgänglig kunskap om reducerad jordbearbetning. Systematiska utvärderingar bygger helt
på befintliga studier – i det avseendet skiljer
de sig inte från vanliga litteraturstudier av
vetenskapliga frågor. Skillnaden ligger i stället
i arbetssättet. En systematisk utvärdering kän-

De allra flesta av studierna hade en experimentell uppställning där olika jordbruksfält tilldelades behandlingar utifrån en split-plot- eller
blockdesign. Antalet replikat av varje behandling
var oftast tre eller fyra. I flertalet fall mättes kolinnehållet endast i det översta jordlagret. Bara
en tredjedel av studierna försökte uppskatta förekomsterna av kol på större djup än 15 cm under
markytan.
6

netecknas av minutiös planering, ett metodiskt
tillvägagångssätt och en öppen och fullständig
redovisning av alla bedömningar som gjorts
under arbetets gång. Den här metodiken är
utformad för att undvika förutfattade och partiska slutsatser och att underlätta metaanalyser (kvantitativa slutledningar byggda på data
från flera olika studier).
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Effekterna av reducerad jordbearbetning var i regel endast märkbara i det allra översta jordlagret, ned till 15 cm under markytan. Längre ned i
jordprofilen – på 15 till 30 cm djup och mer än 30
cm djup – fann vi i allmänhet inga skillnader
mellan kolhalterna. Det enda undantaget var en
högre halt av kol på 15 till 30 cm djup vid intensiv jordbearbetning i jämförelse med reducerad
bearbetning.
Även när vi analyserade kvantiteterna av kol i ytliga jordlager (0 till 30 cm djup) fann vi en tydlig
positiv effekt av plöjningsfri odling: metoden
ledde till signifikant större kolförråd i marken än
både intensiv och reducerad jordbearbetning
(skillnad: 4,61 ± 1,95 respektive 3,85 ± 1,64 ton/
hektar). I jordprofilen som helhet, från 0 till 150
cm djup, fann vi däremot ingen skillnad i mängden kol mellan de olika metoderna.
Tidigare studier har hävdat att åkermark har stor
potential för kolinlagring om man övergår till
mindre intensiva metoder för jordbearbetning.
På så sätt skulle jordbruket kunna bidra till att
motverka den globala uppvärmningen. I USA har
man till exempel uppskattat att reducerad jordbearbetning kan bidra till att 400 kilogram kol

per hektar lagras i åkermarken varje år. Våra metaanalyser bekräftar att plöjningsfri odling resulterar i större mängd markkol än odling med
intensiv jordbearbetning; i genomsnitt hinner
skillnaden växa till cirka 4600 kilogram kol per
hektar i det översta jordlagret under en period av
tio till hundra år. Variationen mellan olika studier är dock mycket stor, vilket avspeglas i ett
brett konfidensintervall (en stor felmarginal):
780 till 8430 kilogram kol per hektar.

Orsaker till att resultaten varierar
Förändringar av kolinlagringen som orsakas av
ändrade brukningsmetoder äger rum i långsam
takt. I den systematiska utvärderingen inkluderades därför endast studier som hade pågått
längre än tio år. Ju längre studierna hade pågått
(upp till hundra år), desto mer kol hade lagrats på
0 till 15 cm djup i mark som brukats utan jordbearbetning (jämfört med intensiv jordbearbetning). Däremot fann vi ingen tydlig ökning av
kolinlagringen över tid i djupare jordlager.
Antagligen beror det på stor variation mellan
olika studier eller på att kol lagras långsammare
längre ned i jordprofilen.

Inverkan på halten av kol i åkermark.
NT-vs-HT

2.09 [1.41 , 2.76]

0-15 cm

-0.30 [-0.86 , 0.26]

15-30 cm

-0.37 [-0.88 , 0.14]

>30 cm

NT-vs-IT

1.18 [0.53 , 1.83]

0-15 cm

0.27 [-0.29 , 0.84]

15-30 cm

-0.16 [-0.52 , 0.21]

>30 cm
IT-vs-HT

1.23 [0.80 , 1.66]

0-15 cm

-0.90 [-1.29 , -0.51]

15-30 cm

-0.26 [-0.67 , 0.15]

>30 cm
-3.00

0.00

3.00

Skillnad i organiskt markkol (g/kg)
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Inverkan på kvantiteterna av kol i åkermark.
NT-vs-HT
Övre skiktet (0-30 cm)

4.61 [0.78 , 8.43]
1.65 [-5.04 , 8.33]

Hela jordprofilen (0-150 cm)

NT-vs-IT
Övre skiktet (0-30 cm)

3.85 [0.63 , 7.07]
0.83 [-4.48 , 6.14]

Hela jordprofilen (0-150 cm)

IT-vs-HT
Övre skiktet (0-30 cm)

1.72 [-0.14 , 3.59]

Hela jordprofilen (0-150 cm)

1.88 [-3.07 , 6.84]

-5.00

0.00

5.00

10.00

Skillnad i organiskt markkol (mg/ha)

Diagrammet bygger på metaanalyser av data från ett stort antal studier. Symbolernas
läge och bredd anger medelvärde respektive 95% konfidensintervall. Om en symbol inte
korsas av den prickade nollinjen är effekten signifikant.

En skärmdump från utvärderingens kartdatabas, en interaktiv atlas över alla studier som vi har tagit med.
8
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Jordarten påverkade generellt inte kolinlagringen i marken. Det fanns dock indikationer på att
plöjningsfri odling jämfört med intensiv jordbearbetning medför ökad kolinlagring på 15 till 30
cm djup i jordar klassificerade som ”sandy clay
loam” eller ”silty clay” (enligt FAO:s system). Det
totala kolförrådet i hela markprofilen (0 till 150
cm djup) påverkades mer positivt av en omläggning till plöjningsfri odling på nordliga breddgrader än längre söderut. Detta skulle åtminstone delvis kunna bero på att nedbrytningen av organiskt material i marken är temperaturberoende.

Andra effekter av ändrad jordbearbetning
Valet av jordbearbetningsmetod inverkar inte
bara på markens förmåga att lagra kol. Det kan
även få andra effekter som också behöver vägas
in i en helhetsbedömning av hur användbar en
viss metod är.

•

Jorderosion. Genom att minska jordbearbetningen kan man i allmänhet begränsa
risken för jorderosion. En sådan begränsning är önskvärd av flera skäl, men det är
inte givet att den förbättrar kolinlagringen
sett i landskapsskala.

•

Avkastning. Också avkastningen påverkas
av jordbearbetningen. En minskning av
jordbearbetningen kan leda till minskade
skördar om man inte kombinerar den med
andra skötselåtgärder.

•

Växthusgaser. Dikväveoxid (N2O) är en betydelsefull växthusgas som kan avges från
jordbruksmark. Om markens bulkdensitet
ökar (dvs. om jordlagren blir mer kompakta)
kan utsläppen av denna gas bli större. Idag
är det oklart i vilken mån förändrade rutiner
för jordbearbetning påverkar bulkdensiteten.

Konsekvenser för styrmedel och
förvaltning
Vår utvärdering och våra metaanalyser har påvisat att plöjningsfri odling och odling med reducerad jordbearbetning bidrar till att mer kol lagras i det övre markskiktet än vid intensiv jordbearbetning. Däremot ser vi fortfarande inga effekter av olika jordbearbetningsrutiner på kolinnehållet i hela markprofilen.
Det står klart att det finns ett starkt intresse
bland jordbrukare att finna vägar att bruka jorden mer hållbart, såväl ur ett ekonomiskt som ur
ett miljömässigt perspektiv. FN:s livsmedels- och
jordbruksorganisation (FAO) har lanserat the
Global Soil Partnership, som kan lyfta behovet
av sådana aktiviteter till en mellanstatlig nivå.
EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) innefattar dock för närvarande inga uttryckliga riktlinjer för jordbearbetning, även om normerna för
god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden
(GAEC) säger att åkerjordens innehåll av organiskt material ska bibehållas.

Konsekvenser för fortsatt forskning
Att bedriva jordbruk kräver kunskap om en rad
olika skötselmetoder. Ett beslut att övergå till reducerad jordbearbetning kombineras i praktiken
ofta med förändrad gödsling, jordförbättring, infrastruktur och teknik. Det finns därför ett stort
behov av att studera kombinationer av skötselmetoder som främjar kolinlagring, såsom reducerad jordbearbetning i kombination med jordförbättring eller modifierad växtföljd.
Vår utvärdering ger kvantitativt stöd för bedömningen att förändringar av åkermarkens innehåll
av organiskt kol inte kan påvisas om studien pågår kortare tid än tio år. Det är därför avgörande
att forskningsfinansiärer möjliggör experiment
som fortgår längre tid än så. Experimentens omfattning är också betydelsefull. De flesta av studierna i vår utvärdering innefattade bara ett litet
antal replikat av varje försök, vilket innebär att
9
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beräknade medelvärden inte är så tillförlitliga
som de annars kunde ha varit.
Vid vår sållning av publikationer tvingades vi
utesluta ett antal studier på grund av bristande
bakgrundsinformation. Till exempel saknades
ofta information om var studien genomförts och
hur länge en viss skötselmetod hade pågått, liksom en detaljerad beskrivning av den experimentella metoden. I många av de studier som inkluderades i utvärderingen var resultatredovisningen ofullständig, vilket innebar att vi bara kunde
använda resultaten i mer översiktliga analyser.
Till exempel saknades ibland uppgifter om provtagningsdjup, kolhalt, bulkdensitet och mått på
variationen hos kolinnehållet.

Om forskare tillhandahöll rådata tillsammans
med sina forskningsartiklar skulle studierna
skulle lättare kunna inkluderas i utvärderingar
av det slag vi presenterar här. Mistra EviEM har
därför skapat en databas dit forskare kan rapportera rådata och bakgrundsinformation om
sina studier av jordbruk och organiskt markkol
(www.eviem.se/projekt/Formular-radata_sv/). I
denna databas finns idag all information från såväl den systematiska kartläggningen som vår
systematiska utvärdering. Vår förhoppning är att
databasen ska bli så heltäckande och aktuell att
den kan bli till stor nytta för framtida utvärderingar.

Översikt över litteratursökning och artikelsållning.
2 338 artiklar
identifierade
vid sökuppdatering

27 relevanta sammanfattningar
från sökning i
Google Scholar
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962 dubbletter
borttagna

1 376 artiklar
sållade på titel

636 artiklar
exkluderade

740 artiklar sållade
på sammanfattning

455 artiklar
exkluderade

312 artiklar för
läsning i sin helhet

20 artiklar
kunde inte hittas

292 artiklar
sållade i sin helhet

235 artiklar
exkluderade

6 artiklar/7 studier
från bibliografisk
kontroll

Extrahering av
metadata från
57 artiklar/64 studier

232 artiklar/288 studier
inkluderade från den
systematiska
kartläggningen

288 artiklar/351 studier
inkluderade i den
systematiska
utvärderingen
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Så genomfördes utvärderingen
Denna systematiska utvärdering initierades och
finansierades av Mistras råd för evidensbaserad
miljövård (EviEM). Utvärderingen drevs som ett
projekt av en särskilt tillsatt forskargrupp under
ordförandeskap av Katarina Hedlund, professor
vid Centrum för miljö- och klimatforskning
(CEC) vid Lunds universitet. Projektet leddes av
Neal Haddaway, EviEM. Organisationer som bedömdes ha intresse av hur olika brukningsmetoder påverkar organiskt kol i åkermark erbjöds inför genomförandet av den systematiska kartläggningen (SR4) att diskutera arbetets omfattning
och inriktning. Den slutliga utformningen av den
nu färdigställda systematiska utvärderingen
fastställdes i en detaljerad plan som publicerades
i januari 2016.

att ytterligare 242 artiklar kunde uteslutas, men
56 relevanta artiklar återstod och inkluderades i
den systematiska utvärderingen. Från den systematiska kartläggningen hade vi hämtat ytterligare 232 relevanta artiklar, publicerade fram till
2013. En stor mängd resultat hade alltså tillkommit under de två åren efter 2013; 19 procent av
alla artiklar som ingår i denna systematiska utvärdering publicerades mellan september 2013
och september 2015. Totalt inkluderades 351 studier (beskrivna i 288 artiklar) i utvärderingen.

De metaanalyser vi genomförde var avsedda att
fastställa genomsnittliga skillnader i halter och/
eller kvantiteter av organiskt kol mellan åkerjordar som hade bearbetats olika intensivt under
minst tio år. Odling utan jordbearbetning (plöjningsfri odling) jämfördes med reducerad och
intensiv jordbearbetning, och de två sistnämnda
Vi utgick från de sökningar efter relevant littera- metoderna jämfördes också med varandra. I
tur som i september 2013 hade genomförts i sam- dessa analyser tog vi hänsyn till effekter av klimatzon, latitud/longitud samt jordtyp. Vi redoviband med den systematiska kartläggningen. I
september 2015 utförde vi nya sökningar efter re- sade även vilka effekter dessa faktorer i sig hade
levant litteratur om effekter av olika metoder för på kolinnehållet i åkermark (oavsett typen av
jordbearbetning, publicerad från september 2013 jordbearbetning). Studier som mätte kolkvantitet
och/eller kolhalt på flera olika djup och som däroch framåt. Eftersom vi fann ett stort överlapp
för kunde antas redovisa mer tillförlitliga resulmellan olika litteraturdatabaser vid den ursprungliga systematiska kartläggningen begrän- tat gavs större vikt i metaanalyserna än mindre
sade vi oss vid de nya sökningarna till fyra såda- omfattande studier.
na databaser (Academic Search Premier,
Hela rapporten fritt tillgänglig
PubMed, Scopus och Web of Science – se den
fullständiga rapporten om utvärderingen för de- Den fullständiga rapporten om utvärderingen
har publicerats i tidskriften Environmental
taljerade uppgifter om sökningarna). Vi letade
även med hjälp av Google Scholar, som har visat Evidence (www.environmentalevidencejournal.
sig vara ett effektivt hjälpmedel för identifiering org). Rapporten finns också på EviEM:s webbplats (www.eviem.se).
av såväl vetenskaplig litteratur som rapporter i
den så kallade grå litteraturen. Utöver artiklar på
engelska inkluderade vi även sådana skrivna på
danska, franska, tyska, italienska och svenska.
Merparten av de 1376 artiklar vi fann vid de nya
sökningarna kunde uteslutas såsom irrelevanta
med ledning av titel eller sammanfattning, men
298 potentiellt relevanta artiklar lästes i sin helhet. Den sistnämnda granskningen resulterade i
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EviEM Sammanfattning
Plöjning och annan jordbearbetning kan påverka åkermarkens
innehåll av kol och kan därför även inverka på växthuseffekten och
klimatförändringarna. Vi har systematiskt utvärderat relevant forskning
i boreala och tempererade områden för att undersöka effekten av
en övergång till lågintensiv jordbearbetning. Odling med reducerad
jordbearbetning eller helt plöjningsfri odling medförde generellt ökade
halter och mängder av kol i marken jämfört med intensiv jordbearbetning,
men vi fann inget enkelt samband med djupet under markytan.

www.eviem.se
Mistras råd för evidensbaserad miljövård (EviEM) arbetar för att den svenska
miljövården ska stå på bästa möjliga vetenskapliga grund. Genom systematiska
utvärderingar av relevant forskning strävar vi efter att förbättra underlaget för beslut
om miljövård och miljöpolitik. EviEM, som finansieras av Stiftelsen för miljöstrategisk
forskning (Mistra) och är placerat vid Stockholm Environment Institute (SEI) är
ekonomiskt och politiskt oberoende.
Mistra EviEM
Stockholm Environment Institute
Box 24218, 104 51 Stockholm
Besök: Linnégatan 87D, 115 23 Stockholm
E-post: info@eviem.se
Twitter: @MistraEviEM
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