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Eva Thörnelöf, handläggare i generaldirektörsstaben
vid Naturvårdsverket och ledamot i EviEMs styrelse.

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.

LÄS MER...

Evidensbaserad
miljövård är en
miljövård som
baseras på
bästa tillgängliga
vetenskapliga
underlag.
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Åkerstudier kan
ge bättre klimat

S

å har vi då fått ett klimatavtal. Klimatkonferensen COP 21 i Paris ledde glädjande
nog fram till en global uppslutning kring
det gemensamma målet att hejda uppvärmningen. Det är en framgång i sig att så många
länder har skrivit under, men det viktiga är vad
som sker när delegaterna kommer hem till sig.
I Sverige ligger vi redan långt framme i våra
ambitioner, även om det inte saknas utmaningar.
Hur kommer EviEM att beröras av klimatavtalet? Nya forskningsrön liksom teknisk
utveckling är centrala förutsättningar för att
klimatmålet ska nås. EviEMs uppdrag är att
sammanfatta och utvärdera kunskapsläget
inom miljöforskningen – en uppgift som är
angelägnare än någonsin.
Av stor betydelse för klimatutvecklingen är
åkermarken som både kan lagra och läcka kol.
FNs livsmedels- och jordbruksorganisation,
FAO, utsåg 2015 till internationella markåret
och i denna min första krönika som ny ordförande är det glädjande att få presentera EviEMs rykande färska systematiska kartläggning
av forskning om hur jordbruket kan påverka
åkermarkens kolförråd. Med forskningens hjälp
kan vi öka möjligheterna att ringa in
de optimala produktionssystemen för
en hållbar utveckling.
En betydelsefull forskningssammanfattning är klar att presentera för användare och beslutsfattare, ett antal andra återstår, och
jag ser fram emot
ett spännande och produktivt
2016 med EviEM!

Lisa Sennerby Forsse

Ordförande
i EviEMs
exekutivkommitté

EVIEM ÅRSRAPPORT 2015 3

FOTO: MAGNUS ARONSON

Naturvården har särskild
nytta av EviEMs arbete
Kan vi få fram tydliga rön om
skötsel av skyddad natur eller
hotade arter kan metoderna
snabbt komma till användning.”

Samtalen med forskare stimulerar.
Ser vi samma kunskapsbehov?
Och hur omsätter vi kunskapen
till åtgärder?”

Kunskap bygger broar
n n n Hur bygger man broar mellan forskare och de som ska använda forsknings-

rönen? Det är en evig fråga, säger Eva Thörnelöf vid Naturvårdsverket. Hon anser
att just naturvården kan ha särskild nytta av de miljövårdsmetoder som lyfts fram
genom EviEMs sammanställningar av bästa forskningsrön.

T

raditionella metoder kan få stryka på foten
när forskarna presenterat sina resultat.
–  Inom naturvården finns det mycket ”såhär-har-vi-alltid-gjort”-kunskap. Man ”vet”
något. Där kommer EviEM in. De klarlägger hur saker och ting ligger till vetenskapligt.
Eva Thörnelöf har mer än 30 års erfarenhet som
tjänsteman och chef inom olika myndigheter med
miljöansvar. Inte minst i Naturvårdsverket, där
hon under 2015 med kort varsel fick rycka in som
vikarierande generaldirektör innan nye generaldirektören Björn Risinger kom på plats i oktober.
Numera sitter hon i verkets stab och har från start
varit ledamot i EviEMs styrelse, ExComm.

svar på, säger hon, och påpekar att EviEMs utvärdering av reduktionsfiske, klar 2015, ger just sådana tydliga svar. Den utvärderingen ger svart på
vitt att det i vissa typer av sjöar är mycket effektivt
att ta upp stora mängder karpfisk för att rena övergödda sjöar.
–  Det är ganska klara besked till en fiskefinansiär. Inom medicinen finns ofta rön som direkt
kan omsättas i några ord. ”Rör på dig” är en allmän uppmaning till den som har ont i ryggen.
När Naturvårdsverket ska gå ut med vägledning
till länsstyrelser eller kommuner har vi nytta av
om det finns något eller några tydliga besked av
det slaget.

hon användarna. Naturvårdsverket är en självklar intressent av de miljöfrågor som EviEM ska utreda genom sina systematiska utvärderingar.
– EviEM tillför ”mythbusting”. De tar fram forskningsrön som bygger på vetenskapligt dokumenterad kunskap och inte på vad någon tycker.
Eva Thörnelöf tar vassröjning som fiktivt exempel. Blir det någon skillnad om man eldar upp vassen eller skär den med kniv? Sådant kan EviEM ge

SOM UTBILDAD BIOLOG fick Eva Thörnelöf direkt jobb
som miljöbyråkrat. Hon har själv aldrig forskat,
men blev tidigt medveten om forskningens betydelse för just miljövården.
–  
Skärningspunkten mellan forskning och
tillämpning har alltid fascinerat mig. Samtalen
med forskare stimulerar. Ser vi samma kunskapsbehov? Och hur omsätter vi kunskapen till åtgärder? Forskningen behövs för att backa upp myndigheter, departement och inte minst internationellt

I  EXCOMM  REPRESENTERAR
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Naturvårdsverkets Eva Thörnelöf vill gärna se sig som en brobyggare mellan forskare och de som ska använda
forskningsrönen. Skärningspunkten mellan forskning och tillämpning har alltid fascinerat henne, säger hon.

arbete. Miljövård är en ung vetenskap och har varit
väldigt kunskapsdriven, just för att man ska kunna
motivera olika åtgärder.
Så hur viktigt är EviEM för att få fram konkreta
metoder som exempelvis Naturvårdsverket kan
sprida?
– Jag ser EviEM som ett verktyg bland flera. Jag
tycker att de står för något som inte täcks in av någon
annan: oberoende systematiska utvärderingar inom
miljövården. Och kan vi få fram tydliga rön om skötsel av skyddad natur eller hotade arter så kan metoderna säkert snabbt komma till användning.
NÄR DET GÄLLER mer övergripande frågor är Eva Thör-

nelöf tveksam till om just systematiska utvärderingar ger de bästa svaren.
– En lärdom jag fått av styrelsearbetet i EviEM är
att utvärderarna följer en noga planerad och dokumenterad process som går framåt i bestämda steg.
Om det uppstår nya frågor efter ett år så backar
man inte. Metodiken lämpar sig därmed inte för
att utvärdera öppna, breda frågor. Och vi som ska
tillämpa miljövårdsmetoderna vill gärna måla i
breda penslar. Vi är inte tränade i att ställa frågor
för systematisk utvärdering.

Än så länge är det för tidigt att säga hur EviEMs
utvärderingsresultat kommer att påverka Naturvårdsverkets miljövårdsarbete eller verkets satsningar på miljöforskning.
– Det är sällan ett enda resultat som gör att man
vänder på klacken. Det tar tid att få in ett nytt sätt
att tänka, säger Eva Thörnelöf.
MEN,  TILLÄGGER  HON, det finns redan ett värde i att
fler anställda fått klart för sig att forskningsmetodik kan spela stor roll för att få fram vetenskapligt
tillförlitliga miljövårdsmetoder. EviEMs första projekt, den systematiska utvärderingen av renbetets
effekter på fjällvegetation, visade att det var väldigt svårt att jämföra studier eftersom forskarna
använt sig av så olika sätt att mäta fakta. Därför
gick det heller inte att få fram en samlad bild av
bästa miljövårdsmetod.
– När vi delar ut forskningsanslag är det viktigt
att fundera kring detta.
Och det allra viktigaste: hur forskningsrönen
ska nå miljövårdare och andra användare, behöver
ständigt diskuteras.
– Hur kommer kunskapen vidare? Det är en intressant fråga.
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Övergödda
sjöar får nytt l iv
n n n Övergödda sjöar kan bli klarare och mindre algrika

när man fiskar upp stora mängder karpfisk. Till skillnad
från andra mer kostsamma ingrepp ger metoden oftast
bra resultat. Det visar den genomgång av forskningslitteraturen som EviEM blev klar med våren 2015.

”Biomanipulering effektiv metod rena vattnet”
ÖVERGÖDNING PRIORITERAT PROBLEM. Havs- och vattenmyndigheten är en av många intressenter som
velat ha klarhet i om algblomningar minskar och
vattnet blir klarare i sjöar där man tar upp stora
mängder fisk. I december 2012 startade EviEMs
utvärdering av hur vattenkvaliteten i övergödda
sjöar påverkas av så kallat reduktionsfiske. Övergödningen leder till igenväxning och försämrad
vattenkvalitet för både människor och djur, och är
ett alltmer prioriterat problem inom EU. Många
svenska sjöar är övergödda efter mer än ett sekel
av avloppsutsläpp och näringsläckage.

Om man lyckas minska mängden växtplankton blir
vattnet klarare och förhoppningsvis mer syrerikt.
EviEMs utvärdering utfördes av en forskargrupp under ledning av Per Larsson, professor i akvatisk ekologi vid
Linnéuniversitetet i Kalmar. Efter insamling av mer
än 14 500 vetenskapliga artiklar detaljgranskades
över 200 studier som bedömdes vara relevanta. De
studier som befanns hålla tillräckligt hög kvalitet
innehöll uppgifter om sammanlagt 128 restaureringsförsök i 123 sjöar. En slutrapport om sammanställningen av forskningsrönen publicerades i
maj 2015. Resultaten finns också redovisade i ett
faktablad och i en populärvetenskaplig sammanfattning på EviEMs hemsida.

128 RESTAURERINGSFÖRSÖK UTVÄRDERADES.

BIOMANIPULERING  OVANLIGT  I  SVERIGE.  Att restaurera över-

gödda sjöar genom att öka eller minska mängden
djur eller växter kallas biomanipulering. Det har
prövats på många håll i världen, men är en ovanlig
metod i Sverige. Den vanligaste formen av biomanipulering är reduktionsfiske. Det innebär att man
tar upp stora mängder fisk som livnär sig på djurplankton. I Europa gäller det framför allt mört,
braxen och annan karpfisk. När mängden karpfisk
minskar överlever fler djurplankton som i sin tur
äter växtplankton. Det är växtplankton som i för
stor mängd ger grumligt och syrefattigt vatten.
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De flesta restaureringsförsök
som ingår i utvärderingen har genomförts i Centraleller Nordeuropa under de senaste årtiondena. Mer
än hälften är gjorda i Norden, varav 13 i Sverige,
bland annat i Finjasjön och Ringsjön i Skåne. Övriga
15 procent ägde rum i Nordamerika. Huvuddelen
av biomanipuleringsförsöken bygger på reduktionsfiske, ett fåtal på inplantering av rovfisk.

DESSA FÖRSÖK VALDES UT:

MILJÖMÅLET
Minskade
algblomningar
bidrar till miljömålet ”Ingen
övergödning”.
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När mängden karpfisk minskar överlever fler djurplankton som i sin tur äter
växtplankton. Då blir vattnet klarare.

En klar majoritet av ingreppen i de övergödda sjöarna hade positiv inverkan på vattenkvaliteten. Siktdjupet förbättrades avsevärt och mängden växtplankton
minskade. Effekterna på vattenkvaliteten höll i
genomsnitt i sig minst tre år, i enstaka fall tio år eller mer.

TYDLIGT ATT REDUKTIONSFISKE FUNGERAR.

TYDLIGA MÖNSTER: De tre första åren efter biomanipuleringen var siktdjupet i genomsnitt nästan en halv meter större än före ingreppet i de
undersökta sjöarna. Förekomsten av cyanobakterier, organismer som ofta skapar besvärliga
algblomningar, minskade också kraftigt under
de första tre åren. Reduktionsfisket var särskilt
framgångsrikt i små sjöar med höga fosforhalter
före ingreppet.

Bättre forskningsdata efterlyses.
Effekterna av en biomanipulering går inte att mäta
om det inte finns uppgifter om vattenkvaliteten
före ingreppet. Mer forskning om samverkan mellan biomanipulering och andra sjörestaureringsmetoder skulle därtill kunna bidra till bättre vattenvård, anser EviEMs forskargrupp.

KUNSKAPSLUCKOR:

I KORTHET:

UTVÄRDERINGSRESULTATET

n EviEM har genomfört en systematisk utvärdering – ett metodiskt sätt att sammanställa vetenskaplig kunskap – om effekten
av biomanipulering i övergödda sjöar världen över.
n Att minska mängden mört, braxen eller annan karpfisk kan
vara en effektiv metod att restaurera övergödda sjöar.
n Vattnet blir klarare och mängden växtplankton minskar när
man tar upp stora mängder fisk som livnär sig på djurplankton.
n De första tre åren efter biomanipuleringen var siktdjupet
i genomsnitt nära en halv meter större än före ingreppet.
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”Uppsving för biologiska metoder”
kan ge ett uppsving för biologisk
miljövård i Sverige och kanske
också få betydelse för Östersjön,
tror Per Larsson, ordförande
i den forskargrupp som sammanställt rön om effekten av reduktionsfiske.

K

ommuner har ofta en övertro på tekniska
metoder, säger han.
– Att länsstyrelser och kommuner ser att
det här fungerar har väldigt stor betydelse
eftersom det finns en utbredd skepsis till biologiska metoder, trots att de är relativt enkla och billiga.
Om biologin är störd är det nästan omöjligt att
åtgärda problemen med tekniska lösningar, påpekar Per Larsson som är professor vid Linnéuniversitetet i Kalmar.
– Då måste man gå in och jobba med biologiska
metoder. Men det måste ske långsiktigt. Du kan
inte klippa gräset en gång och tro att det räcker.
SVEN INGE SVENSSON,

miljöchef i Hässleholm, instämmer. Hässleholm är en av få svenska kommuner
som plockat upp braxen eller annan karpfisk med
olika typer av nät för att få bättre sjövatten. Varje
år lägger man numera en miljon kronor på detta.
Finjasjön är paradexemplet. Sedan metoden infördes har den blivit alltmer sofistikerad.
– Förut fick vi slänga tillbaka gös och gäddor.
Idag plockar vi bara upp exakt de arter vi vill ha.

Reduktionsfisket
i Finjasjön har
ökat siktdjupet
med drygt en
meter. 
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Kommuner
har ofta
en övertro på
tekniska
metoder.”

Per Larsson,
ordförande
i EviEMs
forskargrupp.

Mörten går som djurfoder till Storkprojektet, och
när vi tar upp braxen kommer det hit inflyttade
thailändare och östeuropeer som röker den.
Algsoppan är borta. Före reduktionsfisket var
siktdjupet i Finjasjön knappt tio centimeter. Sommaren 2015 uppmättes 1,90 meters sikt. 1990-talets försök med muddring misslyckades och blev
mycket dyrt, berättar Sven Inge Svensson.
– EviEMs rapport är en bekräftelse på att vi satsat rätt. Det är väldigt bra att de gjort utvärderingen. Den kan få betydelse för andra.
ÄVEN MATS SVENSSON, forskningschef på Havs- och vattenmyndigheten, är nöjd med utvärderingen.
– Resultatet är lovande även om det är en endof-pipe-lösning. Du kommer inte åt orsaken till
övergödningen. Men det visar att detta är en vetenskapligt belagd metod, att vi kan använda oss av
ekologiska modeller för att få bättre vattenkvalitet,
inklusive badvattenkvalitet.
Professor Anna Gårdmark vid Sveriges lantbruksuniversitet ingick i forskargruppen som utvärderade reduktionsfisket och kan tänka sig att
arbeta med metoden igen.
– Det var en tilltalande metod, om än arbets- och
tidsintensiv. Det tog längre tid än vad någon av oss
hade planerat. Men det gick att få ihop ett mycket
större materiel än vad jag trodde, större än i traditionella litteraturöversikter. Jag hoppas att det
leder till att man kan fatta välgrundade förvaltningsbeslut.
Per Larsson hyser stora förhoppningar.
– I förlängningen kan utvärderingen få betydelse för miljöarbetet i Östersjön. Vi har en liknande
process där. Sediment som läcker kväve och fosfor
och orsakar algblomning år efter år. I Östersjön
handlar det i så fall om att sätta ut rovfiskar, till exempel gös och gädda, som livnär sig på djurplanktonätande fisk.

FOTO: JOHAN FORSSBLAD

n n n Reduktionsfiskeprojektet
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Forskningens ”gold standard”

där metodiken har använts i över
tjugo år, anses en systematisk utvärdering vara
”gold standard” för att ta reda på vad forskningen säger. Miljöområdet har inte en lika lång
tradition, men antalet publicerade utvärderingar som följer riktlinjerna från Collaboration for
Environmental Evidence (CEE) ökar stadigt.
En systematisk utvärdering tar tid att genomföra. Data från olika studier vägs samman
på ett så opartiskt sätt som möjligt. Metodiken
kännetecknas av stor noggrannhet, grundlighet och strikt kvalitetsgranskning. Dessutom
redovisas alla steg i utvärderingen öppet. En
förutsättning för att genomföra detta är att vi

Vi ser
fram
emot att
stärka
det internationella
arbetet.”

med Kungl. Vetenskapsakademien
som värd flyttar vi till Stockholm Environment
Institute (SEI) i januari 2016. Med SEI som värd
kommer vi närmare den aktiva miljöforskningen.
Vi ser fram emot att SEIs olika internationella
centrum och de sex CEE-centrumen ska ha
nytta av varandra och ytterligare stärka det
internationella arbetet.
Till sist ser jag verkligen fram emot möjligheten att möta riktigt många forskare och användare från olika länder på CEEs första internationella konferens den 25-27 augusti 2016 på
Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm!

EFTER FYRA ÅR

Sif Johansson
Verksamhetschef
för Mistra EviEM

FOTO: STAFFAN WAERNDT

INOM MEDICIN,

har haft och har glädjen att samarbeta med ett
50-tal mycket engagerade forskare från olika
länder
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U

nder 2015 publicerade EviEM sin andra
systematiska utvärdering. Den granskade forskningen om hur effektivt det är
att fiska upp planktonätande fisk ur små övergödda sjöar för att förbättra vattenkvaliteten.
Utvärderingen verifierade att Hässleholms kommun satsat rätt i sitt arbete med Finjasjön, där vi
i maj presenterade resultatet för kommunen och
andra intresserade. Under året startade vi också
planeringen för tre kommande utvärderingar och
publicerade två systematiska kartläggningar.

Nytt CEE-centrum i Paris

2015 UTÖKADES DET internationella nätverket Collaboration for Environmental Evidence (CEE) med
ett nytt centrum för systematiska utvärderingar
av miljöfrågor. Det nya centrumet finns i Paris och
är knutet till en stiftelse för forskning om biologisk mångfald, Fondation pour la Recherche sur
la Biodiversité. Stiftelsen är en plattform för både
forskare och intressenter. Sammanlagt finns nu sex
CEE-centrum, varav Mistra EviEM är ett. De övriga
finns i Storbritannien, Australien, Kanada och Sydafrika.

Första CEE-konferensen i Stockholm

konferensen med CEE,
Collaboration for Environmental Evidence, hålls
i Stockholm 25–27 augusti 2016. Arrangörer är
Mistra EviEM i samarbete med Naturhistoriska
riksmuseet där konferensen kommer att äga rum.
Konferensens fokus är att diskutera hur systematiska utvärderingar kan användas för att få en bättre
miljövård. Inbjudan att delta kommer under våren
2016 att gå ut till forskare, beslutsfattare och andra intressenter inom miljösektorn.

DEN FÖRSTA INTERNATIONELLA

EVIEM ÅRSRAPPORT 2015 9

Kunskapsluckor i miljöarbetet
identifierade i unikt projekt
n n n I ett unikt projekt med forskare och

djupintervjuades. Det ledde till att 248 frågor samlades in. De grupperades efter ett eller flera nationella miljömål. Samhällsvetenskapliga miljöfrågor
diskuterades även i särskilda grupper.
Under våren 2015 träffades ett 30-tal forskare och
intressenter vid en workshop efter att ha gjort en första prioritering av frågorna. Deltagarna delades in i
mindre grupper och de prioriterade frågorna diskuterades av minst två olika grupper. Varje grupp identifierade fem-sex frågor med störst kunskapsbrist,
vilket gav en slutlig lista på drygt 50 frågor inom tolv
områden där ökad kunskap efterlyses.

intressenter har EviEM identifierat områden
där det krävs mer kunskap för att Sverige
ska klara av nationella och internationella
miljöåtaganden.

U

nder hösten 2014 startade arbetet med att
identifiera kunskapsluckor i det svenska
miljöarbetet. Resultatet ska inspirera till
ny forskning och hjälpa EviEM att ta fram
frågor där behovet av systematiska utvärderingar
eller forskning är stort. Förebilden kommer från
Storbritannien där forskare och intressenter under
en workshop lyfte fram 100 ekologiska frågor med
stor betydelse för både forskare och beslutsfattare.
EviEM gick systematiskt tillväga för att fånga in
de frågor som myndigheter och andra intressenter
önskar ytterligare kunskap om.
I ett första steg kontaktades personligen 92 anställda vid 34 myndigheter, intresseorganisationer
och andra sektorer inom miljövården. 20 av dessa
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att det behövs mer kunskap
om hur ekosystemen storskaligt fungerar, så att
åtgärderna som görs blir effektiva. Dessutom behövs ökad kunskap om hur samhällsvetenskapliga
beslut påverkar miljön.
Många områden har lyfts fram tidigare, vilket
enligt EviEM ytterligare poängterar vikten av att
följa upp dem. Ny forskning krävs inom flera områden, men sammanställning och utvärdering av
befintlig forskning är ofta ett steg på vägen, och
ibland ett tillräckligt steg för att gå vidare med miljöarbetet.

SAMMANTAGET FRAMKOM

områden inom svenskt miljöarbete
där ny kunskap behövs:

1.
2.
3.

4.
5.
6.
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Hur påverkas miljön av kombinationer av
giftiga ämnen?
Vilken betydelse har grundvatten för
spridning av föroreningar?
Vilka effekter har återvinning för spridning
av miljögifter?
Hur kan effektivt skogsbruk gå hand i hand
med bevarande av biologisk mångfald?
Hur påverkar storskaliga havs- och markförändringar ekosystemens stabilitet?
Hur påverkar tätortsnära natur hälsa och
miljöengagemang?

7.

Hur påverkar fiske, sjöfart, kustexploatering, skräp med mera havets ekosystemtjänster?
8. Hur ska övervakning, beredskap och
riskanalys för främmande arter utformas?
9. Hur kan vi hantera målkonflikter?
10. Hur kan vi utveckla effektiva styrmedel
för att minska miljöpåverkan?
11. Hur påverkar företagens agerande hållbar
produktion och konsumtion?
12. Hur kan människors engagemang i miljö
och natur öka?
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Utmaning
hitta
frågor
som ligger rätt
i tiden.”

– Mycket onödigt ideologiskt käbbel skulle försvinna om vi kunde sortera ut vad forskningen
faktiskt vet och inte vet, säger Thomas Rosswall i ett samtal med EviEMs nya styrelseordförande
Lisa Sennerby Forsse.

”Forskningsrön avgör globala beslut”
n n n Lisa Sennerby Forsse,

Thomas Rosswall pekar på sammanställningarna inom FNs klimatpanel IPCC. Utan dem hade
klimatfrågan inte varit där den är idag, säger han.
– Idag diskuterar vi inte om det blir en klimatförändring utan hur vi ska hantera den.
Lisa Sennerby Forsse framhåller rönen som ledde fram till en ökad medvetenhet om den långväga
spridningen av försurande ämnen och som fick avgörande betydelse.
– När forskningens resultat väl nådde fram till beslutsfattarna förändrades utsläppsnivåerna praktiskt taget över en natt.

som tagit över stafettpinnen efter
EviEMs förre styrelseordförande
Thomas Rosswall, har minst en
sak gemensam med sin företrädare: ambitionen att sprida forskningsrönen långt utanför landets
gränser.

D

et som görs inom EviEM kan inte bara vara
intressant för det svenska samhället, säger
hon i ett samtal med sin företrädare om
gamla och nya utmaningar för EviEM.
Efter tre år som ordförande för ExComm,
EviEMs styrelse, har generalisten och ekologen,
professor emeritus Thomas Rosswall lämnat över
till professor Lisa Sennerby Forsse, också hon ekolog och expert på miljöforskningsfrågor. Båda har
varit rektor för SLU, båda har haft svenska och internationella positioner inom forskningsorganisationer. Och båda är övertygade om forskningssammanvägningarnas betydelse för globala beslut.

Oerhört
angeläget
se hur
medlen
använts.”

THOMAS ROSSWALL blev väldigt glad när han fick frågan att leda EviEMs styrelse. Inom många svenska
politikområden, exempelvis medicin, fanns synteser av forskningsrön, men inte inom miljöområdet.
Så det var hög tid, säger han, att ta fram vad forskningen vet och inte vet.
– Arbetet har utförts mycket professionellt, men
allt har tagit längre tid än väntat. Utmaningen är
att hitta frågor som ligger politiskt rätt i tiden vilket
också gör att resultatet får ett nyhetsvärde.
– Så mycket pengar har lagts på miljöforskning
under 2000-talet, säger Lisa Sennerby Forsse. Den
har vuxit enormt och blivit så komplex. Det är oerhört angeläget att se hur medlen har använts, vad
vi har lärt av projekten och hur vi kan använda resultaten.
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Storleken spelar roll för
våtmarkers näringsupptag
n n n Att anlägga eller restaurera våtmarker är en effektiv
metod för att fånga upp näringsämnena kväve och fosfor för
att minska övergödning. Det visar EviEMs sammanställning
av globala forskningsrön. Mängden näringstillförsel, våtmarkens storlek och omgivande klimat avgör hur bra våtmarkerna tar upp näringen.

”Åkerns våtmarker effektiva först efter flera år”
Övergödda sjöar
och kustområden är ett stort och angeläget miljöproblem i hela världen. Jordbruksverket och
Havs- och vattenmyndigheten hör till dem som vill
ha bättre underlag för att förstå hur bra nya och
restaurerade våtmarker är på att fånga upp näring som annars skulle läcka ut i mark och vatten.
I december 2012 startade EviEMs utvärdering
av hur snabbt våtmarker tar upp näring och hur
effektiva restaurerade och nyanlagda våtmarker
är.

sammanställt forskningsrön om vilka våtmarkstyper som bäst fångar upp näring och hur klimat och
andra faktorer påverkar.

HUR  SKA  VÅTMARKER  KONSTRUERAS?

NYGAMMAL METOD MINSKA ÖVERGÖDNING. En gång i tiden
hjälpte våtmarker till att ta upp mycket näring,
men på många håll i världen har dessa vattensamlingar dikats ut eller fyllts igen för att skapa
mer skogs- och åkermark. I Sverige återstår bara
en bråkdel av 1800-talets myrmark, sumpskog,
fuktängar och kantzoner mellan land och vatten.
Sedan 1990-talet har en del av dem restaurerats,
och många våtmarker har också nyanlagts, för att
minska spridning av näringsämnen från bland annat jordbruksmark, dagvatten och behandlat avloppsvatten. Metoden innebär att man låter det
näringsrika vattnet passera genom våtmarken
innan det förs vidare ut i omgivningen. Men eftersom näringsupptaget varierat stort har EviEM nu
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MILJÖMÅLET
Våtmarker
minskar
näringsbelastning och
bidrar till miljömålet ”Ingen
övergödning”.

203 VÅTMARKER UTVÄRDERADES. De flesta studier som
ingår i utvärderingen har genomförts i Europa
och Nordamerika. Sammanställningen och bedömningen av forskningsrönen utfördes av en
forskargrupp under ledning av Wilhelm Granéli,
professor i akvatisk ekologi vid Lunds universitet. Mer än 5 800 vetenskapliga artiklar samlades in. 93 av dem var relevanta och höll tillräckligt hög kvalitet för att ingå i utvärderingen.
Sammanlagt granskades näringsupptaget i 203
nyanlagda eller restaurerade våtmarker, både i
absoluta tal (uttryckt i gram per kvadratmeter
och år) och i relativa tal (uttryckt i procent av
ingående mängd). Slutrapporten publicerades
i början av 2016. EviEM har också presenterat
resultaten i ett faktablad och i en populärvetenskaplig sammanfattning. De finns i tryckt version och på EviEMs hemsida.
BRA  MILJÖVÅRDSMETOD.  Sammantaget visar rönen att
det är en effektiv miljövårdsmetod att anlägga eller restaurera våtmarker för att hindra fosfor och
kväve att läcka ut i mark och vatten. Mängden nä-
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Olika typer av
”belastning”
n  Man skiljer mellan våtmarkens
näringsbelastning
och dess hydrauliska
belastning. Näringsbelastning talar om
hur mycket kväve eller
fosfor som tillförs våtmarken per ytenhet och
tidsenhet. Hydraulisk
belastning är ett mått på
hur mycket vatten som
rinner in i våtmarken per
ytenhet och tidsenhet.

I Sverige återstår bara en bråkdel av 1800-talets våtmarker, det vill säga myrmark, sumpskog, fuktängar och kantzoner mellan land och vatten. Att restaurera några av dem och
anlägga nya kan effektivt hindra näringsämnen att läcka ut i sjöar och hav, visar EviEMs
sammanställning av globala forskningsrön. Här en nyanlagd våtmark i Segeåns avrinningsområde I sydvästra Skåne.

ringsämnen som våtmarkerna fångar upp beror
främst på hur mycket som tillförs utifrån, men
den årliga medeltemperaturen och våtmarkens
storlek har också viss betydelse. Bilden av den
relativa reningsförmågan är mer komplex. För
kväve minskar den med ökat vattenflöde, samtidigt som temperatur och våtmarkens storlek
också påverkar. För fosfor spelar hydraulisk belastning (se faktaruta) och ingående fosforhalt
störst roll, men sambanden mellan dessa faktorer och våtmarkernas effektivitet är inte helt
enkla.
Det kan ta flera år innan restaurerade våtmarker på tidigare dränerad åkermark effektivt fångar upp fosfor. De undersökta studierna
visar därtill att våtmarker där vattenflödet styrs av
nederbörden tar bort mindre fosfor än våtmarker
med ett reglerat vattenflöde.
TYDLIGA MÖNSTER.

KUNSKAPSLUCKOR. Studier med lägre tillförlitlighet,
till exempel på grund av gles provtagning, uppvisar större variationer i resultatet än mer noggrant
utförda studier. Där krävs bättre forskningsmetodik om man ska få tydliga resultat. Mer forskning
behövs om betydelsen av varierande och ojämna
vattenflöden.

I KORTHET:

UTVÄRDERINGSRESULTATET

n  EviEM har gjort en systematisk utvärdering – metodiskt
sammanställt vetenskaplig kunskap från hela världen – om hur
olika våtmarker fångar upp näringsämnena fosfor och kväve.
n  De sammanställda rönen visar att det i stort är en effektiv
miljövårdsmetod att anlägga eller restaurera våtmarker för att
minska näringstillförsel från avloppsreningsverk och stads- och
jordbruksmark.
n  Forskningsrönen visar också hur olika faktorer påverkar
våtmarkernas effektivitet. Både halterna av näringsämnen
och vattenflödets storlek och dynamik bör noga utvärderas vid
utformningen av en våtmark. Det omgivande klimatet spelar
också roll för hur mycket näring som tas upp.
n  Det kan ta åratal innan restaurerade våtmarker på tidigare
dränerad åkermark effektivt tar bort fosfor från vattnet.
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”Det behövs ganska
många våtmarker”
FOTO: JULIA LINDEMALM/SYDSVENSKAN

n n n Den här studien slår en gång för alla fast att
våtmarker fungerar som näringsfälla, konstaterar
professor Wilhelm Granéli, som lett EviEMs våtmarksutvärdering. Och det behövs många fler våtmarker,
anser han.

D

et räcker inte med en våtmark här och där
säger Wilhelm Granéli.
–  Det ska till ganska många. Studien visar att det kan vara väl så bra att anlägga
många mindre våtmarker som en enda stor. Det är
kanske till och med lättare att konstruera många
små på några tusen kvadratmeter.
Wilhelm Granéli påminner om den inledande
debatten kring hur mycket energi den svenska
vindkraftsutbyggnaden kunde bidra med. Han
drar en parallell till våtmarksutbyggnadens betydelse för att minska övergödning.
–  Man måste komma upp i stora volymer. Ungefär
som vindkraften. Det skrattades en del åt den, men
nu börjar den nästan konkurrera ut kärnkraften.

GRANÉLI ÄR SJÄLV inte våtmarksforskare. Han är professor i akvatisk ekologi vid Lunds universitet och
expert på brunifieringen av vatten, det vill säga
den pågående ökningen av organiskt material i
sjöar och kustvatten. Resultatet av EviEMs utvärdering förvånade honom, trots att den i stort sett
bekräftade något som forskarna redan visste.
–  Jag hade nog inte väntat mig ett så tydligt
resultat. Med tanke på att vi inkluderat så många
olika typer av våtmarker i olika klimatzoner hade
jag trott på en större spridning. Ändå blev resultatet ganska samstämmigt. Det överraskade mig.
Eftersom utvärderingen är gjord enligt strikta
kriterier visar den på ett övertygande sätt, anser
Wilhelm Granéli, att man ska gå vidare på samma
linje. Det vill säga anlägga fler våtmarker för att
ersätta en del av dem som en gång hjälpte till att
fånga upp näring.
–  Om man inte har ett historiskt perspektiv kan
man tro att vi håller på att skapa ett onaturligt
landskap. Men den areal som utdikats är oändligt
mycket större än de nya och gamla våtmarker som
nu anläggs och restaureras.
Det går dock inte att använda studien som en
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Professor Wilhelm Granéli, ordförande
i EviEMs forskargrupp som utvärderat hur
bra våtmarker är på att ta upp näring och
därmed minska övergödning.

Man måste komma upp i stora
volymer. Ungefär som vindkraften.
Det skrattades en del åt den, men
nu börjar den nästan konkurrera ut
kärnkraften.”
slags manual för att utforma våtmarker så att de
blir effektiva näringsfällor, påpekar Granéli. Den
ambitionen fanns från början. Men antalet våtmarker som bedömdes vara relevanta för att ingå i utvärderingen blev för litet för att man skulle kunna
dra några statistiska slutsatser om detta. Däremot
visar resultatet att den som anlägger våtmarker på
tidigare gödslad jordbruksmark kan få vänta ett
bra tag innan fosfor tas upp. I början kanske fosforläckaget till och med blir större.
–  Det betyder inte att man ska låta bli att anlägga
våtmarken där. Men om man har valet att använda
annan mark, så kanske man ska göra det.
EVIEM ÅRSRAPPORT 2015

Stadsnaturen gör oss friskare
n n n Forskning visar att parker och andra grönområden i tätorter bidrar till bättre fysisk och psykisk
hälsa. Den slutsatsen drar EviEM efter att ha
sammanfattat och kommenterat åtta systematiska
utvärderingar om betydelsen av stadsnära natur.
EviEM Kommente

rar

2015

I vilken utsträck
ning bidrar urbana
grönområden
med ekosystemtjäns
ter?

Sverige urbaniseras
i allt högre grad.
De kvarvarande
behov av bland
urbana grönområdena
annat bostäder
och infrastruktur.
konkurrerar med
Bidrar grönområdena
Vilken betydelse
tätorternas
till människans
har den tätortsnära
välbefinnande
EviEM åtta olika
naturen för stadsbor?
och i så fall hur?
systematiska utvärderingar
Här sammanfattar
som publicerades
och kommenterar
2010 till 2015.

Sammanfattn

ing

Idag lever mer
än hälften av världens
befolkning i städer.
År 2050 förväntas
den andelen ha
ökat till 75 procent.
Enligt Eurostat
är Sverige det EU-land
där urbaniseringen
går snabbast, och
i större städer
är trycket att bygga
tätortsnära naturen
i den
mycket stort. Urbana
grönområden kan
dock bidra med
så kallade ekosystemtjänster
definieras som
, vilka grovt kan
ekosystemens
människans välbefinnande direkta och indirekta bidrag
till
[1]. Forskarnas
intresse för urbana grönområden
har ökat dramatiskt,
och här presenteras
översiktligt resultaten
från åtta systematiska
ämnet, publicerade
utvärderingar i
från 2010 till 2015.

Kommenterad
e utvärderingar

Konijnendijk CC, Annerstedt
M, Nielsen AB, Maruthaveeran
Benefits of urban
S:
parks: A systematic
review. 2013. A
report for IPFRA.
Bowler DE, Knight
TM, Buyung-Ali L,
Pullin AS: How effective
is greening of urban
areas in reducing
human exposure
ground level ozone
to
concentrations,
UV exposure and
urban heat island
the
effect? 2010b. CEE
review 08-004.
I tabellform även:

Bowler m.fl. 2010a
Fokus för dessa
[5], Dzhambov & Dimitrova
utvärderingar låg
2014 [7], Gascon
m.fl. 2015 [8], Kabisch
på ickemateriella
ekosystemtjänster
m.fl. 2015 [9], Korth
nyttor av
som rekreation,
m.fl. 2014 [10] och
Roy m.fl. 2012 [3].
hälsa och estetiska
den samt reglerande
värtjänster som luftrening,
och bullerreducering.
vattenrening
Endast tre utvärderingar
krav som Collaboration
uppfyllde de
for Environmental
Evidence ställer
på en systematisk
utvärdering [5,
bedöma vilka åtgärder
6, 10]. Det fanns
stöd i litteraturen
som ska prioriteras.
ett tydligt
för att grönområden
ket fick därför
Naturvårdsveri uppdrag av regeringen
bidrar till ökad
aktivitet, och därmed
fysisk
att genomföra
kommunikationss
minskad fetma,
en
samt ökat psykiskt
atsning om ekosystemtjänster
välmående. Det
fanns ett visst stöd
sas senast 2018).
(slutredoviför att urbana grön
områden har en
reglerande funktion,
bland annat genom
att åstadkomma
lägre temperatur,
I Sveriges större
men dessa ekosystemstäder är trycket
tjänster anses i
att bygga i den
dagsläget främst
nära naturen för
tätortsvara lokala och
närvarande mycket
sig utanför grönområdenas
inte sträcka
stort. Grönområden
konkurrerar med
gränser. Flera utvärderingar
tätorternas behov
uppmanar forskare
av bland annat
att i framtida studier
der och infrastruktur.
bostätydligare definiera
vilken typ av grönområden
Av flera orsaker
är det viktigt att
stärka den tätortsnära
de undersöker.
I dagsläget är det
svårt att syntetisera
naturens ställning
gentemot andra
resultaten från
samhällsintressen.
skilda studier,
Parker och grönområden
är oklart vilken
då det ofta flera
typ av miljöer som
kan bidra med
ekosystemtjänster
granskats.
; till exempel dämpas
trafik och industrier
buller från
av växtligheten
samtidigt som
växter kan fungera
gröna
Ett svenskt perspektiv
som filter för en
del luftföroreningar.
på frågan
Tillgång till närnatur
inbjuder även till
Miljö och energidepartemen
fysisk aktivitet
anses ofta vara
tet publicerade
och
grundläggande
utredning om hur
år
för vår hälsa och
värdet av ekosystemtjänster 2013 en
ka välbefinnande.
vårt psykisDen tätortsnära
göras [2]. Syftet
kan synlignaturen rymmer
med utredningen
förvånande stor
ofta en
var att göra beaktandet
biologisk
ekosystemtjänster
av med ekosystemtjänster mångfald som indirekt kan
till en naturlig
bidra
del i samhällsplanering
och näringslivsutveckl
, bland annat genom
en
för friluftsliv. Fler
att öka intresset
ingen. En av utredningens
exempel på urbana
var dock att kunskapsunderlag
slutsatser
ekosystemtjänster
ges i Tabell 1. Många
et var otillräckligt
myndigheter arbetar
för att
med frågor som
rör den tätortsnära
naturen, på nationell
nivå till exempel

”EviEM kommenterar” sammanfattar och
kommenterar
systematiska utvärderingar som
utförts av andra
än EviEM och är
betydelsefulla för
svensk miljövård.
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U

tvärderingarna klargör bland annat att närheten till grönområden gör att folk rör på
sig mer vilket leder till minskad fetma. Ett
visst stöd finns också för att temperaturen
lokalt sänks nära grönområden. På natten kan det
bli upp till 1,15 grader svalare.
EviEMs sammanfattning visar också att forskningen om betydelsen av urban natur har ökat dramatiskt: från 10 vetenskapliga artiklar år 1998 till
668 artiklar år 2014.
De åtta systematiska utvärderingarna som EviEM
studerat   publicerades    2010–2015.    Tyvärr   uppfyllde bara två av dem de krav som det internationella nätverket CEE ställer på systematiska utvärderingar.

Kommentar
till extern
utvärdering

Bo Söderström

Reglerat fiske i marina reservat gynnar mångfald
n n n En grupp brittiska forskare har konstaterat att
fler fiskar överlever i marina skyddade områdena med
reglerat fiske än i skyddade områden med fritt fiske.
Slutsatsen har betydelse även för svensk miljövård,
anser EviEM.
Kommentar
till extern
utvärdering

EviEM Kommente

rar

2015

Reglering av fisket
i marina skyddad
områden: Ett effektivt
e
verktyg för att
bevara biologis
k mångfald?

https://creativecommons.org/licen

ses/by-nc-nd/2.0/

Bo Söderström

Bör man reglera
fisket i marina
skyddade områden
det med partiell
för att bevara havets
reglering eller krävs
biologiska mångfald?
ett fullständigt
besvara dessa
fiskeförbud? En
frågor genom en
Räcker
grupp brittiska
systematisk utvärdering
havsområden påverkar
forskare har försökt
av hur olika
bestånden av fisk,
kommenterar EviEM
hummer, stor kammussla slags reglering av fisket i skyddade
denna utvärdering,
och sjöborre. Här
som publicerades
sammanfattar och
2013.

Foto: Jon Anderson.

D

en brittiska forskargruppen har i en systematisk utvärdering om fisk i skyddade havsområden vägt samman en mängd studier.
Utvärderingen publicerades 2013 i tidskriften Environmental Evidence.
Både antalet fiskar (täthet), mängden fisk (biomassa) samt artrikedomen av fiskar visade sig öka
i marina skyddade områden med reglerat fiske
(partiellt fiskeförbud) jämfört med områden med
fritt fiske.
Det fanns få områden med data från totalt fiskeförbud. Men när dessa jämfördes med områden
med partiellt fiskeförbud var det ingen större skill-

FOTO: JON ANDERSON / CREATIVE COMMONS

Sammanfattn

ing

I Sverige och många
andra länder finns
föreskrifter som
reglerar fisket i
marina skyddade
dande variation
områden i avsikt
mellan studierna
och nyttja havets
att bevara
visar utvärderingen
biologiska mångfald
att fiskereglering
alltså
på ett hållbart
i marina skyddade
För att utvärdera
sätt.
områden är ett
om fiskereglering
verktyg för att
effektivt
är ett effektivt
bevara fiskbestånd.
att uppfylla sådana
verktyg för mellan
En del av variationen
mål har en grupp
studierna kunde
brittiska forskare
manställt resultaten
förklaras av reservatens
samfrån 62 studier
och av skillnader
olika storlek
av totalt 77 skyddade
i hur väl fiskerestriktionern
havsområden i
främst Nordamerika
En av utvärderingens
a efterlevdes.
och Europa. Områden
främsta förtjänster
med fullständigt
förbud mot fiske
är att den påvisar
betydelsen av en
jämfördes med
god studiedesign
där fisket endast
områden
hos övervakningsvar partiellt reglerat,
uppföljningsprogr
och
och områden med
am. Författarna
partiellt reglerat
fann att endast
fiske jämfördes
de totalt 373 artiklar
ett fåtal av
med områden
som granskades
oreglerat. Däremot
där fisket är
i sin helhet uppfyllde
gjordes inga jämförelser
förväg uppställda
i
kvalitetskriterier.
med fullständigt
mellan områden
fiskeförbud och
områden med
fiske.
oreglerat
I områden som
helt eller delvis
är undantagna
fiskbestånden högre
från fiske har
täthet och biomassa
än i områden med
oreglerat fiske.
Särskilt gäller detta
för fiskarter av
siell betydelse.
kommerPositiva effekter
av fiskerestriktioner
des även för hummer
noteraoch stor kammussla.
Trots en bety-

Kommenterad

utvärdering

Sciberras M, Jenkins
SR, Kaiser MJ, Hawkins
SJ, Pullin AS: Evaluating the biological
effectiveness of
fully and partially
protected marine
areas. Environmental
Evidence 2013 2:4.
Länk: http://www.environmen
talevidencejournal.org/
content/2/1/4

”EviEM kommenterar”
publiceras i
tryckt version
och på EviEMs
hemsida.

nad i antalet fiskar eller i artrikedomen. Däremot
hade områdena med totalt fiskeförbud en större
mängd fisk (biomassa).
Sammanlagt 373 studier i 77 olika områden
granskades, de flesta i Nordamerika och Europa.
Bara 62 av dem uppfyllde de kvalitetskrav som
forskarna i förväg ställt upp. EviEM påpekar i en
sammanfattning och kommentar att resultaten i
den brittiska genomgången också är intressanta
för svensk miljövård. Den brittiska utvärderingen
pekar därtill på brister i kunskapsunderlaget, vilket enligt EviEM ger möjlighet att förbättra framtida forskning och miljöövervakning.
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Värsta hoten mot fiskyngel utreds
n n n Vilka är de främsta mänskliga hoten mot grunda

FOTO: OONA LÖNNSTEDT

strandnära områden som är många fiskars barnkammare
och lekplats? Och hur kan hoten minskas? EviEM beslutade i början av 2015 att göra en systematisk utvärdering
för att ta reda på vad forskningen säger om detta.

Hur inverkar människan på fiskars
reproduktion i strandnära områden?
Många av världens grunda strandnära
områden, uppväxtplats för flera fiskarter, är idag
igenväxta, förorenade eller utplånade. Alltfler marinor, hamnar och bryggor har kraftig förändrat
dessa miljöer.

grunda strandnära områden? Vilka förändringar
av dessa miljöer kan vara huvudansvariga för skador och minskande fiskbestånd?

BAKGRUND:

OM UTVÄRDERINGEN: EviEM beslutade i februari 2015
att göra en systematisk utvärdering om de mänskliga hoten mot grunda vattenområden. Universitetslektor Pär Byström vid Umeå universitet leder den
forskargrupp som utsetts att göra utvärderingen.

LÄGET IDAG: Tillstånden i vikar, deltan och strandnära
områden har försämrats rejält under de senaste årtiondena. Olika typer av störningar som strandnära
byggande, muddring, utvinning av sand och annat,
och även strandförstärkningar för att skydda kusten från erosion är på väg att förändra de strandnära miljöernas struktur. Fiskarter som är beroende
av de grunda områdena har stadigt minskat under
årens lopp. Den huvudsakliga orsaken till minskningen tros vara en ökad dödlighet av fiskyngel.

Intresset för miljön i grunda vikar har
ökat. Mänskliga förändringar är sannolikt en av
de viktigaste faktorerna bakom de negativa effekterna på många fiskbestånd, men det råder delade
meningar om vilka typer av påverkan som främst
påverkar överlevnaden och produktionen av yngel.
EviEM ska sammanställa bästa tillgängliga forskningsrön för att försöka peka ut de värsta hoten
och vad som kan göras åt dem.

Utvärderingsgruppen:

MÖJLIGHETER:

FÖRSLAGSSTÄLLLARE: Havs- och vattenmyndigheten har

bett EviEM att klarlägga hoten och möjliga åtgärder.

FRÅGESTÄLLNINGAR: Hur påverkas tidiga livsstadier
hos fiskar av olika mänskliga förändringar av
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MILJÖMÅLEN
”Ett rikt växtoch djurliv”
”Hav i balans
samt levande
kust och skärgård”

Pär (Pelle) Byström, Institutionen för
ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå
universitet, Sverige
Laura Airoldi, Department of Biological,
Geological and Environmental Sciences,
University of Bologna, Italien
Britas Klemens Eriksson, Department of
Marine Benthic Ecology & Evolution, University of Groningen, Nederländerna
Lars Rudstam, Department of Natural
Resources, Cornell University, USA
Josianne Støttrup, National Institute of
Aquatic Resources, Technical University of
Denmark, Danmark
Oona Lönnstedt, (projektledare 2015),
EviEM och Uppsala universitet, Sverige
Biljana Macura, (projektledare från 2016),
EviEM, Stockholm, Sverige
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n n n Hur djupt ska man plöja eller harva för

att åkermarken ska binda mest kol, till nytta
för både skördar och klimat? Och vilka brukningsmetoder har påverkat kolupptaget långsiktigt? Det ska EviEM undersöka i två olika
systematiska utvärderingar.

1.Hur påverkar plöjnings- och
harvningsdjup kollagring i åkern?
2.Vilka brukningsmetoder
påverkar kollagring på lång sikt?
BAKGRUND: Åkermark som lagrar upp kol blir bördigare. Samtidigt binds koldioxid som annars skulle
hamnat i luften. Ökad kollagring ger alltså både
bättre skördar och minskad klimatpåverkan. EviEM
beslutade därför våren 2013 att ta reda på hur olika
brukningsmetoder påverkar mängden kol i åkermark. En forskargrupp under ledning av Katarina
Hedlund vid Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet inledde arbetet med en
systematisk kartläggning av forskningslitteraturen.

ökat eller minskat under loppet av 30 år eller mer.
Professor Katarina Hedlund vid Lunds universitet
leder fortsatt den forskargrupp som tillsattes för att
utvärdera den ursprungliga frågan.

Utvärderingsgruppen:

Från svenska åkrar går
varje år ungefär 1 miljon ton kol förlorat, bland annat
genom att det lakas ut med avrinnande vatten eller
spolas bort vid erosion. Globalt försvinner årligen upp
till 1 000 miljoner ton kol från åkermark. Jordbruksverket hör till dem som anser att det finns mycket
goda möjligheter att minska dessa kolförluster.

LÄGET  IDAG  OCH  MÖJLIGHETER:

2013 föreslog Jordbruksverket att
EviEM skulle sammanställa forskningsrön om hur olika
brukningsmetoder påverkar åkermarkens kollagring.

FÖRSLAGSSTÄLLARE:

EviEM beslutade i november
2015 att gå vidare med systematiska utvärderingar
av två specifika frågor kring kolupptag i åkermark.
Den första utvärderingen handlar om effekterna av
olika plöjnings- och harvningsdjup. Den andra utvärderingen kommer att leta efter långsiktiga studier av
olika brukningsmetoder för att se hur kolupptaget har

OM  UTVÄRDERINGARNA:

Kolinnehållet i åkermark beror i hög grad på hur
jordbruket bedrivs.

MILJÖMÅLEN
”Begränsad
klimatpåverkan”
”Ett rikt odlingslandskap”

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
Per-Erik Isberg, Statistiska Institutionen,
Lunds universitet, Sverige
Emanuele Lugato, European Commission,
Joint Research Center (IES-Soil action),
Ispra, Italien
Ingrid K. Thomsen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark
Helene Bracht Jørgensen, Centrum för
miljö- och klimatforskning, Lunds universitet, Lund, Sverige
Neal Haddaway (projektledare), EviEM,
Stockholm, Sverige
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Mer kol i åkern ger
bättre jordar och klimat

Kartläggning nyckel till bästa
n n n På områden där kunskapsunderlaget är mycket omfattande

eller komplext, kan EviEM göra en systematisk kartläggning. Den avslöjar kunskapsluckor och redovisar inom vilka områden det finns gott
om kunskap, och det har både forskare och beslutsfattare nytta av.

E

n systematisk kartläggning kan ta upp till
två år att genomföra. All relevant litteratur
samlas in, och varje enskild studie beskrivs
i en interaktiv databas med information om
bland annat:
n Vilken typ av miljövårdsåtgärd/ingrepp har studerats?
n  Var någonstans och med vilken metod är studien
gjord?
n  Vilka slags resultat har rapporterats in?
– Det ger en bra bild av vilka system som har studerats, vilka forskningsmetoder som har använts,

2

och även av storleken och kvaliteten på kunskapsunderlaget, säger EviEMs projektledare Neal Haddaway.
En systematisk kartläggning visar också vilka frågor som kan besvaras i en systematisk utvärdering.
Det stod bland annat klart efter den kartläggning om
skötsel av skyddad skog som EviEM gjorde 2015.
– Det visade sig exempelvis att det fanns mycket
data om vilken effekt bränning har för skogsväxter,
säger projektledaren Claes Bernes. Då kan vi säga
att det går bra att utvärdera den frågan. Det är ett
tydligt budskap till forskare och miljövårdare.

systematiska kartläggningar gjordes under 2015. Den ena handlar om
hur man bäst gynnar artmångfald i skyddad skog. Den andra handlar
om vilka brukningsmetoder som ger störst kollagring i åkermark.

Goda fakta om hur brand och bete påverkar skogsarter
2013 beslutade EviEM göra en systematisk utvärdering av frågan: ”Hur ska man sköta
skyddad skog för att gynna artmångfalden?”.
Många skyddade skogar har traditionellt lämnats
orörda, trots att artrikedomen i en del av dem beror på olika mänskliga ingrepp eller skogsbränder.
Ett bättre vetenskapligt underlag har efterlysts av
flera berörda parter. 2015 redovisade EviEM en
systematisk kartläggning av den forskning som
finns på området.

BAKGRUND:

Mer än
16 000 vetenskapliga artiklar samlades in. 798 artiklar bedömdes vara relevanta. Något förvånande
kom nästan två tredjedelar av artiklarna från USA
och Kanada, trots att Skandinavien har en stark
tradition av att skydda skog. De ingrepp som studerats mest är bränning, gallring, djurbete (eller
stängsling för att hindra bete) och plock- eller luck-

BRÄNNING, GALLRING OCH BETE MEST STUDERADE:

18

huggning. De resultat som rapporterats in handlar i
många fall om effekter på träd och andra kärlväxter.
Mycket data finns också om förekomsten av död ved,
det vill säga multnande stammar, grenar och stubbar,
som många djur och växter är beroende av.
Mycket få studier har
undersökt restaurering av sumpskog och dess
effekter på mångfalden. Mycket sådan skog har
dikats ut i Sverige, men det händer numera att
man försöker återställa den, exempelvis genom
att fylla igen dikena. Kartläggningen visar att det
behövs mer forskning om effekten av sådan restaurering.

BRIST PÅ KUNSKAP OM SUMPSKOG:

n Kartläggningen ledde till beslut om två
utvärderingar som redovisas på sidan 20

MILJÖMÅLET
”Levande
skogar”

EVIEM ÅRSRAPPORT 2015

ILLU

STR

ATIO

N: G

UN

ILLA

HAG

STR

ÖM

/FO

RM

NAT

ION

kunskap

Ögonblicksbilder gör kolstudier opålitliga
2013 beslutade EviEM att utvärdera hur olika brukningsmetoder, exempelvis
gödsling och plöjning, påverkar åkermarkens kolförråd. Mer kol i marken ger mindre koldioxid i luften och minskad klimatpåverkan, bördigare mark
och bättre skördar. 2015 gjordes en systematisk
kartläggning av forskningslitteraturen om denna
fråga.

BAKGRUND OCH SYFTE:

Efter sållning
bland 25 000 studier återstod 735 stycken. Forskargruppen sammanställde en databas över var
dessa studier publicerats, vilka metoder som använts och var någonstans i världen de utförts. De
studier som kartlagts handlar framför allt om fyra
olika typer av brukningsmetoder: jordförbättring i
form av kalkning, flistillförsel eller växtbränning,
olika växtföljder år från år, jordbearbetning, exempelvis plöjning eller harvning, och tillförsel av

PLÖJNING OCH HARVNING MYCKET STUDERAT:

mineralgödsel. De flesta studierna är gjorda i USA,
Kanada och Europa.
Många studier av brukningsmetoder ger bara en ögonblicksbild av ett ingrepp istället för att redovisa en längre serie data, och det gör
det svårt att med säkerhet tolka resultaten. Nästan
en tredjedel saknar uppgifter som är nödvändiga
för att de ska kunna upprepas, trots att det skulle
vara lätt att rapportera sådana data. Därmed är de
inte vetenskapligt tillförlitliga. Förvånansvärt få
studier från Ryssland har påträffats, även om det är
svårt att säga om det beror på verkliga kunskapsluckor eller om studierna bara vara svåra att hitta.

KUNSKAPSLUCKOR:

n Kartläggningen ledde till beslut om två
utvärderingar som redovisas på sidan 17

MILJÖMÅLEN
”Begränsad
klimatpåverkan”
”Ett rikt odlingslandskap”
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Nötboskap på bete i värmländsk skog.

Skogens skötsel avgör artrikedom
n n n EviEM har gått vidare med två systematiska

utvärderingar om skötsel av skyddad skog. Utvärderingarna ska ge svar på vilka miljövårdsingrepp som
ger mest artrika skogar.

1.Hur påverkas arter av mängden död ved?
2.Hur inverkar bete på skogens djur och växter?
BAKGRUND: De som har ansvar för naturvård i skogsmiljö vill veta vad som bäst gynnar artrikedomen
i skogar som avsatts som reservat och nationalparker eller i områden som skogsägare frivilligt
låter bli att avverka. Borde man lämna skogen
helt i fred? Eller är det bättre att gallra, bränna
eller släppa ut djur på bete? EviEM har tidigare
beslutat utvärdera frågan. Under 2015 gjorde en
forskargrupp som ett första steg en systematisk
kartläggning av den vetenskapliga litteraturen
(se sid 18).

OM UTVÄRDERINGARNA: EviEMs kartläggning av skötsel
i skyddad skog följs nu upp med två systematiska
utvärderingar: Hur påverkas olika arter av ingrepp
som förändrar skogens innehåll av död ved? Hur inverkar bete (av vilt eller tamboskap) på växter och
ryggradslösa djur i skogen? Arbetet leds av Bengt
Gunnar Jonsson vid Mittuniversitetet i Sundsvall.

LÄGET  IDAG  OCH  MÖJLIGHETER:   Naturskyddsföreningen

Bengt Gunnar (Bege) Jonsson och Jennie
Sandström, Avdelningen för naturvetenskap, Mittuniversitetet, Sundsvall, Sverige
Kaisa Junninen, Forststyrelsen (Metsähallitus), Vantaa, Finland
Asko Lõhmus, Inst. of Ecology and Earth
Sciences, Tartu University, Estland
Jörg Müller, Bavarian Forest National Park,
Grafenau, Tyskland
Ellen Macdonald, University of Alberta,
Edmonton, Kanada.
Claes Bernes (projektledare), EviEM,
Stockholm, Sverige

anser att mer aktiv skötsel skulle bevara fler arter
medan Naturvårdsverket också betonar att det är
viktigt att låta en del skogar vara orörda. 2006–
2010 spenderade länsstyrelserna i Sverige drygt
110 miljoner kronor på att bland annat anlägga
skogsbränder. Med bättre vetenskaplig kunskap
minskar risken för subjektiva bedömningar om vilken metod som bäst gynnar artmångfalden.
Beslutet att gå vidare med två utvärderingar om skötsel av skyddad skog togs våren
2015. Huvudintressenter är Naturvårdsverket och
Skogsstyrelsen.

FÖRSLAGSSTÄLLARE:
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Utvärderingsgruppen:

MILJÖMÅLET
Att skydda
arter och kulturmiljövärden
i skogen bidrar
till miljömålet
”Levande
skogar”.
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Projekten som pågår
Har utfasning av PFAS
påverkat halterna i miljön?

FOTO: TORE HAGMAN/NATURFOTOGRAFERNA

START OCH SYFTE: I april 2014 startades en systematisk
utvärdering om haltförändringar av PFAS, polyoch perfluorerade kemikalier, i miljön. Förslaget
kom från Kemikalieinspektionen som behöver mer
kunskap för att bedöma behovet av att begränsa
användningen och spridningen av miljögifterna.
PFAS används exempelvis i kläder, brandskum
och målarfärg, samt i industriella processer och kan
skada fortplantningsförmågan hos fiskar och fåglar.
SÅ  LÅNGT  HAR  VI  KOMMIT:   Under ledning av professor
Cynthia de Wit vid Stockholms universitet samlades
10  170 vetenskapliga artiklar in. 82 innehåller relevanta data och har bedömts hålla tillräckligt hög kvalitet för att ingå i studien. Även grå litteratur har eftersökts och bedömts. Utvärderingen beräknas vara klar
under hösten 2016.

MILJÖMÅLET
”En giftfri
miljö”

START OCH SYFTE: På förslag av Jordbruksverket inledde EviEM hösten 2015 en systematisk utvärdering
av vägkanternas betydelse för artmångfalden och
för olika arters spridningsmöjligheter. Forskningen har visat att vägrenar är en viktig tillflyktsort
för många av odlingslandskapets hotade arter,
inte minst fjärilar och bin. Det finns ett stort internationellt intresse för en skötsel av vägrenar som
gynnar artrikedomen, men det saknas en samlad
bild av vilka metoder som är mest effektiva. Flera
svenska myndigheter och miljövårdsorganisationer är intressenter.

En forskargrupp under ledning av Regina Lindborg vid Stockholms universitet har utsetts att genomföra utvärderingen. Hittills har drygt 7 000 rapporter och vetenskapliga
artiklar i ämnet samlats in.

SÅ LÅNGT HAR VI KOMMIT:

MILJÖMÅLET
”Ett rikt växtoch djurliv”

MILJÖMÅLET
”En god bebyggd miljö”

MILJÖMÅLET
”Ett rikt odlingslandskap”

FOTO: OLLE KVARNBÄCK

Hur påverkar skötseln av
vägrenar växter och djur?

Vilken betydelse har
åkrarnas kantzoner?
START  OCH  SYFTE:  Sverige skulle kunna mångfaldiga ytan
av kantzoner på åkermark. Det skulle gynna hotade
arter, inte minst pollinerande och skadebekämpande
insekter, och samtidigt minska kemikaliespridning
och övergödning. Sommaren 2015 beslutade EviEM
att starta en systematisk kartläggning av forskningen
om kantzonernas miljöeffekter. Särskilt intressant
är forskning som undersökt hur skyddszonerna ska
konstrueras för att öka artrikedom och hejda skadligt
läckage till vattendrag.
SÅ LÅNGT HAR VI KOMMIT: En forskargrupp under ledning
av Sönke Eggers vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala genomför kartläggningen. De första
sökningarna har gett drygt 20 000 träffar på vetenskapliga artiklar som kan vara relevanta, men antalet kommer att minska avsevärt efter sållning och
granskning. Kartläggningen beräknas vara klar under 2017.

MILJÖMÅLEN
”Ingen övergödning”
”Ett rikt växtoch djurliv”

”En giftfri
miljö”

EVIEM ÅRSRAPPORT 2015 21

FOTO: MAGNUS ARONSON

Exekutivkommittén

Från vänster: Professor emeritus Kjell Asplund, ordförande i vetenskapliga rådet vid SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Sverige. Professor Lisa Sennerby Forsse (ordförande i EviEMs styrelse: Exekutivkommittén), före
detta rektor för Sveriges lantbruksuniversitet. Professor Henrik Smith, chef för Centrum för miljö- och klimatforskning vid
Lunds universitet, Sverige. Eva Thörnelöf, handläggare i generaldirektörsstaben vid Naturvårdsverket, Sverige. Professor
Jerry M. Melillo, direktör emeritus för Ecosystems Center, Marine Biological Laboratory, Woods Hole, Massachusetts,
USA. Katherine Richardson, professor i oceanografi och chef för Sustainability Science Centre, Köpenhamns universitet, Danmark. Andrew Pullin, professor i evidensbaserad naturvård och chef för CEBC, Centre for Evidence-Based
Conservation, Bangor University i Wales, Storbritannien.
Saknas på bilden: Jacob Fant, ekonom och varumärkeskonsult, specialiserad på hållbara affärsmetoder, Seventy
Agency, Sverige
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Sekretariatet:

Från vänster: Magnus Land, projektledare. Anna Waldenström, koordinator. Neal
Haddaway, projektledare. Sif Johansson, verksamhetschef. Claes Bernes, projektledare och biträdande verksamhetschef.
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Årsredovisning 2015
Inkomst och utgifter SEK
Ingående balans

134  000

Inkomst
Rekvirerade medel under året

8 783 000

Andra inkomster

0

Utgifter
Sekretariat

3 148 000

Kommunikation

570 000

Externa samarbeten

1 184 000

Exekutivkommittén

515 000

Systematiska utvärderingar

4 115 000

Utgående balans

-615 000

Utgifter
Sekretariat

43%

Kommunikation

33%

Externa samarbeten
Exekutivkommittén

6%
5% 12%

Systematiska utvärderingar

Rekvirerade och återstående medel från Mistra
Mistra har beviljat EviEM 66 miljoner för perioden 2012–2017.
2012

2013

2014

2015

Rekvirerade medel under året

5 984 000

9 019 000

7 323 000

8 783 000

Återstående medel från Mistra

60 016 000

50 997 000

43 674 000

34 891 000
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n n n Mistra EviEM gör systematiska
utvärderingar av miljöfrågor som olika
intressenter vill ha svar på. Det ger en
samlad bedömning av det vetenskapliga kunskapsläget och ett bättre beslutsunderlag för svenskt miljöarbete.
Under 2015 redovisade EviEM bland
annat reduktionsfiskets lyckade effekter
i övergödda sjöar och vilka faktorer som
gör att våtmarker effektivt kan ta upp
näringsämnena kväve och fosfor.

EviEMs nya projekt handlar om hur mänskliga aktiviteter
påverkar kustfiskens överlevnad, om hur plöjningsmetoder påverkar åkermarkens förmåga att lagra kol och om
hur artrikedomen i skyddad skog påverkas av skogsbränder, betande djur eller död ved, till exempel stubbar och
multnande trädstammar.

