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EviEM ska förbättra beslutsunderlaget för svenskt miljöarbete genom
systematiska utvärderingar av olika miljöfrågor.

EviEM består av ett sekretariat, knutet till Kungl. Vetenskapsakademien
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i Stockholm, och styrs av en exekutivkommitté med internationella och
svenska forskare, experter och beslutsfattare inom miljöområdet.
EviEM är politiskt och ekonomiskt oberoende och finansieras av Mistra
(Stiftelsen för miljöstrategisk forskning) med 60 miljoner kronor under
perioden 2012-2016.
EviEM har under 2013 startat tre projekt som ska belysa tre omdebatterade miljöfrågor.
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Om vetenskapens betydelse

Att kontinuerligt förse presidenten med kunskap kommer
att påverka beslutsfattandet.”
Professor Jerry Melillo som lett arbetet med USAs
klimatrapport delar i EviEMs exekutivkommitté
med sig av sin erfarenhet av forskningens betydelse som beslutsunderlag.

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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Gå inte förbi
sanningen

säger att
I Klimatskeptikerna
det inte finns någon nationell

slutet av 2013 hade EviEM initierat sex utvärderingar och vi hoppas att de första två
skall vara klara under 2014. Verksamheten har gått från en uppbyggnadsfas till en
dynamisk och intensiv genomförandefas.
Styrelsen är mycket nöjd med att EviEM nu
har byggt upp den bas som är nödvändig
för att expertkommittéerna skall kunna
göra sina systematiska utvärderingar med
hög kvalitet och stor transparens i nära
samarbete med viktigare användare. Detta
hade inte kunnat ske”utan hårt arbete från
alla hängivna och kvalificerade medarbeJerry
tareProfessor
i sekretariatet
påMelillo
KVA. som lett arbetet med USAs
klimatrapport
EviEMs
Under året har EviEMdelar
blivitidel
av ett exekutivkommitté
med signätverk
av sin av
erfarenhet
av forskningens betyinternationellt
liknande centra
inom ramen för Collaborationdelse
for Environsom beslutsunderlag
mental Evidence (CEE). Tillsammans med
de tre ingående centra i Australien, Storbritannien och Sydafrika skall vi lära av varandra och gemensamt utveckla metodiken för
systematiska utvärderingar.
”Människan snubblar
ibland över sanningen, men
lyckas för det mesta resa
sig upp, gå över eller runt
den, och fortsätta” (Winston
Churchill)*. EviEMs utvärderingar skall ha en så
solid bas och övertygande framställning att
beslutsfattare inte kan
gå förbi den vetenskapliga sanningen.

klimattrend. Det är sant. Men
ingen bor ju på en medelplats
Vi ser olika trender i olika
regioner.

* Winston S. Churchill, My Early
Life, Fontana, London, 1972, pp.
123-124: “…man will occasionally
stumble over the truth, but usually
manages to pick himself up, walk
over or around it, and carry on.”

Thomas Rosswall
Ordförande
i EviEMs
exekutivkommitté
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för USAs klimatrapportering:

Jerry Melillo leder
stor klimatgranskning
n n n En av världens främsta klimatexperter, Jerry Melillo, har mångårig erfarenhet

av hur viktiga forskningsresultat är som beslutsunderlag. Som ledamot i EviEMs
exekutivkommitté delar han med sig av sin kunskap om hur man tar fram och förmedlar bästa forskningsrön, och om forskningens betydelse för USAs klimatrapport.

U

SAs nya klimatrapport varnar för kraftiga
havsnivåhöjningar utmed attraktiva kuststräckor. Jerry Melillo leder arbetet med
rapporten. Det vetenskapliga underlaget
har bland annat använts för att informera om
strandnära byggande, säger han på besök i Stockholm för att delta i EviEMs möte med exekutivkommittén.
Professor Melillo var i slutet av 1990-talet vetenskaplig rådgivare åt Bill Clinton i miljöfrågor och
är före detta chef för Ecosystems Center vid ansedda MBL, Marine Biological Laboratory, i Woods
Hole, Massachusetts. Han var en av huvudförfattarna till de första rapporter som togs fram av FNs
vetenskapliga klimatpanel, IPCC, och leder sedan
2011 arbetet med USAs tredje klimatrapport, National Climate Assessment, NCA. I flera decennier
har han utvärderat och förmedlat synteser av vetenskaplig kunskap, en erfarenhet som är värdefull
för EviEMs exekutivkommitté.

När vi ses är arbetet med NCA i slutskedet. Den vän-

tas läggas fram under senvåren 2014. I likhet med
EviEMs utvärderingar ska klimatrapporten ge en
samlad bild av bästa forskningsrön och fungera som
beslutsunderlag för myndigheter och andra berörda.
En del stater använder redan rön från de två
första klimatrapporter som antogs 2000 respektive
2009. Exempelvis byggs låglänta kustvägar om
för att möta kommande havsnivåhöjningar. Och i
områden som hotas av torka tar man fram mer effektiva system för att hushålla med vatten, så att
dessa platser ska kunna klara kommande klimatförändringar.
NCA slår fast att det senaste årtiondet varit det
varmaste i USA sedan temperaturerna började re-
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gistreras och att de närmaste årtiondena väntas bli
än varmare. Extrema värmeböljor som de i Oklahoma och Texas 2011 förutsägs bli mer vanliga i
framtiden. Vinterstormarna utmed New Englands
sårbara kust har ökat något, både i styrka och förekomst. Skyfallen har också tilltagit. Statistiken
visar att regnmängden på nordostkusten är 70 procent större i dag än på 1970-talet

Arbetet med USAs klimatrapport
liknar EviEMs utvärderingar
Enligt The Global Change Research Act of 1990 ska USA
ta fram en klimatrapport, National Climate Assessment
(NCA), vart fjärde år. Den första försenades när konservativa organisationer dömde ut den och stämde regeringen
för brister i rapporten. Stämningen avfärdades. Den tredje
NCA ska antas våren 2014. Nära 300 forskare och experter
har bedömt ett stort antal vetenskapligt granskade studier
och 13 statliga myndigheter har bistått med statistik. Med
utgångspunkt från år 1895 rekonstrueras klimatförändringarna i åtta regionala klimatzoner. Påverkan fram till nu
och trender 20-30 år framåt ska ge berörda parter bästa
möjliga beslutsunderlag. Syftet är, precis som i EviEMs
utvärderingar, att ge en balanserad och samlad bild av bästa
forskningsrön, och både EviEM och NCA har öppenhet och
spårbarhet som ledstjärnor. NCA involverar intressenter
mer ingående. Över 5000 kommentarer har kommit in från
privatpersoner, företag, föreningar och myndigheter och alla
har studerats, besvarats och tagits hänsyn till. Kommentarerna och svaren kommer efterhand att offentliggöras.
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Vetenskap är intressant på så sätt att den är påbyggande och självkorrigerande. Att kontinuerligt förse
presidenten, kongressen, myndigheter, företagsledare och det amerikanska folket med kunskap kommer
att påverka beslutsfattandet, säger Jerry Melillo, vars
erfarenhet från arbetet med USAs klimatrapport är
till stor nytta för EviEMs exekutivkommitté.

Till och med klimatskeptiker säger idag
att fakta talar för att
klimatet förändrats
och att det kommer
att få konsekvenser.”
Och vid Mexikanska golfen, Atlantkusten och
Alaska ökar havsnivåhöjningen och stormar risken
för erosion, översvämningar och infrastrukturskador. Scenarier indikerar höjningar på 30-120 cm
till år 2100.
– Havsnivåhöjningen är en av de största utmaningarna USA står inför. Vi har många sårbara
kuststäder. Miami, New York, Los Angeles, San
Francisco. President Obama är medveten om detta
och talar mycket om anpassning, säger Jerry Melillo.
superstormen Sandy tunnelbanan och andra verksamheter i New York. Delstaten New Jersey, med sin låglänta kust, drabbades
hårt. Statens republikanska guvernör uppmanar nu
människor att inte bygga hus på kustöarna.
Klimatskeptikerna har dock många förespråkare, även i kongressen. Trots NCAs höga vetenskapliga trovärdighet, med alla källor öppet redovisade
och lätt spårbara, faller beslutsunderlaget ibland
platt. Men de detaljerade rön om klimatförändringar som under senare årtionden observerats
runt om i USA har fått många klimatskeptiker att
omvärdera tidigare ställningstaganden, tror Melillo.
– Dessa väldokumenterade vetenskapliga rön har
gjort det uppenbart att klimatförändringarna som
en gång ansågs vara en fråga för en avlägsen framtid nu definitivt har flyttat upp på dagsagendan.
Blir det katastroferna eller forskarrönen som
förändrar klimatpolitiken? Han är osäker.
– Det politiska klimatet har hårdnat. Å andra
sidan upplever fler konsekvenserna av klimatförändringen. Försvarsdepartementet är en av de
starkaste förespråkarna för anpassning. Stormar

Hösten 2012 stoppade

Foto: Johanna Norin

och översvämningar går redan nu hårt åt den viktiga flottbasen vid Norfolk i Virginia. Och till och
med klimatskeptiker säger idag att fakta talar för
att klimatet förändrats och att det kommer att få
konsekvenser.
Anpassningen till förändringarna är en av utmaningarna för kommande klimatrapporter. Vilka
strategier kan hjälpa till att klara av ett ändrat klimat?
– Vi har inte tillräckligt mycket erfarenhet av
strategier för anpassning för att kunna utvärdera
vilka som är bäst på lång sikt och vilka som är mest
kostnadseffektiva.
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Kontroversiella frågor kan få svar
n n n Mistra EviEM startade under hösten och

våren 2013 tre nya systematiska utvärderingar.
Varje projekt drivs av en forskargrupp som ska
försöka ge svar på följande högaktuella, delvis
kontroversiella frågor:

Har utfasning av PFAS
påverkat halterna i miljön?
Bild: Claes Bernes

och perfluorerade kemikalier (PFAS)
har använts i både konsumentprodukter och inom
industrin i över 60 år. De finns exempelvis i beläggning på papper i livsmedelsförpackningar.
De är vatten- och oljeavvisande och förekommer i
dag också i kläder, mattor, målarfärg, elektronik,
brandskum med mera. När de släpps ut i vatten
är de lättlösliga och kan föras långt via floder och
havsströmmar. De kan även spridas långt via atmosfären.

är också huvudintressent. Bland annat vill man
få större klarhet i hur miljögiftet sprids i vattnet.

Bakgrund: Poly-

Läget i dag: PFAS är svårnedbrytbara miljögifter
som ansamlas i näringskedjorna. Höga halter har
upptäckts i bland annat isbjörnar, vargar i Kanada,
fågelägg och fiskar. Studier visar att miljögifterna
kan ge hormon- och beteendestörningar, och att de
orsakar ökad dödlighet och minskad fortplantningsförmåga hos bland annat fiskar, grodor och fåglar.
Det finns också en stark oro att människors hälsa
kan påverkas.

Delar av tillverkningsindustrin har sedan 2000 börjat fasa ut vissa PFAS, däribland PFOS
och PFOA. EviEMs projekt ska sammanställa de
studier som finns för att se hur utfasningen påverkar halterna i miljön globalt.

Möjligheter:

Förslagsställare: Vid ett intressentmöte våren 2012
föreslog Kemikalieinspektionen en systematisk utvärdering av PFAS. Havs- och vattenmyndigheten
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Frågeställningar: Hur påverkas halterna av PFAS i

Miljömålet
”En giftfri miljö”

miljön när ämnena fasas ut i vissa delar av världen samtidigt som tillverkning och användning
fortsätter på andra håll? Hur sprids PFAS i vatten och luft?

Om utvärderingen: Beslut om en utvärdering togs
i oktober 2013. Cynthia de Wit, professor i ekotoxikologi vid Stockholms universitet, ska leda
arbetet.

Utvärderingsgruppen:
Cynthia de Wit, Institutionen för Tillämpad
miljövetenskap, Stockholms universitet,
Sverige
Ian Cousins, Institutionen för Tillämpad
miljövetenskap, Stockholms universitet
Dorte Herzke, Norsk institutt for luftforskning (NILU), Tromsø, Norge
Jonathan Martin, Division of Analytical
and Environmental Toxicology, University of
Alberta, Edmonton, Alberta, Kanada
Magnus Land (projektledare), EviEM,
Stockholm, Sverige
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Hur inverkar skötsel av skyddad
skog på biologisk mångfald?
Bakgrund: 1900-talets intensiva skogsbruk har utarmat artrikedomen i många av världens skogar.
För att motverka trenden avsätts skog i reservat,
nationalparker eller i områden som skogsägare
frivilligt låter bli att avverka. Traditionellt har de
flesta skyddade skogar lämnats orörda, men i en
del av dem är mångfalden ett resultat av gångna
tiders skogsbränder eller mänskliga ingrepp. Där
riskerar skogen växa igen om den lämnas helt i
fred, och de kvalitéer som skulle bevaras kan då
gå förlorade. Frågan är kontroversiell. I Sverige
vill Naturskyddsföreningen ha mer fokus på att
bevara arter genom aktiv skötsel, medan Naturvårdsverket också betonar vikten av orördhet.

Naturvårdsverket tog 2013 fram en ny
strategi för förvaltning av skyddad skog. Aktiv
skötsel kan innebära bränning, utglesning (exempelvis att ta bort gran), att släppa in djur på bete,
att ringbarka träd för att låta dem självdö och på
så sätt skapa mer död ved som många arter är beroende av. Göteborgs universitet driver Ekprojektet där man jämför 25 skogar för att se hur arter
påverkas om skogen gallras eller lämnas orörd.
Länsstyrelserna spenderade 2006–2010 drygt
110 miljoner på att bland annat anlägga bränder i
skyddad skog. Även i Finland och USA har frågan
studerats.

Läget i dag:

Många beslut om att sköta skog eller
lämna den orörd bygger på traditioner eller subjektiva bedömningar. EviEM ska sammanställa
den vetenskapliga kunskap som finns globalt och
också identifiera eventuella kunskapsgap och
forskningsbehov.

Möjligheter:

Förslagsställare: Förslaget att systematiskt utvärdera skötsel i skyddad skog las fram av EviEM vid
ett intressentmöte hösten 2012. Huvudintressenter är Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen.

Hur påverkas artrikedomen i
skyddad skog av exempelvis bränder, djurbete,
skapande av död ved, utglesning av träd? Hur
påverkas arterna och skogens utseende/struktur
i områden som i stället lämnas orörda?

Frågeställningar:

Miljömålet
Att skydda
arter och kulturmiljövärden
i skogen bidrar
till miljömålet
”Levande skogar”.

Om utvärderingen: En högaktuell och kontroversiell

fråga som alla berörda parter vill ha utvärderad.
Beslut om en utvärdering togs i oktober 2013.
Arbetet leds av professor Bengt Gunnar (Bege)
Jonsson vid Mittuniversitetet i Sundsvall.

Utvärderingsgruppen:
Bengt Gunnar (Bege) Jonsson, Avdelningen för naturvetenskap, Mittuniversitetet,
Sundsvall, Sverige
Kaisa Junninen, Forststyrelsen (Metsähallitus), Vanda, Finland
Asko Lõhmus, Inst. of Ecology and Earth
Sciences, Tartu University, Estland
Jörg Müller, Bavarian Forest National Park,
Grafenau, Tyskland
Claes Bernes (projektledare), EviEM, Stockholm, Sverige
Ellen Macdonald, University of Alberta,
Edmonton, Kanada.
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Hur påverkar olika brukningsmetoder
kollagring i åkermark?
Åkermark har stora möjligheter att lagra
kol. Den översta metern i marken innehåller långt
mer kol än vad som finns i växter och i atmosfären. Eftersom 35 procent av den globala markytan
består av åker kan ökad kollagring minska koldioxidutsläppen som påverkar klimatet. Det förbättrar också markens struktur och bördighet och ger
bättre skördar.

Frågeställningar: Hur påverkas mängden organiskt
kol i jordbruksmark av olika plöjnings- och gödslingsrutiner och av olika täck- och fånggrödor?
Om utvärderingen: Påbörjad under våren 2013. Data
från stora delar av världen ska sammanställas. Arbetet leds av professor Katarina Hedlund vid Lunds
universitet.

Bakgrund:

Varje år försvinner ungefär 1 miljon ton
kol från Sveriges åkrar. Det lakas ut i vatten eller
spolas bort vid erosion. Globalt är kolförlusten upp
till 1 000 miljoner ton per år. Att öka mängden organiskt kol i åkermark kan få betydelse både för
odlingslandskapet och för klimatet. Och det finns
stora möjligheter att göra detta anser bland andra
Jordbruksverket.

Läget i dag:

Försök med förändrade plöjningsrutiner har visat att kolinlagringen i åker kan öka.
Även odling av fånggrödor, exempelvis vitsenap,
rajgräs eller oljerättika som sås in i befintlig gröda
(till exempel spannmål eller raps), kan binda mer
kol i marken.

Möjligheter:

Förslagsställare: På

förslag av Jordbruksverket och
med Naturvårdsverket och Lantbrukarnas Riksförbund som intressenter inledde EviEM våren 2013
en systematisk utvärdering av hur olika brukningsmetoder påverkar mängden kol i åkermark.
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Utvärderingsgruppen:

Miljömålet
”Begränsad klimatpåverkan”
och ”Ett rikt
odlingslandskap” innebär
att koldioxidutsläppen ska
minskas och
åkermark få
bättre struktur.

Katarina Hedlund, Centrum för miljö- och
klimatforskning, Lunds universitet, Lund,
Sverige
Louise E. Jackson, Department of Land, Air
and Water Resources, University of California, Davis, USA
Thomas Kätterer, Institutionen för ekologi,
Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, Sverige
Emanuele Lugato, European Commission,
Joint Research Center (IES- Soil action),
Ispra, Italien
Ingrid K. Thomsen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark
Helene Bracht Jörgensen, Centrum för
miljö- och klimatforskning, Lunds universitet, Lund, Sverige
Bo Söderström (projektledare), EviEM,
Stockholm, Sverige
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”Det räcker inte
med Web of Science”
n n n Att leta studier till EviEMs utvärderingar av
olika miljöfrågor kan vara lite av ett detektivarbete. De
mest väsentliga artiklarna finns inte alltid i den mest
uppenbara källan, den akademiska databasen Web
of Science.

D

e flesta forskare som vill skaffa sig en
översikt över ett ämne letar artiklar i Web
of Science och känner sig nöjda. De tror
att de hittat allt som är viktigt. Det har de
inte, säger Claes Bernes, projektledare för bland
annat renbetesprojektet.
I Web of Science finns vetenskapligt granskade
(peer-reviewed) artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Även Scopus och en del andra generella databaser har artiklar från många av de mer kända
tidskrifterna. Men om man ska spåra upp ovanliga
tidskrifter kan man behöva gå till snävare databaser.
I DOAJ, Directory of Open Access Journals, baserad i Lund, upptäckte Claes Bernes en väsentlig
studie som nu ingår i renbetesutvärderingen. Den
hade publicerats i ”Rangifer” (ren på latin), en tidskrift som uteslutande handlar om renar.

Att leta upp och välja ut studier till renbetesutvärderingen tog någon månad. Claes Bernes hittade i ett
första skede nära 7 000 artiklar, men kunde sålla
bort de flesta redan utifrån titeln. Sedan återstod
1 200 där abstract (sammanfattningen) skulle läsas. Efter en ny sållning kvarstod 400 som delades
upp bland de fem i forskargruppen. Dessa artiklar
lästes i sin helhet och kvalitetsbedömdes.
Drygt 40 studier bedömdes hålla måttet, bland
dem åtta stycken som inte fanns i Web of Science.
En av de absolut viktigaste artiklarna, ”Use and
abuse of reindeer range”, handlar om ett stort renbetesprojekt som finansierats av WWF. Den spårades upp i en udda serie som publiceras av Svenska
Växtgeografiska Sällskapet.
”Grå” litteratur, det vill säga material som inte
är vetenskapligt granskat, kan utgöras av rappor-

Det har
hänt
att jag
sprungit
och letat på
Kungliga
Biblioteket.”

ter från myndigheter, föreningar, kommuner eller
länsstyrelser. Sökningen sker via Google Scholar
eller på organisationernas egna hemsidor. För
renbetesprojektet tittade Claes Bernes bland annat på Sametingets och norska Reindriftforvaltningens hemsidor.
– Specialistwebsajter är ett viktigt komplement
till de akademiska databaserna. Av de drygt 40
studier som vi använder har jag hittat två på sådana hemsidor. I fiskeutvärderingen kommer det
att bli betydligt fler.
I detektivarbetet ingår att plocka fram en del artiklar
på papper. Allt finns inte digitalt.
– Det har hänt att jag sprungit och letat i magasin på Universitetsbiblioteket och Kungliga biblioteket. Jag får också hjälp av forskargruppen. En av
forskarna kan ryska och finska och tycker att det
är kul med udda publikationer.
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Projekten på god väg
n n n Tre systematiska utvärderingar startade 2012.

Resultaten väntas under 2014.

Hur påverkas fjällfloran av renbete?
Naturvårdsverket föreslog utvärderingen. EviEM gjorde en förstudie av frågan och inledde hösten 2012 den systematiska utvärderingen. Syftet är att sammanställa bästa tillgängliga
vetenskapliga underlag om hur fjällvegetationens
utbredning, biomassa och artrikedom påverkas av
renbete. Arbetet leds av Jon Moen, professor i ekologi vid Umeå universitet.

Start och syfte:

Så långt har vi kommit: Cirka 1 200 vetenskapliga stu-

dier och rapporter spårades upp av EviEMs projektledare Claes Bernes. Av dessa sållades drygt
400 fram för närmare granskning av forskargruppen. Till slut återstod ungefär 40 stycken som under vintern 2013/14 ska analyseras och sammanställas. Ett första utkast till slutrapport planeras
vara färdigt till sommaren 2014.

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

Hur bra är våtmarker
på att fånga upp näring?
och Havs- och vattenmyndigheten har föreslagit denna utvärdering
eftersom de för sin planering är särskilt intresserade av att få veta hur bra olika våtmarker är på att ta
upp gödande näring. Utvärderingen startade december 2012 under ledning av professor emeritus
Wilhelm Granéli, limnolog vid Lunds universitet.
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vatten i övergödda sjöar?
EviEM ska försöka
skapa klarhet i om algblomningar
minskar och vattnet blir klarare i
sjöar där man tar upp stora mängder mört, braxen eller annan
karpfisk. Arbetet med utvärderingen startade i december 2012
och leds av Per Larsson, professor
i akvatisk ekologi vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg är en
stark intressent.

Start och syfte:

Miljömålet
Minskade algblomningar
bidrar till
miljömålet
”Ingen överSå långt har vi kommit: EviEMs projektledare Claes Bernes letade gödning”.

Start och syfte: Jordbruksverket

Så långt har vi kommit: Cirka 6 000 vetenskapliga studier och annat relevant underlag togs fram av EviEMs projektledare Magnus Land. Av dessa sållades
1 200 fram för att genomgå ytterligare en utsållning samt granskning av expertgruppen. Till slut
återstod ca 250 studier. Under vintern och våren
2014 kommer data från dessa att sammanställas
och analyseras. Till hösten 2014 ska ett första utkast till rapport vara klart.

Ger utfiskning bättre

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

fram 2 000 vetenskapliga rapporter och andra studier och
gjorde en första gallring till
ca 500 stycken. Efter forskargruppens granskning återstår
nu ett par hundra studier som tillsammans beskriver utfiskning och liknande ingrepp i
drygt 100 övergödda sjöar. Resultaten från dessa
studier ska nu analyseras, och en första version av
utvärderingens slutrapport bör kunna vara färdig
hösten 2014.
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Vissa förslag
går inte vidare

I

en systematisk utvärdering av en miljöfråga
samlas alla tillgängliga forskningsrön in, och
resultaten från studier med hög kvalitet på data
och metodik sammanställs i en omfattande vetenskaplig publikation och i en lättillgänglig rapport. Allt arbete planläggs och dokumenteras
noga för att kunna granskas i efterhand. En systematisk utvärdering innehåller inga rekommendationer, men den ska fungera som underlag för
beslut om praktisk miljövård.

Några steg som ingår i utvärderingen:
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Slutrapporten fastställs efter att
intressenterna fått möjlighet att ge
synpunkter på hur resultaten presenteras
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EviEMs projektledare samlar in alla tillgängliga vetenskapliga artiklar och rapporter. De
som håller tillräckligt hög kvalitet på data och
genomförande sållas fram. Forskargruppen sammanställer och analyserar dessa
studier och skriver en slutrapport.

2

EviEMs exekutivkommitté beslutar att
en utvärdering ska ske och tillsätter
en forskargrupp som utarbetar en plan.
Intressenter kan lämna synpunkter
på utformningen av projektet.

1

En myndighet eller organisation
föreslår en miljöfråga som behöver utredas. EviEM gör en
förstudie som utreder möjligheterna att genomföra
en systematisk
utvärdering.

Myndigheter och andra intressenter föreslår miljöfrågor som det är angeläget att
få svar på. Men om det saknas tillräckligt vetenskapligt underlag, om frågan är
för oprecist formulerad eller om det pågår
annat syntesarbete inom området går inte
EviEM vidare.
– Vi har till exempel fått propåer att vi
borde titta på om hyggesfritt skogsbruk är
ett klimatvänligare alternativ än vanligt hyggesbruk – om det leder till större kolupptag
i marken. Men vi hittade bara två studier.
Det underlaget är för litet att gå vidare med,
säger Claes Bernes.
Ytterligare förslag som inte gått vidare:
n Vad blir konsekvenserna av skogsbränsleuttag, det vill säga insamling och förbränning av grenar, stubbar och annat som
blivit kvar efter avverkning? Sådant har nu
blivit mycket vanligt, och det kan inverka
både på biologisk mångfald och på markens försurningstillstånd. Men eftersom
frågan nyligen utretts på flera håll anser
EviEM att det är bättre att vänta tills mer
forskning är genomförd innan man diskuterar en systematisk utvärdering.
n Är det tiaminbrist som orsakar den uppmärksammade fågeldöden i Östersjön? En
förstudie av EviEM visade att det finns för
lite forskning gjord för att en systematisk
utvärdering ska kunna genomföras.
n Förslag om utvärderingar av nanoteknikens miljökonsekvenser eller värdet av
ekosystemtjänster har inte gått vidare därför att frågeställningarna är för vittomfattande.
SAMMANFATTNINGSVIS ska frågor för en systematisk utvärdering vara väl avgränsade
och formulerade så att utvärderingen blir
användbar för den praktiska miljövården.
För att en systematisk utvärdering ska bli
aktuell måste det också finnas tillräckligt
med vetenskapligt underlag inom området.

I EviEMs årsrapport 2012 presenterades de första systematiska utvärderingarna. De handlar om fjällmiljön och om att
minska övergödning genom att anlägga våtmarker eller ta
upp karpfiskar ur näringsrika sjöar.

EviEm Årsrapport 2013 11

Illustration: Gunilla Hagström

Flera steg i en
systematisk utvärdering

EviEM ingår i internationellt miljönätverk
n n n Mistra EviEM utsågs i april 2013
till CEE-centrum och ingår därmed
tillsammans med tre andra centra i ett
internationellt nätverk som ska sprida
kunskap om miljövård baserad på
bästa tillgängliga forskningsrön.

M

ånga miljöproblem är globala, så det är
nyttigt att kunna ta del av andras erfarenheter, säger professor Bill Sutherland,
ledamot i CEEs rådgivningsgrupp.
CEE, Collaboration for Environmental Evidence, startade 2007. Det är ett internationellt nätverk av forskare och miljövårdare som arbetar för
en hållbar miljö genom att främja kunskap och intresse för systematiska utvärderingar av miljöfrågor. Initiativet kom från Centre for Evidence-Based
Conservation, CEBC, vid Bangor University i Wales, som i sin tur inrättats 2003 för att stödja beslutsfattande inom miljövården. När Mistra EviEM
bildades 2012 var det med CEBC som viktigaste
förebild.

CEBC fungerar nu som draglok för de fyra CEEcentren; här finns webbplats och bibliotek och
redaktionen för CEEs tidskrift Environmental
Evidence. Enligt Bill Sutherland, professor vid
Cambridge University, kommer nätverket också
att bidra med utbildning och riktlinjer för miljöutvärderingar.
CEBC har ett stort antal utvärderingar bakom
sig. Bill Sutherland lyfter särskilt fram en studie

12

Det är
nyttigt
att ta
del av
andras
erfarenheter.”

av hur bestånden av öring och annan laxfisk i åar
påverkas av tekniska anordningar och av nedfallna
grenar och kvistar från omgivande skog. Tvärtemot vad man tidigare trott visade det sig att laxfiskar gynnas mer av trädrester än av konstgjorda
anordningar avsedda att reglera vattenflödet.
– Grenar och andra trädrester brukade förut betraktas som skadliga för fisk, säger Bill Sutherland
och påpekar att många miljoner har kunnat sparas
varje år tack vare studien.
Utöver CEBC består CEEs nätverk i dag av ett centrum
i Sydafrika (CEE Johannesburg), ett i Australien
(Environmental Evidence Australia) och ett i Sverige (Mistra EviEM).
De fyra centren är lite olika organiserade. CEE
Johannesburg består av ett forskarteam vid Centre
for Anthropological Research, University of Johannesburg. Under 2012 och 2013 har man arbetat
med att få in förslag på utvärderingsfrågor som är
särskilt viktiga för Afrika. Environmental Evidence
Australia har redan genomfört ett antal systematiska utvärderingar, bland annat en studie av hur
förändringar av dingobeståndet påverkar ekosystemet. Centrumet är baserat i Sydney och inriktat
på att förbättra planering och investeringsbeslut
inom miljösektorn.

i London hösten 2013 träffade EviEMs
verksamhetsledare Sif Johansson övriga CEE-ledare och diskuterade bland annat ett gemensamt
strategidokument.
– Som CEE-centrum kommer vi att fortsätta utveckla riktlinjerna för systematiska utvärderingar
och ge råd och kurser i metodiken, säger Sif Johansson.

Vid ett möte
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24 SEPTEMBER och 10 OKTOBER. Under hösten har EviEM bjudit in till två in-

tressentmöten på temat skogs- och jordbruk respektive hav och vatten.
Mötena gav värdefull information om vilka frågor som är aktuella just nu,
bland annat lyftes effekter av buffertzoner i jordbrukslandskapet och kustnära verksamheter på grunda havsområden fram som intressanta frågor
att få utvärderade.

22–23 MAJ. På en våtmarkskonferens i Nynäshamn be-

rättade EviEM om sin utvärdering ”Hur bra är våtmarker på att fånga upp näring?”. Konferensen sponsrades av EviEM och hölls för att fira att det var 20 år
sedan som Sveriges första våtmark för polering av renat spillvatten anlades i Oxelösund. Ett samarbete för
att ta fram ny våtmarkskunskap initierades.

Året som gått
Foto: Sif johansson

2013. EviEM har under året publicerat sina tre första utvärderingsplaner i tidskriften Environmental Evidence, som ges ut
av det internationella nätverket CEE, Collaboration for Environmental Evidence, för att sprida kunskap om systematiska utvärderingar. Planen beskriver vilken miljöfråga som
ska besvaras, vilka avgränsningar som gjorts och hur forskargruppen ska gå tillväga för att genomföra utvärderingen.

21 AUGUSTI. EviEM besökte Naturvårdsverkets utvärderingsenhet i Öster-

sund för att utbyta erfarenheter av miljöutvärderingar. Samtidigt besökte
EviEM också Folkhälsoinstitutet för att få del av deras erfarenheter av
systematiska utvärderingar inom folkhälsoområdet.

9-10 APRIL. Vid European Environmental Evaluators Network Forum höll EviEM i en session på temat ”Utvärderare som en bro mellan forskare och beslutsfattare”.
Diskussionen handlade om behovet av att förbättra
kommunikationen mellan forskare och beslutsfattare,
om vikten av mer tvärvetenskaplig miljöforskning och
om att forskare mer kraftfullt bör kommunicera vad de
vet istället för att peka på kunskapsluckor.
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Exekutivkommittén
Stående från vänster: professor Kjell Asplund,
ordförande i vetenskapliga rådet vid SBU, Statens beredning för medicinska utvärderingar,
Sverige, Andrew Pullin, professor i evidensbaserad naturvård och chef för CEBC, Bangor
University, Jerry M. Melillo, direktör emeritus
för Ecosystems Center, Marine Biological Laboratory, Woods Hole, Massachusetts, USA, och
professor Henrik Smith, chef för Centrum för
miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet,
Sverige.

Sittande från vänster: Eva Thörnelöf, chef för
avdelningen för analys och forskning, Naturvårdsverket, Sverige, och Thomas Rosswall
(ordförande), tidigare chef för International
Council for Science, ICSU, och före detta rektor
för Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Sverige.
Ej med på bilden: Katherine Richardson,
professor i oceanografi, Faculty of Science,
Köpenhamns universitet, Danmark, Jacob
Fant, varumärkeskonsult, Stockholm, Sverige.

Foto: Johanna Norin

Sekretariat:
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Från vänster stående: Bo Söderström.
projektledare, Matilda Miljand, koordinator, Claes Bernes, biträdande verksamhetschef.
Sittande från vänster: Magnus Land,
projektledare, och Sif Johansson, verksamhetschef.
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Årsredovisning 2013
Rekvirerade medel och utgifter SEK
Rekvirerade medel under året

6 671 000

Sekretariat

2 900 000

Kommunikation

619 000

Forskarsamarbeten

147 000

Exekutivkommittén

606 000

Systematiska utvärderingar

2 399 000

Totala utgifter

6 671 000

Utgifter
Sekretariat
Kommunikation

36%

44%

Forskarsamarbeten
Exekutivkommittén
Systematiska
utvärderingar

9%

9%

2%
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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 2013 startade tre projekt.

De nya systematiska utvärderingar
som EviEM beslutat om handlar om
skötsel av skyddad skog, om utfasning av fluorerade miljögifter och om
åkermarkens förmåga att lagra kol.

