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Samlad bild av bästa forskning
ska ge bättre svensk miljövård

Andrew Pullin, professor vid Bangor University, portalfigur inom evidensbaserad miljövård
och ledamot i EviEMs exekutivkommitté.

Systematiska utvärderingar
är en metod för att samla in och
kvalitetsbedöma alla relevanta
forskningsrön som belyser en
viss fråga och sedan sammanställa resultatet i ett lättöverskådligt beslutsunderlag.

Evidensbaserad
miljövård är en
miljövård som
baseras på bästa
tillgängliga vetenskapliga underlag.
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Om väckarklockor
och forskningsrön

F

ör femtio år sedan publicerades Rachel
Carsons Silent Spring. Den kom att bli
en väckarklocka för medvetenheten om
människans negativa miljöpåverkan. Nästan
hundra år tidigare, 1864, hade George
Perkins Marsh, USAs första ambassadör i det
enade Italien, i boken Man and Nature beskrivit hur människan skövlat miljön, främst
genom skogsavverkningar. Båda böckerna
kom att påverka den offentliga debatten,
och båda byggde på dåtidens vetenskapliga
kunskap.
Medvetenheten om forskningens betydelse
som underlag för beslutsfattande har stadigt
ökat under de senaste femtio åren. När nu
Mistra tagit initiativet till EviEM, skapas en
utvärderingsfunktion som ska ge bättre möjligheter att fatta beslut om miljövårdsåtgärder baserade på bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap. EviEM fokuserar på frågor med
speciell relevans för svenskt beslutsfattande,
men vi hoppas naturligtvis att intresset ska
sprida sig långt utanför landets gränser.
Utmaningen är inte bara att göra högkvalitativa utvärderingar, utan också att engagera
olika samhällsintressenter, så
att resultaten får den påverkan vi önskar. EviEMs
sekretariat har under
2012 lagt basen till de
nätverk av användare
som kommer att bli nyckeln till framgång.
På ett år har
EviEM    lärt sig
att krypa och gå.
Nästa år ska vi
springa.
Thomas Rosswall
Ordförande
i EviEMs
exekutivkommitté
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Utan en samlad bild av de
mest tillförlitliga forskningsrönen får vi ett skyttegravskrig mellan intressegrupper
som använder sig av den
forskning som stödjer just
deras intressen.”

Överblick i stället
för låsta positioner
n n n Miljövård bygger ofta på åsikter eller traditioner, sällan på de mest tillförlitliga

forskningsrönen, anser Andrew Pullin. Olika särintressen letar helt enkelt upp den
forskning som passar deras sak bäst. ”Vi får en policybaserad evidens istället för
en evidensbaserad policy”.

A

ndrew Pullin blev 2007 världens första
professor i evidensbaserad naturvård, det
vill säga en naturvård baserad på vetenskapliga belägg.
Forskarkarriären inleddes med studier av hur
fjärilar påverkas av ett allt mer fragmentiserat
landskap. I dag ägnar han mycket tid åt att motverka fragmentisering, låt vara på ett lite annat sätt.
Efter att ha insett hur lite naturskyddsorganisationer använder sig av forskning, startade han för
tio år sedan Centre for Evidence-Based Conservation, CEBC, i Birmingham, flyttade senare till Bangor University i Wales och vidareutvecklade där en
metodik som länge använts inom hälsovården.
Inom ramen för systematiska utvärderingar
samlas nu tusentals vetenskapliga artiklar in, analyseras, kvalitetsbedöms och sammanställs för att
bilda beslutsunderlag för den myndighet eller organisation som beställt granskningen.
Miljövård är ett brett och stort forskningsområde.
Ändå kan gapet mellan vad den bästa vetenskapen
säger och vad som faktiskt når fram till allmänhet
och beslutsfattare vara stort.
– En del forskning publiceras i välrenommerade
tidskrifter, annat publiceras inte alls, och en hel
del läses av mycket få. Kunskapsspridningen sker
slumpartat och baseras inte nödvändigtvis på vad
som är viktigt. Vi skapar fragment av information.
Vi kanske tror att vi vet vad forskningsrönen säger, när vi egentligen inte har överblick alls, säger
Andrew Pullin.
CEBC har hittills genomfört ett femtiotal miljöutvärderingar. En del av dem har skapat starka
kontroverser, till exempel när naturskyddsorganisationer ville förbjuda ljungbränning. Brittiska
markägare har i över hundra år ägnat sig åt att
bränna ljung för att optimera antalet ripor. Rip-
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Evidensbaserad
miljövård

är en miljövård som
baseras
på bästa
tillgängliga
vetenskapliga
underlag.

jakten är en lukrativ verksamhet som omsätter
miljonbelopp, men naturskyddsrörelsen ansåg att
ljungbränning minskar den biologiska mångfalden. CEBCs utvärdering visade att det inte finns
några entydiga belägg för det.
– Det som är förvånande för många är hur mycket undermåliga belägg som kommer fram, och hur
svårt det är att förutsäga vad som kan bli effekten
av en åtgärd. Miljörörelsen har varit självbelåten,
ofta föreslagit åtgärder utan bevis för att de är effektiva. De behöver vakna upp.
sannolikt att höra till vardagen för CEBC, men för Andrew Pullin är en lyckad
systematisk utvärdering inte en som undviker
känsliga ämnen, utan en som gjorts på ett korrekt
sätt. Han talar sig varm för synteser som det bästa
sättet att ge politiker och myndigheter underlag
för miljöbeslut. En syntes av hans egna slutsatser
lyder ungefär så här:
– Utan en samlad bild av de mest tillförlitliga
forskningsrönen riskerar vi ett skyttegravskrig
mellan intressegrupper som använder sig av den
forskning som stödjer just deras sak. Utan överblick kvarstår låsningen. Du löser egentligen aldrig
någonting.
Det finns tydliga exempel. Fiskepolitiken kännetecknas av de låsta positioner, de ”entrenched
views”, han talar om. På ena sidan befinner sig
miljörörelsen som förespråkar marina naturreservat och ett minskat fisketryck. Yrkesfiskarna
är å sin sida övertygade om att nuvarande
fångstupptag inte skadar bestånden.
Båda grupperna propagerar energiskt
för sin sak. CEBC utvärderar just nu
om marina reservat är effektiva. Kan
reservaten skydda fiskbestånd och
biologisk mångfald? Ja, det beror

Kontroverser kommer
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finns i Bangor i Wales

Foto: Denny Lorentzen

Främsta förebilden
Mistra EviEM ska stödja en evidensbaserad miljövård i Sverige genom att ge beslutsfattare en
samlad bild av de mest tillförlitliga forskningsrönen i olika miljöfrågor. Inom medicinen har
sådana översikter tagits fram i över 25 år. 2007
inrättades en motsvarighet på miljöområdet,
nätverket Collaboration for Environmental Evidence, CEE. Bakom CEE står EviEMs viktigaste
förebild, Centre for Evidence-Based Conservation, CEBC, vid Bangor University i Wales.
Verksamheten leds av Andrew Pullin, professor i
evidensbaserad naturvård och ledamot i EviEMs
exekutivkommitté.

Utan överblick kvarstår
låsningen. Du löser egentligen aldrig någonting.”
på, säger Andrew Pullin, och betonar att det intressanta är vilka faktorer det beror på.
– Vilka marina reservat kommer att vara bättre,
mer effektiva än andra? Det hoppas vi få en ökad
möjlighet att förutsäga.
Framtida utmaningar handlar om att sprida kunskap
om systematiska utvärderingar. Ett grundläggande
krav på naturvetenskapliga studier är att de ska
kunna upprepas. Man måste kunna se exakt hur
de är gjorda. Systematiska utvärderingar redovisar
alla steg i sin granskning och kan därför bli en ganska tråkig läsning.
– Vi måste hitta bättre sätt att nå ut med våra resultat. Det blir problem när vi försöker pressa ihop
slutsatserna till underhållande budskap. Komplexa
ting går inte alltid att uttrycka enkelt.
Så efter tio år, vilken är den största framgången?
Att vi inrättat Collaboration for Environmental
Evidence, CEE, svarar han snabbt. CEE startade
2007 som ett internationellt nätverk knutet till
CEBC i Bangor, bland annat för att globalt sprida de
utvärderingar som gjorts. CEE tar också fram nya
riktlinjer för systematiska utvärderingar. Två liknande center som det i Bangor finns nu även i Sydafrika och Australien.
– Att få en helt ny generation forskare som kan
göra systematiska utvärderingar kommer att göra
stor skillnad. Det kommer att ge oss en effektivare
miljövård.

Andrew Pullin är portalfiguren bakom evidensbaserade
miljöutvärderingar.
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steg för en
systematisk
utvärdering

n n n En systematisk utvärdering följer strikta vetenskapliga regler. Transparens är ett ledord. Det innebär
att allt arbete måste planläggas och dokumenteras
mycket noga för att resultatet ska kunna granskas i
detalj i efterhand.

8

Forskargruppen skriver en preliminär slutrapport. Om underlaget inte räcker för ett
entydigt svar på frågan kan rapporten i stället
peka på ett kunskapsgap som behöver fyllas.
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Systematiska utvärderingar är
en metod för
att samla in
och kvalitetsbedöma alla
relevanta
forskningsrön
som belyser
en viss fråga
och sedan
sammanställa
resultatet i ett
lättöverskådligt
beslutsunderlag.

De data som är användbara
sammanställs och analyseras.

6

Studier som inte är relevanta eller inte
håller tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet
sållas bort. Efter sållningen återstår kanske
bara några tiotal artiklar och rapporter.

5

Utvärderingen inleds med insamling av allt tillgängligt underlag, främst vetenskapliga artiklar
men också andra rapporter och även opublicerade
data. Det kan röra sig om hundratals, kanske tusentals studier.

4

Forskargruppen utformar en preliminär
plan för hur utvärderingen ska gå till. Beslutsfattare och andra intressenter får möjlighet att lämna synpunkter, därefter blir
planen fastställd och publicerad.

3

Exekutivkommittén beslutar att
en systematisk utvärdering ska
genomföras. En grupp forskare
utses för att utföra arbetet.

2

EviEMs sekretariat gör en pilotstudie för att se om det finns
förutsättningar för en systematisk
utvärdering av frågan.

1

En myndighet, organisation eller
liknande pekar på en miljöfråga
som skulle behöva utredas.
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EviEMs första systematiska utvärderingar handlar
om fjällmiljön och om att minska övergödning, till
exempel genom att anlägga våtmarker eller ta upp
en stor mängd fisk ur näringsrika insjöar.

EviEMs sekretariat utformar och
sprider populärvetenskapliga
sammanfattningar av vad utvärderingen har kommit fram till.

10

Slutrapporten fastställs och
publiceras. Inga rekommendationer ges, syftet är i stället att erbjuda
ett tillförlitligt beslutsunderlag.

9

Beslutsfattare och andra intressenter får en ny möjlighet att lämna
synpunkter, den här gången främst på
hur resultaten presenteras.
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Första projekten sjösattes
n n n Mistra EviEMs tre första systematiska

utvärderingar startade hösten 2012. Varje utvärdering drivs av en forskargrupp som tillsatts
av exekutivkommittén. EviEM ska försöka skapa
klarhet i följande frågor:

Hur påverkas fjällfloran av renbete?
I början av 1990-talet varnade både forskare och miljövårdare för att renarna i de nordiska
fjälltrakterna blivit för många och att överbetning
hotade den känsliga marken. Dagens miljövårdare
anser snarare att överbetningen var lokal och sällan gav bestående skador. Renbetet kan tvärtom
leda till en större artrikedom, är den allmänna meningen.

Bakgrund:

Läget i dag: I dag oroar sig många miljövårdare i stäl-

let för att delar av fjällområdet riskerar att växa
igen därför att det inte finns tillräckligt med ren.
Ändå är renarna inte mycket färre nu än de var
runt 1990.
Förslagsställare: På förslag av Naturvårdsverket
inledde EviEM hösten 2012 en systematisk utvärdering av vad vetenskapen säger om renbetets påverkan på fjällvegetation.
Frågeställningar: Hur betespräglat är egentligen det

svenska fjällandskapet, och på vad sätt? Vad skulle
det innebära för växtlighetens artrikedom, täckningsgrad och biomassa om renarna försvann, eller om de blev fler än idag?

Arbetet leds av Jon Moen, professor i ekologi vid Umeå universitet. Ledare under
planeringsfasen var Annika Hofgaard, växtekolog
vid Norsk Institutt for Naturforskning (NINA).

Om utvärderingen:
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Miljömålet
”Storslagen
fjällmiljö”
innebär att ett
”betespräglat
landskap” ska
bibehållas i
fjällen.

Utvärderingsgruppen:
Jon Moen, Institutionen för ekologi, miljö
och geovetenskap, Umeå universitet, Sverige
Kari Anne Bråthen, Institutt for arktisk og
marin biologi, Universitetet i Tromsø, Norge
Bruce Forbes, Arctic Centre, University of
Lapland, Rovaniemi, Finland
James Speed, Vitenskapsmuseet, Norges
teknisk-naturvitenskapelige universitet,
Trondheim, Norge
Claes Bernes (projektledare), EviEM, Stockholm, Sverige
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under hösten
Anlagd våtmark i Bergianska trädgården i Stockholm, på
promenadavstånd från Mistra EviEMs lokaler vid Kungliga
Vetenskapsakademien.

Hur bra är våtmarker
på att fånga upp näring?
Bakgrund: Av 1800-talets våtmarker, till exempel
myrmark, sumpskog, fuktängar och våta kantzoner mellan land och vatten, återstår bara en
bråkdel. Norrländska myrar finns det gott om,
men i kustnära, sydsvenska områden är 80–90
procent av våtmarkerna borta, utdikade eller
igenfyllda för att effektivisera jord- och skogsbruk. En gång hjälpte de till att ta upp näring och
hindra den att läcka ut i havet.
Läget i dag: Sedan

1990-talet har många våtmarker
restaurerats eller nyanlagts för att minska spridning av näringsämnen, och för att ytterligare
behandla renat avloppsvatten från hushåll och
industri. Att de kan fånga upp kväve från genomströmmande vatten är de flesta överens om, men
man vet inte alltid hur effektivt det sker eller hur
enskilda våtmarker ska anläggas för att fungera på
bästa sätt.

Möjligheter: En samlad bild av hur olika våtmarker

fungerar skulle underlätta planeringen för vattenvården och göra den mer effektiv.

Förslagsställare: Förslaget att utvärdera hur bra
anlagda våtmarker är på att fånga upp näring
framfördes vid ett möte mellan EviEM och en rad miljövårdsorganisationer. Huvudintressenter är Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten.

Hur stora kväve- och fosformängder kan enskilda våtmarker fånga upp? Hur stora
är variationerna? Är avskiljningen olika i olika våtmarkstyper och i olika typer av vatten?

Frågeställningar:

Om utvärderingen: Påbörjad i december 2012. Arbetet leds av professor emeritus Wilhelm Granéli,
limnolog vid Lunds universitet.

Miljömålet
Våtmarker
minskar näringsbelastning och bidrar
till miljömålet
”Ingen övergödning”.

Utvärderingsgruppen:
Wilhelm Granéli, Akvatisk ekologi, Lunds
universitet, Sverige
William Mitsch, Everglades Wetland Research Park, Florida Gulf Coast University,
USA
Jos Verhoeven, Institute of Environmental
Biology, Utrecht University, Nederländerna
Carl Christian Hoffmann, Department
of Bioscience-Freshwater Ecology, Aarhus
University, Danmark
Karin Tonderski, Institutionen för fysik,
kemi och biologi, Linköpings universitet,
Sverige
Anders Grimvall, Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet, Sverige
Magnus Land (projektledare), EviEM,
Stockholm, Sverige
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Miljömålet
Minskade algblomningar
bidrar till
miljömålet
”Ingen övergödning”.

Ger utfiskning bättre
vatten i övergödda sjöar?
Tusentals svenska insjöar är övergödda.
Den främsta orsaken är de senaste hundra årens
avloppsutsläpp från tätorter och näringsläckage
från åkermark. Utsläppen har minskat, men fortfarande drabbas många sjöar av algblomning och
syrebrist. Den fosfor som lagrats i bottensedimenten kan läcka ut i vattnet och hålla det näringsrikt
i decennier.

Bakgrund:

Att fiska upp mört, braxen och andra
att restaurera övergödda insjöar är
för
ar
karpfisk
en metod som prövats på många håll i världen. Enbart i Danmark finns minst fyrtio fall. I Sverige har
metoden än så länge bara använts i några få sjöar i
Skåne, Sörmland, Småland och Uppland. Men nu
växer intresset, inte minst sedan EUs ramdirektiv
för vatten infördes och kraven på åtgärder mot
övergödning skärpts.

Läget i dag:

Om karpfiskarna blir färre, överlever i
större utsträckning deras basföda, djurplankton.
Dessa djurplankton äter i sin tur fler växtplankton.
Resultatet blir bättre sikt och ökad syrehalt i vattnet.

Möjligheter:

EviEM har beslutat att genomutvärdering av hur utfiskning
tisk
systema
en
föra
av karpfisk kan minska algblomning och liknande
problem i övergödda sjöar. Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg är en stark intressent.

Förslagsställare:

Påbörjad i december 2012. Per
Larsson, professor i akvatisk ekologi vid Linnéuniversitetet i Kalmar, leder den expertgrupp som ska
göra utvärderingen.

Om utvärderingen:
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Utvärderingsgruppen:
Per Larsson, Institutionen för naturvetenskap, Linnéuniversitetet, Kalmar, Sverige
Stephen R. Carpenter, Center for Limnology, University of Wisconsin, Madison, USA
Anna Gårdmark, Institutionen för akvatiska
resurser, Sveriges Lantbruksuniversitet,
Öregrund, Sverige
Lennart Persson, Institutionen för ekologi,
miljö och geovetenskap, Umeå universitet,
Sverige
Christian Skov, DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet, Silkeborg, Danmark
Ellen Van Donk, Nederlands Instituut voor
Ecologie, Wageningen, Nederländerna
Claes Bernes (projektledare), EviEM, Stockholm, Sverige
Braxen fångad i Finjasjön
EviEm Årsrapport 2012
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Dessa frågor
kan utvärderas

24 september möttes EviEM och några av de intressenter som kan tänkas ha nytta
av EviEMs arbete.

n  kontroversiella eller särskilt uppmärksammade miljöfrågor
n  frågor som är miljöpolitiskt prioriterade
n  ofullständigt kartlagda eller omstridda
miljöfrågor
n  särskilt kostsamma eller resurskrävande
åtgärder
n  miljöstörningar eller miljövård som påverkar stora naturvärden eller stora områden
n  nya former av miljöpåverkan, miljöförändringar eller miljövård
n  åtgärder som till viss del gynnar miljön,
men till viss del är skadliga
n  miljöproblem som åtgärdas med flera
olika metoder

Intressenterna är
med från början
n n n Det är myndigheter, beslutsfattare och andra intressenter inom miljösektorn som kommer att ha störst
praktisk nytta av Mistra EviEMs rön.
Därför är intressenterna med från
början. De kan bland annat föreslå vilka
miljöfrågor som ska utvärderas.

A

tt det är oerhört viktigt att redan från
början involvera de parter som praktiskt
ska använda resultaten påpekades i den
utredning som föreslog att Mistra EviEM
skulle inrättas. Både holländska och brittiska förebilder har betonat hur betydelsefullt detta är, inte
minst när frågorna ska formuleras.
EviEM har under 2012 haft två intressentmöten.
Det första hölls i januari och resulterade bland annat i de tre projekt som startat under året. I september hölls ännu ett möte, då med representanter från
Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Havsmiljöinstitutet, Miljödepartementet med flera.

Vitt skilda områden diskuterades. Hur påverkas
havsmiljön av plastavfall och annat marint skräp?
Vad betyder tiaminbrist för fågeldöd? Och fungerar ”den svenska modellen” i svenskt skogsbruk?
En av mötesdeltagarna, Lena Gustafsson, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet, beskrev
sina erfarenheter av systematiska utvärderingar.
Hon har undersökt om nyckelbiotoper, det vill säga
de cirka 80 000 biologiskt värdefulla naturmiljöer
som Skogsstyrelsen inventerat, kan sägas vara
”hotspots” för rödlistade arter. Det kan de, visade
den genomgångna forskningslitteraturen.
– Vi hade en tydlig frågeställning och tillräckligt
många studier, påpekade Lena Gustafsson, som
också listade några fördelar med systematiska utvärderingar:
– Forskarna tvingas formulera exakta frågor,
beskriva precis hur de letar litteratur, beskriva urvalet av litteraturen och analysera data från flera
liknande studier.
Avgörande för utfallet av en systematisk utvärdering är, har det visat sig, hur väl frågan formulerats.
De utvärderingar som Mistra EviEM gör måste
därtill vara relevanta för svenska förhållanden.

Fördel
tvingas
formulera
exakta
frågor.”
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Mistra EviEM finkammar forskningslitteraturen

I

nitiativet till att utreda frågan om ett svenskt råd
för evidensbaserad miljövård kom från Mistra,
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, efter propåer från olika forskare och användare av forskningsresultat.
– Miljöforskningen är så politiskt laddad. Forskarna är inte alltid helt objektiva och rönen portioneras oftast ut ett och ett i taget. Det fanns ett
behov av någon som tog fram tunga synteser, säger
Kjell Danell, professor emeritus vid Sveriges lantbruksuniversitet och ledamot i utredningen om
Mistra EviEM.
Utredningen lade sitt förslag 2011, och första januari 2012 inrättades Mistra EviEM. Rådet består
av ett kansli, knutet till Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm, och en exekutivkommitté med

Det
skärper
både
forskningen
och medierna.”

svensk samt internationell expertis. Kommittén
beslutar vilka miljöområden som ska belysas.
Huvuduppgiften är att kritiskt granska alla
forskningsrön inom ett aktuellt område och därefter ge en samlad bild av dessa. Det ska förbättra
beslutsunderlaget för svenskt miljöarbete.
– Det skärper forskningen och det skärper medierna också, tror Kjell Danell. En journalist som är
medveten om att det kommer tunga synteser kastar sig inte över varje litet forskningsresultat och
smäller upp det med stora rubriker.
Målet är att miljövården ska använda de metoder som gör störst nytta, och synteserna ska också
ges ut i populärvetenskapliga versioner.
– Det kan ge stora möjligheter att nå ut och påverka policy och beslutsfattare.

Evidensbaserad hälsovård förebild för miljövården

M

istra EviEMs förebilder finns både utomlands och inom andra områden. Inom
medicinen har evidensbaserade metoder
funnits i över tjugofem år. Sverige var
bland de första att inrätta en särskild myndighet
för att systematiskt granska forskningsresultat och
metoder inom hälso- och sjukvården, Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. Initiativet
kom från Socialdepartementet. Hälsoekonomen
Egon Jonsson drev på, och det gjorde också professor Lars Werkö, portalfigur inom svensk sjukvård.
– Egon Jonsson hade fångat upp den internationella trenden kring evidensbaserad medicin och
pekade på ekonomiska vinster, säger professor
Kjell Asplund, ordförande för SBUs vetenskapliga
råd och ledamot i EviEMs exekutivkommitté.
– Lars Werkö ville ha ordning och reda på det
vetenskapliga underlaget. Han kände att många
metoder valdes för att passa den egna världsbilden. Läkemedelsbolagen publicerade också gärna
resultat som det gick att tjäna pengar på.
SBU visade snart att obligatoriska prover före
operationer inte var till nytta för alla, och rekommenderade individuell provtagning vid behov.
Många miljoner sparades in på det.

12

– Under ett år kunde man spara flera gånger
SBUs budget, säger Kjell Asplund.
Den allra senaste av SBUs utvärderingar kan
rädda liv. En granskning av läkemedelsbehandling
vid schizofreni visar att fyra nya läkemedel har
bättre effekt än äldre mediciner. Ett av dem, klozapin, minskar därtill risken för självmord och har
färre biverkningar än de andra.

Kortad väntetid

Man
kunde
spara
flera års
budget.”

vid akuterna
En systematisk kunskapsöversikt som SBU
nyligen gjort visade vetenskapligt stöd för
en rad insatser som minskar väntetiderna på
sjukhusakuterna. Till exempel snabbspår för patienter med måttliga besvär. På så vis löper hela
patientflödet smidigare. Att inrätta minilaboratier
och att låta sjuksköterskor i stället för läkare
skriva röntgenremisser är andra enkla åtgärder
som visat sig förkorta väntetiderna.
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19 januari och 24 september. EviEM har bjudit in intressenter till
två möten i Kungliga Vetenskapsakademiens tornrum i Stockholm för att få förslag på vilka miljöfrågor som bör utvärderas.
Det första seminariet resulterade i EviEMs tre första projekt. Vid
det andra mötet diskuterades styrkor och utmaningar med systematiska utvärderingar. Framöver kommer ett intressentmöte att
hållas i september varje år.

28 augusti – 2 september. European Congress of Con-

servation Biology, ECCB, hölls i Glasgow i Skottland.
EviEM presenterade sig för internationella kollegor och
tog del av aktuell miljövårdsforskning från olika delar
av världen.

Foto: Claes Bernes

Året som gått
11 juni. EviEMs webb-

15 oktober – 11 november. Neal
Haddaway, från CEBC vid
Bangor University, var under
en höstmånad gästforskare
på EviEM. Han samarbetade
med oss för att uppdatera
den handbok i systematisk
utvärdering som tagits fram
av nätverket CEE, Collaboration for Environmental Evidence. ”Klargörande att se
hur utvärderingarna efterhand blivit mer gedigna och
tillförlitliga”, sa han i arbetets slutskede. Handboken
finns på www.environmentalevidence.org

Foto: Denny Lorentzen

plats lanserades:
www.eviem.se
Här finns information
om vår verksamhet,
om våra projekt och
nyheter om systematiska utvärderingar av
miljöfrågor. En viktig
kanal för att sprida kunskap om arbetet för en
miljövård som står på vetenskaplig grund.

13–15 mars.

Studiebesök
på Centre for
EvidenceBased Conservation, CEBC,
i Bangor i
Wales, EviEMs
främsta förebild. CEBC
delade med
sig av sina erfarenheter av
att genomföra
systematiska
miljöutvärderingar. Besöket förstärkte
intrycket av
hur viktigt
det är med
internationellt
samarbete,
om evidensbaserad miljövård ska få
genomslag.
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Exekutivkommittén

Sittande från vänster: Katherine Richardson, professor i oceanografi och chef för Sustainability Science
Centre, Köpenhamns universitet, Danmark, Andrew Pullin, professor i evidensbaserad naturvård och chef
för CEBC, Bangor University, Storbritannien, Eva Thörnelöf, chef för avdelningen för analys och forskning,
Naturvårdsverket, Sverige, Jacob Fant, varumärkeskonsult, Sverige, professor Kjell Asplund, ordförande i
vetenskapliga rådet vid SBU, Statens beredning för medicinska utvärderingar, Sverige.
Stående från vänster: Jerry M. Melillo, direktör emeritus för Ecosystems Center, Marine Biological Laboratory, Woods Hole, Massachusetts, USA, Thomas Rosswall (ordförande), tidigare chef för International Council
for Science, ICSU, och före detta rektor för Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Sverige, professor Henrik
Smith, chef för Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet, Sverige.

Foto: Denny Lorentzen

Sekretariatet

Från vänster: Matilda Miljand, koordinator, Magnus Land, projektledare, Sif Johansson, verksamhetschef
och Claes Bernes, projektledare.
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Årsredovisning 2012
Inkomster och utgifter SEK
Inkomst

5 985 000

Sekretariat

4 011 000

Kommunikation

584 000

Forskarsamarbeten

34 000

Exekutivkommittén

719 000

Systematiska utvärderingar

202 000

Totala utgifter

5 550 000

Utgifter

4%

Sekretariat
Kommunikation
Forskarsamarbete
Exekutivkommittén
Systematiska
utvärderingar

1%

13%
10%
72%
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n n n Mistra EviEM gör systematiska
utvärderingar av olika miljöfrågor som
lyfts fram av myndigheter och andra
intressenter. Det ger en samlad
bedömning av det vetenskapliga
kunskapsläget och bidrar till bättre
beslutsunderlag för svenskt miljöarbete. Under 2012 startade tre
projekt, bland annat en utvärdering
av hur renbete påverkar fjällfloran.

