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EviEM – Mistras råd för evidensbaserad miljövård – inrättades i januari 2012.
EviEM ska förbättra beslutsunderlaget för svenskt miljöarbete genom
systematiska utvärderingar av olika miljöfrågor.

EviEM har ett sekretariat knutet till Stockholm Environment Institute. Det
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 drygt 60 miljoner kronor under
perioden 2012 – 2017.

EviEM har under 2016 slutfört tre systematiska utvärderingar, initierat

två nya utvärderingar, en kartläggning och flera projekt. Rådet har också
arrangerat en internationell konferens om evidensbaserad miljövård.
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Evidensbaserad
miljövård är en
miljövård som
baseras på
bästa tillgängliga
vetenskapliga
underlag.

SON

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.

I

augusti i år slog Naturhistoriska riksmuseet
upp sina portar för den första internationella
konferensen om evidensbaserad miljövård
med Mistra EviEM som värd. Hans Bruyninckx,
chef för EEA (European Environment Agency)
– en av flera inbjudna huvudtalare – var tydlig
med att området har framtiden för sig inom
EU och att han ser EviEM som en förebild. Ett
slående och bestående intryck för egen del
var deltagarnas starka föresats att ytterligare
utveckla metodiken för systematiska utvärderingar.
Innehållet i denna årsrapport är spännande
läsning. Jag vill särskilt lyfta fram de högaktuella och intressanta studierna om åkermarkens
roll för kolbalansen. Diskussionen om hur
jordbruket kan minska sin klimatpåverkan är
intensiv och markens roll är en viktig del. Med
EviEMs utvärdering som visar att åkermark
som inte plöjs före sådd binder mer kol har vi
fått ett säkrare underlag i den frågan.
En annan mycket aktuell utvärdering handlar om utfasningen av PFAS. En lärdom av det
arbetet är att systematiska utvärderingar är
bra på att skilja ut de studier som inte håller tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet – bara det ett
viktigt argument för EviEMs verksamhet.
Mistra EviEM har satt systematiska utvärderingar av miljöforskning på kartan och
personligen är jag övertygad om att
beslutsfattare inom både offentlig
och privat sektor inte har råd
att bortse från evidensbaserade underlag för att fatta
de bästa besluten. Min förhoppning är att regeringen
permanentar verksamheten
när projektet avslutas 2017.
RON

Henrik Smith, chef för Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet och ledamot i EviEMs
styrelse.
sid 4 – 5

EviEM förebild
för EU-toppchef

SA

Vill man ha valuta för
pengarna borde man i större
utsträckning bygga sin politik
på kunskap.”

NU
MAG

Vetenskaplig kunskap
politisk hårdvaluta
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n n n Stararnas drastiska minskning fick Henrik Smith att börja under-

söka konsekvenserna av ett allt ensidigare odlingslandskap. I dag oroar
klimatförändringen som kan leda till ytterligare landskapsomvandling.
I det läget vill han både ha mer forskning och fler av de forskningssammanställningar som är EviEMs signum.

Framtidens landskap
kräver nya strategier
H
an har en stare på kavajuppslaget. När intresset för staren framskymtar under intervjun brister han ut i en livfull beskrivning
av honor som slåss och hanar som parar sig
med grannarna. Han verkar nästan ha glömt sin
skadade, smärtande fot, förvärrad av en ovälkommen språngmarsch för att hinna med tåget från
Lund till Stockholm där han ska föreläsa om naturbetesmarkernas betydelse vid Kungliga Skogs- och
Lantbruksakademiens seminarium Utan pengar –
inga hagar och ängar!
Henrik Smith är professor i zooekologi (djurens
ekologi), föreståndare för Centrum för miljö- och
klimatforskning vid Lunds universitet och har sedan starten för EviEM suttit med i ExComm, rådets
styrelse.
Klimatfrågan kommer han in på ganska omgående.
– En väldigt viktig fråga framöver är hur landskapsskötsel kan påverka biologisk mångfald i ett
föränderligt klimat. Den frågan är akut men oerhört svår att komma åt.

OM NUVARANDE KOL-

och oljebaserade samhällen ska
bli fossilfria för att minska utsläppen av klimatgaser krävs sannolikt storskalig produktion av
biomassa, exempelvis energigrödor, energiskog,
vanlig skog.
– En biobaserad ekonomi kan innebära ett
enormt tryck på landskapet, säger Henrik Smith.
Han påpekar att det behövs både grundforskning och systematiska utvärderingar av den forskning som redan finns för att få fram strategier för
en optimal framtida landskapsskötsel.
Så vilka är önskeutvärderingarna?
– Jag har långa listor på vad jag egentligen önskar, men svaret blir att vi måste fokusera på det

som är användbart just nu, eftersom både EviEM
och miljöområdet i sin helhet har så lite resurser.

OM STAREN:
Mellan 1975
och 1998 halverades antalet
starar i Sverige
och minskningen fortsätter. Främsta
orsaken är att
odlingslandskapet växt
igen alltmer
och att allt
färre djur betar
i landskapet.
På sikt riskerar
staren helt att
försvinna från
norra Sveriges
inland och
södra Sveriges
skogsbygd.

OCH HAN HAR samma erfarenhet som Andrew Pullin,
initiativtagare till den vetenskapsbaserade miljövård som EviEM försöker utveckla i Sverige: beslut
om miljöåtgärder bygger alldeles för lite på vetenskaplig kunskap. Vilket kan bli både dyrt och verkningslöst, något beslutsfattare vittnat om.
– Jag har utvärderat delar av jordbrukspolitiken
åt Jordbruksverket och insett hur lite samlad vetenskaplig kunskap det ofta finns att basera politiken på. Vill man ha valuta för pengarna borde man
i större utsträckning bygga sin politik på kunskap.
Själv försöker han dra sitt strå till kunskapsspridningen genom dialoger med forskningsanvändare. Han säger att forskningen bör göra ”sig
själv relevant” utan att för den skull ”stå på knä”
för avnämaren. Och att den som ska använda
forskningen också behöver inse vad som är realistiskt att få fram genom forskning.

den strategiska forskningsmiljön
Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing
Climate (BECC), ett samarbete mellan universiteten i Lund och Göteborg, driver Henrik Smith på
för att få fram frågor som är viktiga att få besvarade, både för forskare och användare.
– I min egen forskargrupp som ingår i BECC
har vi lagt mycket tid på möten med lantbruksorganisationer, Jordbruksverket, länsstyrelser med flera. Vi har bland annat diskuterat
och undersökt hur lantbrukarna kan gynna
biologisk mångfald. Obrukade kantzoner
längs åkrar – så kallade ekologiska fokusområden – kan exempelvis utformas och
läggas ut i landskapet på alternativa

KÄLLA:
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Naturvetaren Henrik Smiths ungdomsvurm för fåglar, särskilt staren, har växt och förgrenat sig. I dag samarbetar han med
samhällsvetare och jordbruksintressenter för att kombinera artbevarande med ett lönsamt jordbruk. Han är också ledamot
i EviEMs styrelse och ivrig förespråkare för att miljövård ska baseras på vetenskaplig kunskap.	
FOTO: MAGNUS ARONSON

Önskeutvärderingar? Jag har långa listor
på vad jag egentligen önskar, men vi måste
fokusera på det som är användbart just nu eftersom
miljöområdet har så oerhört lite resurser.”
sätt. Vi har också byggt upp tvärvetenskaplig
samverkan mellan ekologer och ekonomer för
att försöka förstå hur lantbrukare påverkas av
olika utformningar av EUs jordbrukspolitik, till
exempel vilka beslut de tar under vissa omständigheter och vilka konsekvenser det får för landskapet.
JUST DIALOGER OCH input från myndigheter, forskare
och organisationer är några av EviEMs grundbultar. Henrik Smith pekar på att bland andra Havsoch vattenmyndigheten och Jordbruksverket föreslagit utvärderingar av aktuella miljöfrågor. Och
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han hyllar EviEMs arbete med att ta fram utvärderingarna och sprida kunskap om metoden.
– Det är en ganska stor apparat att bygga upp
ett system för systematiska utvärderingar. Från att
inte ha funnits alls har EviEM blivit en av de största
spelarna inom området. Sekretariatet har haft väldigt stor betydelse, både genom att utveckla metodologin och aktivt föra ut konceptet, nationellt och
internationellt. Svenska myndigheter och forskare
känner till arbetet, de vet att vi finns. Och det faktum att den första konferensen om systematiska
utvärderingar hölls i Sverige (se sid 17) är ett tydligt bevis på EviEMs internationella ställning.
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PFAS-utfasning
minskar gifthalt

– men faran långt ifrån över
n n n Utfasningen av PFAS-ämnen minskar halterna av de farliga

kemikalierna i människor och varor. Men utfasningen behöver ske
globalt om halterna i natur och djur ska sjunka snabbare, visar
EviEMs granskning av vetenskaplig kunskap på området.

PFAS I BRANDSKUM OCH KLÄDER. De svårnedbrytbara och
numera delvis förbjudna kemikalierna PFAS (perfluorerade alkylsyror) finns i allt från allväderskläder och stoppade möbler till elektronik och brandskum. PFAS är ett samlingsnamn för en stor grupp
ämnen som har använts i konsumentprodukter och
inom industrin i över 60 år på grund av sin förmåga att bilda släta, vatten-, fett- och smutsavvisande
ytor. Största punktkällorna är avloppsreningsverk
och områden där brandövning skett. PFAS har upptäckts i isbjörnar och andra djur i avlägsna trakter
världen över. De kan störa fortplantningsförmågan
hos djur, ge leverskador och vara cancerframkallande för människor.

Sedan 2000 har delar av tillverkningsindustrin börjat fasa ut vissa
PFAS-ämnen, bland annat PFOS (perfluouroktansulfonat) och PFOA (perfluoroktansyra). EviEM
startade 2014 en systematisk utvärdering för att
ta reda på om detta påverkat halterna i människor
och miljö. Förslaget kom från Kemikalieinspektionen som vill ha underlag för sitt arbete att begränsa skadliga ämnen.
INDUSTRIN FASAR UT VISSA PFAS.

Totalt granskade EviEMs utvärderingsgrupp drygt tiotusen artiklar
och rapporter i sin jakt på information om hur utfasningen av PFAS påverkar halterna i miljön. 92
av dessa ansågs relevanta och av tillräckligt hög
kvalitet för att kunna analyseras och sammanstäl-

FOTO: UPPSALA VATTEN/CREATIVE COMMONS

Ännu ej förbjudna PFAS minst lika farliga

Fyrisån i Uppsala är ett av de svenska vattendrag där PFAS-halter
över normvärden uppmätts. Bilden visar Pumphuset, museum för
kommunal teknik, en gång Uppsalas vattenverk, byggt 1875.

las i en slutrapport. De flesta studierna redovisar
undersökningar i Europa och Nordamerika. Några
har gjorts i Arktis och Ostasien. Endast en studie
har undersökt södra halvklotet.
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Utvärderingsgruppen valde att
koncentrera sig på två huvudgrupper av ämnen:
sulfonater och karboxylater. Inom dessa grupper
finns PFOS och PFOA, det vill säga ämnen som
industrin börjat fasa ut. Gruppen valde också att
granska hur tre huvudtyper av prover förändrats
över tid: människoprover, biologiska miljöprover

SLUTRAPPORT 2017.

TIOTUSEN STUDIER SAMLADES IN.

MILJÖMÅLET
”En giftfri miljö”
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och icke-biologiska prover som konsumentvaror,
avloppsslam och iskärnor.
En sammanvägning av rönen
publicerades i en slutrapport
vårvintern 2017.
VISSA ÄMNEN MINSKAR EFTER UTFASNING. Utvärderingen visar

I stora delar av världen är halterna
av PFAS dåligt undersökta. Det saknas pålitliga
tidstrender för hela södra halvklotet. Fortsatta
mätningar behövs också för att man ska kunna
bedöma effekter av utfasningar som har gjorts av
industrin efter 2006.

KUNSKAPSLUCKOR.
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OCKPHOTOS

Trenderna skiljer sig
mycket åt mellan prover från människor och prover från miljön. Det beror troligen på att ämnena
sprids på olika sätt. Människor får i sig PFAS via
dricksvatten, mat och varor, och när kemikalierna
fasas ut går halterna ner. I miljön sprids ämnena
långt via vatten och luft och det kan därför ta längre tid innan en utfasning ger effekt. Studierna visade också stora regionala skillnader. Det fanns till
exempel tecken på att halterna i och omkring Kina,
där produktion av PFAS-ämnen fortfarande pågår,
ökar i människor.
STORA REGIONALA SKILLNADER.

ST

EJ UTFASADE ÄMNEN LIKA FARLIGA. Halterna av sulfonater med korta kolkedjor var oförändrade i miljön, och halterna av karboxylater med
längre kolkedjor än PFOA var oförändrade, eller
ökade, i både människor och miljö. Det gäller till
exempel PFNA och PFDA. Dessa ämnen kan vara
minst lika giftiga som de förbjudna ämnena, konstaterar EviEM i sin slutrapport.

K
HIN
TO: T
FO

att halterna av sulfonater med
långa kolkedjor (bland annat
PFOS) och PFOA runt år 2000
minskar i människor och konsumentvaror, men bara delvis
i miljön. Det sammanfaller
med att 3M, den då största
producenten av ämnena,
slutade tillverka dem. Men
för att halterna ska sjunka
snabbare i naturmiljön
behöver utfasningarna
ske globalt, vilket inte
är fallet nu, påpekar
utvärderingsgruppen.

Svårnedbrytbara och giftiga PFAS-ämnen har hittats i isbjörnar
i Arktis. Även efter en utfasning tar det lång tid innan ämnena
minskar i naturmiljön, men halterna i människor sjunker nu efter
att delar av industrin slutat använda kemikalierna, visar EviEMs
sammanställning av vetenskaplig kunskap.

I KORTHET:

UTVÄRDERINGSRESULTATET

n EviEM har i en systematisk utvärdering granskat och
sammanställt globala forskningsrön om hur utfasning av
delvis förbjudna PFAS-ämnen påverkar halterna i människor och miljö.
n Utfasning av PFAS leder till att halterna av dessa farliga
kemikalier sjunker i människor och varor i Nordamerika och
Europa, visar EviEMs utvärdering.
n Utfasningen måste ske globalt om halterna ska sjunka
snabbare. I Kina går halterna troligen upp och där har
ämnena ännu ej börjat fasas ut.
n PFAS-halterna i naturmiljön är i stort oförändrade,
sannolikt därför att ämnena fortsätter att spridas långväga
med vatten även efter en utfasning.
n PFAS-ämnen som inte är på väg att fasas ut kan vara
minst lika farliga som förbjudna ämnen.
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PFAS-utvärderingen kan pressa användare
n n n Professor Cynthia de Wit,

som lett EviEMs systematiska
utvärdering om utfasning av
farliga PFAS-kemikalier, är
tydlig med en slutsats: ”Jag tror
att resultatet kan användas som
påtryckning för att få fler länder
att fasa ut PFAS-ämnen.”

G

ranskningen av PFAS-utfasningen är
i linje med Stockholmskonventionens
krav på att de kemikalier som konventionen förbjuder måste studeras över tid
för att man ska se om halterna minskar.
– Det viktigaste budskapet är att några av de undersökta PFAS-halterna, PFOS och PFOA, går ner i
konsumentprodukter och i människor i Nordamerika och Europa, och att det sammanfaller med att
den största tillverkaren 3M införde produktionsstopp, säger Cynthia de Wit, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet.
Halterna tycks däremot öka i människor i Kina.
Och där produceras ämnena fortfarande.
– Förhoppningsvis blir vårt resultat ett incitament i länder där produktion pågår. Det kan användas som påtryckningsmedel. Det visar ju att
halterna går ner där man fasat ut vissa PFAS.
myndigheter som har ansvar för att
minska halterna är slutsatserna av utvärderingen
en god nyhet.
– Det är alltid ett bra tecken att åtgärder leder
till förändring. Jag hoppas att man kan bli bättre
på insatser vid militära områden och flygplatser.
Särskilt som flera sorters cancer och hormonstörningar nyligen kopplats till PFAS-utsläpp i dricksvatten i USA.
Även ulcerös colit och sköldkörtelproblem har
kopplats till PFAS. Och hos djur kan höga PFAShalter orsaka både cancer och ökad dödlighet.

BILD: CLAES BERNES

FÖR DE SVENSKA

En molykyl av PFOS, ett av de vanligaste PFAS-ämnena.
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Flera
sorters
cancer
har
kopplats till
PFASutsläpp
i dricksvatten.”

Cynthia de Wit, ordförande i EviEMs
forskargrupp.

EviEMs utvärderingsresultat kompliceras av att
halterna av PFOS och PFOA i naturmiljön i stort är
oförändrade.
– Det förvånade oss. På något sätt hade vi i bakhuvudet att halterna i människor och andra levande organismer skulle visa samma trender. En del av
problemet är att det inte fanns tillräckligt många
mätpunkter eller långa tidsserier. Vi behöver fortsätta mäta i samma organismer.
Orsaken till att halterna i naturmiljön är stabila
är inte helt klarlagd.
– Troligen ser vi inte där effekterna av utfasningen än. PFAS-ämnen som släpps ut i havet transporteras långt och långsamt. De fortsätter sprida sig
även efter att kranen stängts av. Det kan ta längre
tid innan de försvinner.
OCH FRÄMSTA LÄRDOMARNA av själva utvärderingsarbetet?
– Det är väldigt viktigt att man har en bra statistiker. Det hade vi. Ibland kom vi därför fram till
en annan slutsats än författaren till den granskade
studien. Det var också förvånande att rätt många
vetenskapligt granskade artiklar var undermåliga
och inte borde ha publicerats. Systematiska utvärderingar är bra på att utesluta dessa.
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”Positiv respons oerhört glädjande”

D

et borde vara självklart att beslut om åtgärder för en bättre miljö ska vila på vetenskaplig grund. Tyvärr är det inte alltid
så. Ibland för att beslut måste fattas trots att
forskning saknas, ibland för att forskarsamhället
ger motstridig information och ibland för att tyckande och gammal vana okritiskt tas för kunskap.
I många fall kan en systematisk utvärdering reda ut begreppen. Det är därför oerhört
glädjande med den positiva respons vi får när
vi presenterar resultaten från våra utvärderingar,
som alla utgår från en omfattande sökning,
kvalitetsgranskning och sammanställning av
vetenskaplig litteratur.

I BÖRJAN AV 2016 publicerades våra två första

Vi har
kommit
närmare
aktiv
miljöforskning.”

systematiska kartläggningar. En handlar om vilka effekter olika jordbruksmetoder har på åkrars
förmåga att lagra kol, till nytta för både skördar
och klimat. Den andra om hur olika metoder
för skötsel av skyddad skog påverkar skogens
biodiversitet. Bägge kartläggningarna har i sin
tur lett till vardera tre nya, nu pågående utvärderingar som bidrag till bättre beslutsunderlag för
Jordbruksverket respektive Skogsstyrelsen.

Under våren publicerades även vår utvärdering
om våtmarkers reningsförmåga. Den presenterades på en välbesökt Våtmarksdag om framtida
våtmarker, och har sedan uppmärksammats vid
flera andra tillfällen.
DET HAR GÅTT ett år sedan vi flyttade till Stockholm
Environmental Institute, SEI. Här har vi kommit
närmare den aktiva miljöforskningen. Både vi
och SEI är angelägna om att miljöforskning ska
komma till nytta för beslutsfattare
och avspeglas i miljöpolicys.
Det öppnar för många framtida
samarbeten, där systematiska utvärderingar kan bli en
naturlig del i och förstärka
olika forskningsprojekt.
Redan 2017 kommer en
systematisk utvärdering att ingå i SEIs nya
EU-projekt Return.

Sif Johansson
Verksamhetschef
för Mistra EviEM

Nya samarbeten om evidensmetodik

CEE-centrum på gång i USA

Skolforskningsinstitutet initiativ till
ett svenskt samarbete kring metodiken för systematiska utvärderingar. Utvärderingarna är till för
att granska det vetenskapliga stödet för olika åtgärder.
I Sverige utvärderas medicinsk och social verksamhet av SBU, Statens beredning för medicinsk
och social utvärdering, medan Skolforskningsinstitutet utvärderar utbildning och Mistra EviEM
miljövård. Alla tre ingår nu i det ovan nämnda
svenska nätverket och samarbetar kring evidensbaserad utvärderingsmetodik.
Ett samarbete kring metodikfrågor diskuterades
också vid What Works Global Summit i september
2016. Det medicinska nätverket Cochrane Collaboration, utbildningsnätverket Campbell Collaboration och miljövårdens motsvarighet, Collaboration for Environmental Evidence, lanserade där
ett gemensamt forum, ESI: Evidence Synthesis
International, för att främja utbyte av lärdomar.
Fler och fler frågor kräver också tvärvetenskapliga
kunskapsunderlag och gemensamma studier. Både
SBU, Skolforskningsinstitutet och Mistra EviEM
deltog i konferensen.

DJURCANCERLÄKAREN OCH

VÅREN 2016 TOG
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Australiens
CEEcentrum
har
granskat
dingons
roll i ekosystemet.

naturvårdsbiologen Gerry
Post, tillika styrelseledamot i Collaboration for
Environmental Evidence, CEE, är en av initiativtagarna till ett blivande CEE-centrum i USA.
– Många amerikanska myndigheter och ideella
organisationer efterlyser oberoende granskningar
av miljövård, sa Gerry Post vid den internationella
miljökonferensen om evidensbaserad miljövård i
Stockholm i augusti 2016.
Gerry Post anser att ett amerikanskt CEEcentrum skulle stimulera samarbete över
forskningsgränserna. Därtill blir det lättare
att få ta del av expertis från de sex befintliga CEE-centrumen världen över. Mistra EviEM är ett av de sex. De övriga
finns i Bangor i Wales, i Johannesburg i Sydafrika, i Paris, i Kanadas huvudstad Ottawa och i australiska Melbourne. Det amerikanska CEE-centrumet kommer
att knytas till Colorado State
University i Fort Collins, några
mil utanför Colorados huvudstad Denver.
9
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Skogsbränder som naturskydd
n n n Vilken betydelse för den biologiska mångfalden har

skogsbränder som anläggs i naturvårdssyfte? EviEM ska
utvärdera detta.

Hur påverkas skogens växter och djur
av naturvårdsbränning i skogsreservat?
BAKGRUND: Naturvårdsbränning är en vanlig metod
världen över för att bevara eller återställa biologisk
mångfald och andra naturvärden i skog. Många
djur och växter i skogen är beroende av återkommande bränder för att överleva och fortplanta sig.
2006-2010 spenderade till exempel svenska myndigheter drygt 110 miljoner kronor på att anlägga
skogsbränder för att gynna artmångfalden.
LÄGET IDAG: Naturvårdsbränningens effekter på brandberoende arter är väl studerade och övervägande
gynnsamma. På kort sikt tycks också andra växter
och djur gynnas. Samtidigt brinner mycket lättantändligt virke upp och det minskar risken för oplanerade katastrofbränder.

Det är fortfarande oklart hur naturvårdsbränningen påverkar arter som inte är beroende av bränder, och hur skogsmiljöerna påverkas
på lång sikt. EviEM beslutade 2016 att utvärdera
hur naturvårdsbränning inverkar på skogslevande
arter som inte direkt är beroende av brand eller av
den döda ved som blir kvar efter bränder. Syftet
är att bredda kunskapen om vad skötselmetoden
betyder för arter i boreala och tempererade skogsreservat.

MÖJLIGHETER:

FÖRSLAGSSTÄLLARE: En utvärdering om hur olika slags
skötsel av skyddad skog påverkar biologisk mångfald
initierades 2013 av EviEM, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket. 2014 – 2015 gjorde EviEM en systematisk kartläggning av vetenskaplig kunskap om frå-
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gan. Omkring 800 studier samlades in. 227 av dessa
granskade effekterna av naturvårdsbränning.
FRÅGESTÄLLNING: Hur inverkar naturvårdsbränning
på arter som inte är direkt beroende av brand eller
av den döda ved som bränderna lämnar efter sig?

Den genomförs av en arbetsgrupp,
understödd av en rådgivande grupp som är experter
på ämnesområdet och på utvärderingsmetodiken.

OM UTVÄRDERINGEN:

Utvärderingsgruppen:
Jacqualyn Eales (projektledare), forskningskonsult, Storbritannien, på uppdrag
av EviEM
Neal Haddaway (projektledare), EviEM,
Stockholm, Sverige
Jessica Taylor, Carleton University, Ottawa,
Kanada
Steve Cooke, Carleton University, Ottawa,
Kanada
Rådgivare:

Gillian Petrokofsky, Oxford University,
Oxford, Storbritannien
Bengt Gunnar (Bege) Jonsson, Mittuniversitetet, Sundsvall
Jari Kouki, University of Eastern Finland,
Joensuu, Finland
Claes Bernes, EviEM, Stockholm, Sverige

MILJÖMÅLEN

”Levande skogar”, ”Ett rikt
växt- och djurliv”
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Misstänkt bidödare kartläggs
n n n Vilka är miljöeffekterna av den ökade

insektsbekämpningen med neonikotinoider?
Och vad skulle ett förbud betyda
ekonomiskt? EviEM beslutade 2016 att
kartlägga all forskning om detta.

Vad vet vi om konsekvenserna
av att använda neonikotinoider?
BAKGRUND: I början av 1990-talet introducerades en
ny grupp insektsbekämpningsmedel, neonikotinoider. Neonikotinoider används brett. De tar kål
på växtätande insekter och på insekter som bär på
sjukdomsalstrande virus. De kan också användas
för att bekämpa parasiter hos boskap.

University i England. EviEM ska stödja kartläggningen med arbetstid och expertis.
FRÅGESTÄLLNINGAR: Vilka är de skadliga effekterna
på andra organismer än de avsedda? Hur stor är
exponeringen för ämnena genom förekomst i pollen, nektar, mark, vatten med mera? Vilka åtgärder kan minska oönskade skador? Hur påverkar ett
förbud miljön, och vilka sociala och ekonomiska
konsekvenser kan ett förbud få?

LÄGET IDAG: Användningen av neonikotinoider har
ökat dramatiskt. Det beror bland annat på att de
är mer långtidsverkande än andra bekämpningsmedel och på att de är selektivt giftiga för vissa
insekter och mindre skadliga för andra organismer. Samtidigt kommer starka varningar om att
medlen skadar fler organismer än de avsedda,
i synnerhet bin. Ett svenskt forskningsprojekt
har visat att tambin (honungsbin) inte är i riskzonen, men att vildbin (humlor och solitärbin)
påverkas negativt. Sedan 2013 har EU begränsat användningen av klotianidin och två andra
neonikotinoider i åkergrödor som bin lockas av.
Flera länder, bland andra Finland och Danmark,
har dock beviljat undantag.

Det saknas breda, kvalitativa forskningssammanställningar om miljökonsekvenser
av neonikotinoider. EviEM ska göra en systematisk
kartläggning av all forskning om oönskade skador
av medlen och om åtgärder för att minska skadorna. Ansatsen vidgas dessutom: man ska också
kartlägga forskning om socioekonomiska effekter
av ett förbud.

Projektet ska ge en bred överblick av kunskapsläget. Omfattning och inriktning
på forskningen ska beskrivas och kunskapsluckor
pekas ut. Sju neonikotinoider tas med i kartläggningen, bland andra klotianidin.

OM KARTLÄGGNINGEN:

Kartläggningsgruppen:

MÖJLIGHETER:

Initiativet till att kartlägga forskning om neonikotinoider togs av Harper Adams

FÖRSLAGSSTÄLLARE:

MILJÖMÅLEN

”En giftfri miljö”,
”Ett rikt växtoch djurliv”, ”Ett
rikt odlingslandskap”

Nicola Randall (ordförande), Centre for
Evidence-Based Agriculture, Harper Adams
University, Storbritannien
Katy James, Centre for Evidence-Based
Agriculture, Harper Adams University,
Storbritannien
Keith Walters, Crop and Environment
Sciences Department, Harper Adams
University, Storbritannien
Magnus Land (projektledare) EviEM,
Stockholm, Sverige
Neal Haddaway (projektledare), EviEM,
Stockholm, Sverige
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Mindre klimatpåverkan
n n n Åkermark som

inte plöjs före sådd binder mer kol. Det visar
EviEMs utvärdering av
forskning om hur jordbearbetning påverkar
åkerns förmåga att
lagra kol. Resultatet har
stor betydelse. Mer
kol i marken ger både
bördigare åkrar och
mindre klimatpåverkan.

”Mest kol i åkern utan jordbearbetning”
PLÖJNING MINSKAR OGRÄS. Jordbearbetning ska förbereda marken för odling och avlägsna ogräs som
annars konkurrerar med grödorna och minskar
skördarna. Det finns många olika metoder för
jordbearbetning. Till exempel plöjning med olika
djup och vändskivor, eller harvning med harv som
luckrar upp jorden. Att minska jordbearbetningen
har länge varit vanligt för att bevara kol i marken
och på så sätt öka dess bördighet. Men det har inte
funnits några kunskapsöversikter om hur effektivt
det är. Våren 2013 beslutade EviEM utvärdera hur
olika jordbruksmetoder, bland annat jordbearbetning, påverkar åkerns förmåga att binda kol.
KOLRIKA ÅKRAR STOR FÖRDEL. Varje år försvinner upp till
1 000 miljoner ton kol från världens åkrar. En del
går förlorat vid nedbrytning av skörderester och
rotdelar. Annat genom att de översta jordlagren
som innehåller det mesta kolet spolas bort vid
regn. Att minska kolförlusterna ger stora fördelar.
Markens struktur och bördighet förbättras vilket
ger ökade skördar. Minskade kolförluster begrän-

12

sar också halterna av koldioxid i atmosfären, vilket
bidrar till att begränsa den globala uppvärmningen. Ökad kollagring i åkern ger alltså både bättre
skördar och minskad klimatpåverkan.
EviEM har nu sammanställt
globala forskningsrön som visar hur olika jordbearbetningsmetoder, eller ingen bearbetning alls,
effektivast bevarar eller återställer mängden kol i
åkrarna.

GLOBAL GRANSKNING.

300 STUDIER OM JORDBEARBETNING. Utvärderingen inled-

MILJÖMÅLEN

”Begränsad
klimatpåverkan”
”Ett rikt odlingslandskap”

des med en systematisk kartläggning av studier
som genomförts i världens tempererade regioner,
det vill säga områden med fyra årstider. 735 studier bedömdes vara användbara. Över 300 av dem
undersökte hur olika metoder av jordbearbetning
påverkar åkerns kollager.

De 300 granskade studierna beskriver en mängd olika metoder, allt från
ingen bearbetning alls, till ytlig jordbearbetning.

EN MÄNGD OLIKA METODER.

EVIEM ÅRSRAPPORT 2016

Många åkermarker förlorar varje år upp till en procent av sitt kolinnehåll. Minst kol blir
kvar i marken vid intensiv jordbearbetning, till exempel om man både luckrar upp jorden
med harv och vänder den med plog. Om man bara harvar utan att plöja ökar kolhalten i
det översta jordlagret. Mest kol stannar i åkern om jorden inte bearbetas alls före sådd.

utan plöjning?

Forskarna undersökte till exempel plöjning utan
vändskiva och traditionell plöjning med vändskiva (som vänder de ytligaste jordlagren upp och
ned). EviEM analyserade under hösten 2016 alla
relevanta artiklar och skickade i november en sammanställning av rönen för vetenskaplig granskning. En slutrapport ska publiceras våren 2017.
INGEN BEARBETNING BÄST. Sammantaget visar rönen att

mest kol stannar i åkern om jorden inte bearbetas
alls före sådd. Framför allt om brukningsmetoden
ändras från intensiv eller medelintensiv jordbearbetning till ingen bearbetning. Minskad jordbearbetning, till exempel att enbart harva och inte vända jorden genom plöjning, visade sig i allmänhet
öka kolhalten i det översta jordlagret.
Granskningen visade en påtaglig
brist på studier från Ryssland, där det finns många
långtidsförsök om jordbruket. Orsaken antas
främst vara att dessa studiers resultat inte publicerats i medier som EviEM kan finna.

KUNSKAPSLUCKOR.

EVIEM ÅRSRAPPORT 2016

I KORTHET:

UTVÄRDERINGSRESULTATET
n EviEM har i en systematisk utvärdering
metodiskt analyserat och sammanställt
vetenskaplig global kunskap om hur olika
jordbearbetningsmetoder påverkar åkermarkens förmåga att lagra kol, till nytta för
skördar och klimat.
n De sammanställda rönen visar att mest
kol lagras i åkern om man byter brukningsmetod, från intensiv jordbearbetning, till
ingen eller reducerad bearbetning.
n Även minskad jordbearbetning, till exempel om man bara luckrar upp jorden utan
att plöja, ökar kolhalten i åkern.
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”Åker-utvärderingen
av globalt intresse”
n n n – Jag är nöjd med att vi hittat belägg för att
också minskad markbearbetning ökar markens
kolhalt, säger professor Katarina Hedlund, ordförande
i den forskargrupp som på EviEMs uppdrag granskat
rön om åkerns förmåga att lagra kol.

H

itills har vetenskapen känt till att kolhalten
ökar vid markytan när man låter bli att plöja och harva. Mer osäkert har det varit hur
minskad markbearbetning – alltså när man
plöjer eller harvar lite mindre djupt – påverkar kolhalten i undre jordlager.
– En del har sagt att den till och med minskar
längre ner i marken. Men vi har nu belägg för att
även reducerad markbearbetning ger ökad kolhalt,
säger Katarina Hedlund vid Centrum för miljö- och
klimatforskning i Lund.
Klimatnyttan av att minska kolförluster till omgivningen är omvittnad: det innebär att koldioxidutsläppen begränsas. Samhällsnyttan är också
känd: mer kol i marken ger bördigare jordar, dessutom minskat läckage av gödande kväve, och båda
delarna gynnar lantbruket och miljön.

Professor Katarina Hedlund anser att EviEMs
utvärdering är av stort internationellt
intresse.

Om man inte ändrar sitt
beteende kommer
skördarna och vinsterna att
minska om tjugo år.”

KATARINA HEDLUND PEKAR på andra möjliga nyttor.

– Vid Lunds universitet har vi tagit fram verktyg
så att enskilda lantbrukare kan räkna ut vinsten av
ökad kollagring. 60 – 65 procent av Skånes lantbrukare använder redan någon typ av reducerad
markbearbetning. Det sparar pengar eftersom de
då behöver mindre diesel till traktorn. Dessutom
minskar packningen av marken.
Minskad eller ingen markbearbetning är inte
den enda lösningen för att öka kolhalten i åkrar.
EvEM har utvärderat även andra metoder. Några
redovisas i denna årsrapport, andra kommer att
publiceras nästa år. Men en sak är Katarina Hedlund redan säker på.
– Om man inte ändrar sitt beteende kommer
skördarna och vinsterna att minska om tjugo år.
Kolhalten minskar och då minskar också skördarna. Det går inte att kompensera med ökad gödsling.
Den globala betydelsen av EviEMs utvärdering
är hon också övertygad om.
– Alla våra resultat baseras på globala studier
14

1930-talets
amerikanska
sandstormar
har fått ge
namnet åt
den kris – the
Dust Bowl –
som tvingade
människor att
överge sina
hem där sandöknar brett
ut sig. Den
efterföljande
ekonomiska
depressionen
och dess elände har bland
annat skildrats
i John Steinbecks Vredens
druvor.

och är därför av intresse för många andra länder.
I vår databas har vi mycket data från USA, där
man länge arbetat med att minska markbearbetningen på grund av erfarenheter från 1930-talets
stora Dust Bowl-kris. Då upptäckte man att det
inte fungerade att plöja intensivt. Jorden flög bara
runt. Och vinderosionen gjorde att kolet i marken
minskade drastiskt.
KATARINA HEDLUND ÄR inblandad i fler studier om nettovärdet av att lagra mer kol och kväve i marken.
Lunds universitet och Agrifood Economics Centre
i Lund tar tillsammans fram framtidsscenarier av
olika jordbruksmetoder.
EviEMs utvärderingsarbete har lett till många
lärdomar. Bland annat att det blir svårt att uppdatera utvärderingen om fem år.
– Datamängden ökar exponentiellt för varje år. En
uppföljning kan bli väldigt omfattande och dyr.

EVIEM ÅRSRAPPORT 2016

Jordbruksverket vill ha
fler studier om plöjning
och klimatgaser

n n n Som en följd av kartläggningen av hur olika jord-

bruksmetoder påverkar åkerns förmåga att lagra kol gör
EviEM nu på uppdrag av Jordbruksverket ännu fler studier
om åkermark.

H

ittills har EviEMs kartläggning om åkerns
kollagringsförmåga resulterat
i tre utvärderingar.
I denna årsrapport presenteras på sid 12 – 14
resultatet av den första: hur plöjning påverkar
kolinnehållet i i åkermark.
Den andra och den tredje utvärderingen – hur
smarta växtföljder kan lagra mer kol i åkern – redovisas i nästa årsrapport.
Jordbruksverket, som initierat de tre utvärderingarna, vill nu ha fler studier baserade på de vetenskapliga artiklar som samlades in vid kartläggningen av
åkerns förmåga att lagra kol. På uppdrag av verket
genomförs två mindre studier av EviEM i samarbete med Lunds universitet. Dessa utgår från insamlade artiklar om hur plöjning påverkar kolinnehållet i åkern.

EviEMs kartläggning om hur olika jordbruks-metoder påverkar åkermarkens förmåga att
lagra kol har hittills resulterat i tre utvärderingar
och beställningar på ytterligare studier.
EVIEM ÅRSRAPPORT 2016

n I den ena studien analyseras plöjningens
eventuella inverkan på skördarnas storlek.
n I den andra studien analyseras plöjningens
betydelse för åkerns markpackning.
Jordbruksverket vill också ha fördjupade
studier om hur olika jordförbättringsmetoder,
till exempel kalkning eller gödsling, påverkar
åkerns kolinnehåll. Och som en del i arbetet
med att minska växthusgasernas klimatpåverkan vill verket dessutom veta mer om hur olika
jordbruksmetoder påverkar åkermarkens utsläpp av klimatgaser.
n Utifrån ovanstående önskemål om fördjupade studier tar EviEM fram planeringsdokument
för systematiska utvärderingar som kan bli aktuella att utföras senare.
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Internationell projektledning

Nytt sätt att arbeta
n n n EviEM inledde 2016 två projekt i samarbete med

organisationer som också gör systematiska utvärderingar.
Det ena är en kartläggning av effekterna av neonikotinoider,
en grupp bekämpningsmedel som nu förbjudits, det
andra en utvärdering av hur naturvårdsbränning i skyddad
skog påverkar biologisk mångfald.

G

enom att samarbeta med andra metodexperter vill EviEM utveckla nya sätt att
ta fram systematiska utvärderingar och
kartläggningar.
Vid kartläggningen av hur neonikotinoider påverkar andra organismer än de avsedda
samverkar EviEM med en grupp experter inom
jordbruk och miljö som också har erfarenhet av
systematiska utvärderingar. Initiativet till kartläggningen togs av Nicola Randall och hennes
grupp vid Harper Adams University i Storbritannien. De arbetar nu tillsammans med EviEMs projektledare Magnus Land och Neal Haddaway.

fördelar med en kartläggningsgrupp av det här slaget. Bland annat tillför EviEM
ett viktigt mått av oberoende inom ett kontroversiellt ämnesområde. EviEMs rutin att låta intressenter komma med synpunkter på arbetsplanen har
förstärkt kartläggningen. Gemensamt kan man uträtta betydligt mer, och snabbare lösa de problem
som uppstår, än vad en mindre grupp med begränsade resurser förmår.
– För mig har samarbetet med EviEM varit
mycket positivt, säger Nicola Randall. Under senaste året har Centre for Evidence-Based Agriculture (CEBA) och EviEM jobbat med en gemensam
systematisk kartläggning, som delvis finansierats
av EviEM. Folk från CEBA har medverkat i ytterligare en kartläggning i EviEMs regi, och vi har
också samarbetat kring artiklar och konferensbidrag. Våra informella diskussioner om sammanställningar av forskningsresultat är också mycket
värdefulla och intressanta och kommer troligen att
leda till ytterligare samarbete framöver.
Utvärderingen om naturvårdsbränning bygger
på EviEMs kartläggning av forskningen kring hur

DET FINNS MÅNGA
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Misstänkta
bidödaren, neonikotinoider, ska
kartläggas i ett
samarbete mellan EviEM och
Harper Adams
University.

olika slags skötsel påverkar biologisk
mångfald i skyddad skog. Det finns ett
stort intresse, både i Kanada och i Sverige, av
att bättre förstå vilka effekter skogsbränder i naturvårdssyfte kan ha. EviEM och det kanadensiska
CEE-centrumet kommer därför att tillsammans genomföra utvärderingen om naturvårdsbränningens effekter.
EN GRUPP OM tre forskare har utsetts att leda arbetet: Jacqui Eales från Storbritannien, ekolog
med erfarenhet av systematiska utvärderingar
inom både miljövård och hälsovård, Jessica Taylor, forskare från CEE-centrumet vid Carleton
University i Kanada, samt EviEMs projektledare
Neal Haddaway.
Tillsammans med Steve Cook, ledare för det kanadensiska CEE-centrumet, utgör de tre forskarna
en arbetsgrupp som regelbundet samverkar kring
utvärderingen. De stöds av en rådgivande grupp,
som består av forskare med ämnesexpertis från olika länder. Detta arbetssätt kan bidra till att effektivisera utvärderingsarbetet och kan också medföra
att resultaten når ut till fler intressenter.
Steve Cook beskriver samarbetet med EviEM så
här:
– EviEM har kanske den största kapaciteten i
världen när det gäller sammanställningar av forskningsresultat inom miljöområdet. Rådet har hjälpt
vårt nystartade CEE-centrum i Kanada med kompetensutveckling. Kanadensiska deltagare i utvärderingsgruppen har fått utbildning hos EviEM och
hjälper nu till med litteratursökningar och sållningsarbetet i en gemensam systematisk utvärdering. Gruppen har också tagit initiativ till ett flertal
gemensamma publikationer om olika aspekter av
att sammanställa vetenskapliga underlag.
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Första internationella konferensen om evidensbaserad miljövård

”Svårt nå ut till beslutsfattare”
n n n Hur når man ut med vikten av att miljövård baseras

på vetenskap?
– Vår utmaning är att miljövård är ett så brett fält. Vi
behöver nå beslutsfattare från fler områden, sa
professor Andrew Pullin vid världens första internationella
konferens om evidensbaserad miljövård.

Drygt 100 personer från 14 länder deltog i konferensen om evidensbaserad miljövård på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.
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utvärderingar och mer
tidskrävande kom upp. Beslutsfattare kan inte alltid vänta länge på besked. Ibland är det också de
som betalar för en utvärdering och då kan ekonomin begränsa tiden den får ta.
– Snabba utvärderingar sparar tid, men riskerar
förlora i oberoende, ansåg Andrew Pullin, medan
andra pläderade för fler snabba utvärderingar, särskilt med rätt tajming.
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A

ndrew Pullin sitter i EviEMs styrelse och är
ordförande för nätverket CEE, Collaboration
for Environmental Evidence, som tillsammans med Mistra EviEM arrangerade miljökonferensen i Stockholm 25 – 27 augusti 2016.
Under parollen Bättre evidens, bättre beslut, bättre miljö samlades drygt 100 deltagare från 14 länder för att diskutera systematiska utvärderingar,
den metod som ska sålla fram forskningsrön om
effektiva miljöåtgärder. Man diskuterade också hur
kunskap baserad på den bästa vetenskapen ska nå
ut till beslutsfattare. Dagens svällande forskningsflod är ett bekymmer.
– Det finns en enorm mängd information och beslutsfattare måste också ta hänsyn till ekonomi och
hälsoaspekter, sa konsulten Deborah Coughlin.
– Miljöåtgärder är otroligt dyra, och det är ett
hårt jobb för oss att sortera fram gedigen kunskap.
Systematiska utvärderingar hjälper oss med det,
framhöll Anna Jöborn vid Havs- och vattenmyndigheten som hoppades på en permanent finansiering av systematiska utvärderingar i Sverige.
SKILLNADEN MELLAN SNABBA

För Anna Jöborn
är EviEMs
utvärderingar
en ledfyr
i forskningsfloden.

Det skulle behövas
ambassadörer för systematiska
utvärderingar.” 
Per Sjögren-Gulve
EVIEM ÅRSRAPPORT 2016

– Du kan ha en briljant rapport, men om den
kommer tre månader efter ett beslut är den värdelös, sa chefen för EUs miljöbyrå, Hans Bruyninckx,
som höll ett animerat anförande om att forskare
behöver bli bättre på kommunikation.
KONFERENSENS SAMHÄLLSVETARE breddade frågan.

– Ska man satsa miljarder på åtgärder bör man
nog redan från början fundera på hur de ska nå ut
och om det finns motstånd i form av beteenden eller normer, påpekade Karen Hannes från universitetet KU Leuven i Belgien.
Svårigheten för beslutsfattarna att hitta fram
till de bästa åtgärderna återkom flera gånger. Per
Sjögren-Gulve vid svenska Naturvårdsverket framkastade en idé som fick gehör bland paneldeltagarna i konferensens slutdebatt.
– Det skulle behövas ambassadörer som reste
runt och pratade för systematiska utvärderingar,
föreslog han.
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Smarta växtföljder
kan binda mer kol
n n n EviEM har beslutat utvärdera hur olika växtföljder påverkar

åkermarkens förmåga att lagra kol, till nytta för både skördar och klimat.

Vilken effekt har olika växtföljder
på åkermarkens förmåga att lagra kol?
BAKGRUND: Forskningen har hittills utrönt ganska lite
om hur olika jordbruksmetoder påverkar åkerns
förmåga att binda kol. EviEM gjorde 2015 en systematisk kartläggning av vilka studier som finns om
frågan. Den identifierade 239 artiklar bland annat
med anknytning till växtföljder. Därför beslutade
EviEM 2016 att utvärdera om det går att binda mer
kol i marken genom att variera grödan år från år.
LÄGET IDAG: Globalt

försvinner varje år upp till 1 000
miljoner ton kol från åkermark. Kolet lakas bland
annat ut med rinnande vatten eller spolas bort vid
erosion.

Kan man få kolet att stanna i marken
förbättras åkerns struktur och bördighet. Dessutom minskar kolförlusterna till vatten och luft vilket
betyder minskade utsläpp av klimatpåverkande
koldioxid till atmosfären.

MÖJLIGHETER:

Jordbruksverket initierade under
2015 flera utvärderingar om åkermarkens förmåga
att lagra kol. Enligt verket finns det en stor potential att minska åkerns kolförluster.

FÖRSLAGSSTÄLLARE:

FRÅGESTÄLLNINGAR: Hur påverkar olika växtföljder
allmänt åkerns förmåga att lagra kol? Vilken betydelse har det om man varierar grödorna jämfört
med om man odlar samma gröda år efter år? Hur
påverkas kolinlagringen av växtföljder där ärtväxter ingår jämfört med andra växtföljder? Och av
växtföljder med perenna växter jämfört med enbart ettåriga växter?
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OM UTVÄRDERINGEN: Utvärderingen ska i stort genomföras av de forskare som 2015 systematiskt kartlade
all forskning om olika odlingsmetoders påverkan
på åkerns förmåga att lagra kol.

Utvärderingsgruppen:
Katarina Hedlund (ordförande), Centrum
för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet, Lund, Sverige
Thomas Kätterer, Institutionen för ekologi,
Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala
Helene Brecht Jørgensen, Department of
Biology, Lunds universitet, Lund, Sverige
Per-Erik Isberg (statistiker), Department of
Statistics, Lunds universitet, Lund, Sverige
Neal Haddaway (metodexpert), EviEM,
Stockholm, Sverige
Magnus Land (projektledare), EviEM,
Stockholm, Sverige
Rådgivare:

Louise E. Jackson, Department of Land,
Air and Water Resources, University of California, Davis, USA
Emanuele Lugato, European Commission,
Joint Research Center (IES – Soil action),
Ispra, Italien
Ingrid K. Thomsen, Institut for Agroøkologi, Aarhus, Danmark

MILJÖMÅLEN

”Ett rikt odlingslandskap”,
”Begränsad
klimatpåverkan”
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EviEM har sammanfattat och kommenterat två brittiska utvärderingar om hur dikning
och restaurering av torvmark påverkar utsläppen av lustgas, koldioxid och metangas.

Utdikning av torvmarker
ger ökad klimatpåverkan
n n n Utdikning av torvmark för odling, skogsplantering eller torvutvinning påverkar

utsläppen av klimatgaser enligt två brittiska forskargrupper som sammanställt
globala forskarrön. EviEM anser att rönen är av stor betydelse för svensk miljövård.

D

e brittiska utvärderingarna undersökte hur
dikning och återställning av torvmark påverkar utsläppen av lustgas, metangas och koldioxid. 123 studier från hela världen sållades fram
och analyserades.
De två utvärderingarna publicerades 2014 i
nättidskriften Environmental Evidence. Sammanfattningsvis visade sig de totala utsläppen av klimatgaserna minska när lägre liggande torvmark
återställdes.

30 – 50 procent av världens
marklagrade kol på en yta som bara utgör 2 – 5 procent av den totala jordytan. Det rika kolinnehållet

TORVMARK INNEHÅLLER

EVIEM ÅRSRAPPORT 2016

gör marken bördig och för att underlätta exploatering sänks grundvattennivån genom dikning.
Sveriges 1,5 miljoner hektar dikad torvmark står
för en femtedel av de samlade svenska utsläppen
av växthusgaser. Att återställa en del av marken till
våtmark kan både minska klimatpåverkan och öka
artrikedom skriver EviEM i rapportserien EviEM
kommenterar, där man sammanfattat de brittiska
utvärderingarna som man anser är av stort intresse
för svensk miljövård.
EviEM hänvisar också till att svenska Jordbruksverket nyligen pekat ut vilka torvmarker som bör
restaureras och hur de ska anläggas för att minimera utsläppen av växthusgaser.
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Projekten som pågår
O:

FOT

Hur påverkas växter och
djur av slåtter och bete
utmed vägar?
START OCH SYFTE: EviEM beslutade 2015 att göra en
systematisk utvärdering av hur artmångfald och
arters spridningsmöjligheter påverkas av olika
slags skötsel av vägrenar. Vägrenar har blivit en
viktig ersättning för de ängar och hagar som kraftigt minskat i Sverige och är inte minst en tillflyktsort för hotade fjärilar och bin. Enligt Jordbruksverket finns det idag nästan lika stor markyta med
skött gräsmark utmed våra vägar som den totala
ytan av naturbetesmark och ängsmark (ca 250 000
hektar). Internationellt är intresset stort för hur
man kan få vägrenarna att gynna artrikedom, men
det saknas kunskap om vilken skötsel som är mest
effektiv.
SÅ LÅNGT HAR VI KOMMIT: En forskargrupp har inlett
arbetet med en systematisk kartläggning, det vill
säga en översikt av studier som publicerats i ämnet: drygt 300 rapporter och vetenskapliga artiklar. Kartläggningen kommer att publiceras under
våren 2017. Med ledning av den har forskargruppen beslutat att fokusera den slutliga utvärderingen på hur slåtter, röjning, bete och bränning
påverkar kärlväxter och ryggradslösa djur längs
vägkanterna.

I svenska skogar hör
älgen till de viktigaste
betesdjuren.

Hur kan betande djur
bevara värdefulla skogar?
EviEM genomförde 2014 –2015 en
systematisk kartläggning av kunskap om hur olika
slags skötsel påverkar biologisk mångfald i skyddad skog. Av 800 insamlade studier som belyste
frågan handlade 150 om ingrepp som påverkade
antalet betande djur i skogen, exempelvis stängsling eller avskjutning. EviEM beslutade gå vidare
med en systematisk utvärdering av vad betesstudierna har kommit fram till. Syftet är att ta reda
på vad som händer med växter och ryggradslösa
djur om antalet betande djur i skogen – antingen
vilt eller tamboskap – minskar eller ökar. Forskargruppen hoppas kunna visa om ett ändrat antal
betesdjur kan bevara eller återställa artrikedom i
skyddade skogar.

START OCH SYFTE:

Utvärderingen genomförs
av samma forskargrupp som utförde den systematiska kartläggningen. Hittills har ett hundratal
studier kvalitetsgranskats och dokumenterats. Resultatet beräknas vara klart mot slutet av 2017.

SÅ LÅNGT HAR VI KOMMIT:

MILJÖMÅLET
”Ett rikt växtoch djurliv”
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MILJÖMÅLET
”En god bebyggd miljö”

MILJÖMÅLET

”Ett rikt odlingslandskap”

MILJÖMÅLEN

”Levande skogar”, ”Ett rikt
växt- och djurliv”
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MILJÖMÅLEN
”Levande skogar”, ”Ett rikt
växt- och djurliv”

START OCH SYFTE: Under 2014 –2015 års systematiska kartläggning av kunskap om hur olika slags
skötsel påverkar artmångfalden i skyddad skog
hittade EviEM många studier om ingrepp som
påverkade förekomsten av död ved och vedberoende arter. Därför har man gått vidare med en
systematisk utvärdering av vad dessa studier har
kommit fram till. Syftet är att försöka visa om
det går att bevara eller återställa artmångfald i
skogsreservat eller annan skog som inte brukas,
genom ingrepp som ökar mängden död ved i
skogen, däribland ringbarkning, trädfällning,
och naturvårdsbränning.

Resultat från ett fyrtiotal studier i ämnet är på väg att sammanställas. Utvärderingen väntas bli färdig under 2017.

SÅ LÅNGT HAR VI KOMMIT:

Vilka är de mänskliga hoten
mot fiskyngel i grunda vikar?
START OCH SYFTE: Senare årtiondens mänskliga störningar i form av strandnära byggande, muddring,
sandutvinning, ett ökat antal marinor och hamnar,
överfiske, jordbrukets näringsutsläpp och giftiga
kemikalier är sannolikt några av de viktigaste orsakerna till att fiskyngel i grunda, strandnära områden dör i ökad utsträckning. Tillståndet i vikar och
deltan har försämrats rejält under en lång tid. Det råder delade meningar om skälen till denna utveckling.
För att klarlägga vilka de allvarligaste hoten är, och
hur man kan minska dem, beslutade EviEM 2015 att
göra en systematisk utvärdering av problemen.
SÅ LÅNGT HAR VI KOMMIT: En forskargrupp under ledning av Pär (Pelle) Byström vid Umeå universitet
utför utvärderingen. Hittills har 13 000 vetenskapliga artiklar och rapporter samlats in. 52 av
dessa har bedömts vara relevanta och de ska nu
kvalitetsgranskas. Så kallad grå litteratur, det
vill säga rapporter och annat som inte är vetenskapligt granskat, ska också samlas in och bedömas, liksom publikationer som inte är översatta
till engelska. Utvärderingen väntas vara klar i
slutet av 2017.
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Kan mer död ved
ge artrikare skog?

Vad betyder åkerns
kantzoner för artrikedom
och miljögifter?

2015 inledde EviEM en systematisk utvärdering av hur kantzoner utmed Sveriges
åkermark kan begränsa de negativa miljöeffekterna av ett intensivt jordbruk. Kantzoner eller
buffertzoner är ständigt bevuxen obrukad mark
i och kring åkrar, exempelvis häckar, gräs, örter,
buskar eller skogsbryn. De är viktiga livsmiljöer för
hotade arter, inte minst pollinerande insekter, och
de fångar upp gödande ämnen och hejdar utflödet
av giftiga bekämpningsmedel. Sverige skulle enligt
Jordbruksverket kunna mångfaldiga ytan av kantzoner utmed åkermark. I flera europeiska länder
har man anlagt sådana markremsor för att minska
jordbrukets negativa miljöpåverkan.

START OCH SYFTE:

En forskargrupp under ledning av Sönke Eggers vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala har i ett första steg gjort en systematisk kartläggning av studier om kantzonernas
miljöeffekter . Hittills har 28 000 artiklar samlats
in och bedömts. Efter sållning återstår cirka 1 200.
Dessa studier ska beskrivas i en lättillgänglig databas och i ett interaktivt informationssystem så
att intressenter kan hitta artiklar som berör många
olika typer av studier och jordbruksmetoder.

SÅ LÅNGT HAR VI KOMMIT:

MILJÖMÅLEN

”Ett rikt växt- och
djurliv”, ”Hav
i balans samt
levande kust och
skärgård”

MILJÖMÅLET

”Ingen övergödning”

MILJÖMÅLET
”Ett rikt växtoch djurliv”

MILJÖMÅLET
”En giftfri miljö”
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EviEMs styrelse: Exekutivkommittén:

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

Från vänster: Magnus Land, projektledare. Neal Haddaway, projektledare. Claes Bernes,
projektledare och biträdande verksamhetschef. Sif Johansson, verksamhetschef. Biljana
Macura, projektledare. Saknas på bilden: Karolin Andersson, projektkoordinator.
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Årsredovisning 2016
Inkomst och utgifter SEK
Ingående balans

0*

Inkomst
Rekvirerade medel under året

10 600 000

Andra inkomster

0

Utgifter
Sekretariat

2 119 000

Kommunikation

1 067 000

Externa samarbeten

1 062 000

Exekutivkommittén

364 000

Systematiska utvärderingar

6 870 000

Utgående balans

- 883 000

* Vid flytten 2016 från Kungl Vetenskapsakademien till Stockholm Environment Institute startade EviEM
om från 0, därför är ingående balans för 2016 satt till 0.

Utgifter
19%

Sekretariat
Kommunikation
Externa samarbeten

9%

60%

9%

Exekutivkommittén

3%

Systematiska utvärderingar

Rekvirerade och återstående medel från Mistra
Mistra har beviljat EviEM 66 miljoner för perioden 2012–2017.
2013

2014

2015

2016

Rekvirerade medel under året

9 019 000

7 323 000

9 248 000

10 600 000

Återstående medel från Mistra

50 997 000

43 674 000

34 426 000

23 826 000
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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
2016 redovisade EviEM bland annat
vilken global effekt utfasningen av farliga
PFAS-ämnen fått och vilka jordbruksmetoder som kan lagra mer kol i marken,
till nytta för både skördar och klimat.

EviEMs nya projekt handlar om
oönskade effekter av misstänkta
bidödaren neonikotinoider,
om det går att öka åkerns förmåga
att lagra kol med hjälp av smarta
växtföljder och om hur naturvårdsbränning, det vill säga
skogsbränder i naturvårdssyfte,
påverkar skogens artrikedom.

