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Professor Andrew Pullin, mannen bakom
evidensbaserad miljövård, fick en
aha-upplevelse en orolig marsdag 1999.
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Reportage
Svenska EviEMs grundliga belägg för att våtmarker minskar övergödning har gett internationellt eko.
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Sex internationella centrum sprider kunskap
om evidensbaserad miljövård.
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Politik & Samhälle

Hans Bruyninckx, chef för
Europeiska miljöbyrån, tror
mer på smileys än på
invecklade diagram.
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Problem & Möjligheter

”Det finns en enorm mängd information därute.”

Anna Jöborn

Praktik
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För Havs- och
vattenmyndighetens Anna
Jöborn är
systematiska
utvärderingar en
ledfyr i floden av
forskningsrön.
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Citera oss gärna men glöm inte ange källan.
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w Jag växte upp på en skärgårdsö där livet
plötsligt förändrades. En isig januarinatt 1980
rände fartyget Star Clipper rakt in i den berömda Tjörnbron. 280 meter bro rasade rakt
ner. Åtta personer dog och en livlina till Sveriges norra västkust kapades därför att bron
var olämpligt byggd.
Miljöhistorien är full av liknande felslut;
ingrepp och kemikalier som skulle gynna
välfärd och landskap men istället lett till utarmning och elände.
Men nu finns ett sätt att undvika dåliga
miljöbeslut och ta fram evidens – en samlad
vetenskaplig bild – för bra metoder. Det är
vad denna tidskrift handlar om.
Kunskap & Förändring ges ut av svenska Mistra EviEM – Mistras råd för evidensbaserad miljövård – inrättat för att göra systematiska utvärderingar som ska bidra till bättre
beslutsunderlag. Andrew Pullin, mannen
bakom konceptet som hämtats från medicinen, berättar personligt om sina drivkrafter. För beslutsfattaren Anna Jöborn är det
avgörande att veta att samhället inte slösar
bort miljoner på verkningslösa åtgärder. En
av EviEMs första utvärderingar, miljöeffekterna
av anlagda våtmarker, har stärkt henne i
vetskapen att hon är på rätt väg.
Framtida utmaningar handlar om att nå ut
med betydelsen av evidensbaserad miljövård.
Europeiska miljöbyråns chef ger drastiska
tips. Samhällsvetaren Sandy Oliver listar
vilka ledaregenskaper som krävs för att ro
iland de tålamodsprövande utvärderingarna.
Röster från en internationell miljökonferens
i Stockholm lyfter fram problem och möjligheter.
För ett hållbart brobygge behövs ett stadigt fundament och för en hållbar miljövård
rätt beslutsunderlag. Därför oroar det att
svenska EviEM bara är finansierat till 2017.
Gunhild Arby
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FORSKARE OCH beslutsfattare från 19

länder deltog i den första internationella miljökonferensen om hur
en samlad bild av bästa forskningsrön ska ge bättre miljövård.
Konferensen ägde rum i augusti
2016 i Stockholm och huvudarrangörer var nätverket Collaboration
for Environmental Evidence, CEE,
och svenska Mistra EviEM – Mistras
råd för evidensbaserad miljövård. w

”Vi letar efter berättelser
baserade på vetenskap.
Berättelser påverkar beslutsfattare, men om de är falska
kan de orsaka katastrofer.”
Rob Richards, miljökonsult i Melbourne, Australien, och styrelseledamot i CEE, Collaboration for Environmental Evidence.

70

SYSTEMATISKA UTVÄRDERINGAR – ett

strikt sätt att sammanställa vetenskaplig kunskap – av miljöfrågor
har gjorts i olika länder. Två uppmärksammade visar att det inte
finns några bevis för att Himalayas
glaciärer smälter snabbare än tidigare och att miljardbelopp kan sparas på att inte anlägga verkningslösa dammar i laxvatten.w

Illustration: Gunilla Hagström/Form Nation

Undermåliga
bevis vanligt
BRITTISKA MARKÄGARE HAR i hundratals år an-

vänt sig av ljungbränning för att gynna antalet
ripor. Den lukrativa ripjakten omsätter varje år
miljonbelopp, men metoden att bränna ljung är
kontroversiell. Naturskyddsorganisationer har
velat förbjuda ljungbränningen eftersom de
ansett att den minskar antalet djur och växter.
Naturvårdsbiologen Andrew Pullin som tagit
fram miljövårdens variant av systematiska utvärderingar bestämde sig för att ta reda på vad
forskningen sa.
Utvärderingen av ljungbränningen visade
att det inte fanns några entydiga bevis för att
den minskade biologisk mångfald.
För Andrew Pullin är kontroverser av detta
slag vanliga.
– Det som är förvånande för många är hur
mycket undermåliga belägg som kommer fram,
och hur svårt det är att förutsäga vad som kan
bli effekten av en åtgärd. w

Foto: TT Nyhetsbyrån

Ripa i skottgluggen

Svenska EviEMs första utvärderingar handlade om renbete och om miljöeffekten av att ta upp
stora mängder fisk ur övergödda sjöar.

Steg för steg till samlad kunskap
TROTS ATT MÅNGA miljöåtgärder innebär stora
och dyra ingrepp bygger de ofta på åsikter
och traditioner, inte på vad vetenskapen säger. Politiker som vill ta del av beprövad kunskap innan de fattar beslut måste navigera i
en flod av forskningsrön.
För att hjälpa beslutsfattare att hitta kostnadseffektiva miljövårdsmetoder lanserades
i början av 2000-talet konceptet evidensbaserad miljövård.
Evidensbegreppet kommer från medicinen. I princip handlar det om att sålla agnarna från vetet. De metoder som har bäst effekt
ska spåras och det som gör mer skada än
nytta avfärdas.
I så kallade systematiska utvärderingar

samlar en oberoende forskargrupp in all
forskningslitteratur om en miljöfråga, sorterar bort de studier som inte håller tillräckligt
hög kvalitet – det brukar vara rätt många – och
sammanställer sedan ett beslutsunderlag.
Vad säger forskningen exempelvis om
effekten av att bränna skog i naturvårdssyfte?
Svenska Mistra EviEM utvärderar just nu detta
och mycket annat.
EviEM är politiskt oberoende och inrättades 2012 för att utvärdera miljöfrågor och på
så sätt bidra till bättre beslut i svenskt miljöarbete. Finansieringen kommer från forskningsstiftelsen Mistra, men pengarna räcker
bara i några år till. Efter 2017 måste det till
nya medel om man ska kunna fortsätta. w
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”Miljörörelsen brydde sig inte
om bevis – det bekymrade mig”
Som forskare håller Andrew Pullin huvudet kallt och
partiska tyckanden på strikt avstånd. Metoden han tagit
fram för att samla in kunskap om de bästa miljövårdsåtgärderna kräver det. Men han drivs också av ett känslostarkt minne, och av det han lärde sig under några
oroliga sjukhusdagar i mars 1999.
Text: Gunhild Arby & Foto: Magnus Aronson

Om 80 års miljöåtgärder som kom på skam

S

omliga ögonblick i livet kan avgöra vilken riktning framtiden kommer att ta.
För fjärilsforskaren Andrew Pullin inträffade några sådana ögonblick under 1990-talet.
2007 blev han världens första professor i
evidensbaserad naturvård – en naturvård som
baseras på en samlad bild av bästa vetenskapliga rön. Professor Pullin har vidareutvecklat
en metod som används inom medicinen och
anpassat den till miljöområdet för att peka
ut åtgärder som gör mest nytta, ingen nytta
alls, eller till och med är skadliga. I dag talar han sig varm för att det är bästa sättet
att hjälpa beslutsfattare att lösa upp politiska
dödlägen.
– Utan en samlad bild av de mest tillförlitliga forskningsrönen riskerar vi ett skyttegravskrig mellan intressegrupper som använder sig
av den forskning som stödjer just deras sak.
Drivkraften som tagit honom hit kan härledas till två händelser.

4

Forskarkarriären bedrevs bland annat på
University of Birmingham med studier som
visar hur fjärilar minskar i ett alltmer uppsplittrat och jordbruksintensivt landskap.
Samtidigt engagerade han sig i naturvårdskommittén i Butterfly Conservation, en organisation som arbetar för att rädda hotade arter.
TILL SIN FÖRVÅNING upptäckte han en djup klyfta

mellan forskarvärlden och miljörörelsen.
– Ledamöter i kommittén kom med olika förslag. Till exempel att vi skulle köpa in
mark eller återinföra arter. Jag frågade vad det
fanns för bevis för att det skulle fungera, men
de tyckte inte att den frågan var nödvändig.
De var redan övertygade. Det bekymrade mig,
och jag undrade varför de inte försökte ta reda
på vad forskningen sa.
En senare studie fann delvis en förklaring.
Det visade sig att det inte var helt lätt för miljövårdare att hitta eller ta till sig forsknings-
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”Det fanns mycket litet
bevis för att de tekniska
åtgärderna fungerade.
Och de kostar hundratals
miljoner dollar varje år.”

litteraturen. Ett problem som inte är ovanligt
enligt Pullin.
– En del forskning publiceras i välrenommerade tidskrifter, annat publiceras inte alls,
och en hel del läses av mycket få. Kunskapsspridningen sker oorganiserat och baseras inte
nödvändigtvis på vad som är viktigt.Vi skapar

Personligt

fragment av information. Vi kanske tror att vi
vet vad forskningsrönen säger, när vi egentligen
inte har överblick alls.

Namn: Andrew Pullin.
Aktuell: Pappa till begreppet evidensbaserad miljövård – en miljövård som
baseras på bästa tillgängliga vetenskapliga rön.
Arbetsplats: CEBC, Centre for EvidenceBased Conservation, vid Bangor
University i Wales.
Titel: Professor i evidensbaserad naturvård.
Bakgrund: Naturvårdsbiolog, forskat om
landskapsomvandlingens konsekvenser
för fjärilar.
Favoritfjäril: Kärrguldvinge.

Han funderade länge på detta utan att hitta
någon lösning. Men när han råkade nämna saken för sin fru som är hälsorådgivare, berättade
hon att samma problem fanns inom medicinen
och att man där hade ett sätt att lyfta fram de
metoder som fungerade.
på ett sjukhus en dag i mars
1999. I en kuvös låg parets son som fötts för
tidigt. Andrew Pullin fick hjälpa till att sköta
honom och slogs av sköterskornas kompetens
och självförtroende. När han frågade hur de
kunde vara så säkra på att det de gjorde skulle fungera, hänvisade de till att rutinerna var
evidensbaserade, det vill säga framtagna genom
en samlad bild av gedigna
forskningsrön, just det hans
fru pratat om.
Det där har motiverat honom genom åren.

SAMTALET ÄGDE RUM

– Jag tänker alltid tillbaka på det och inspireras ständigt av hur seriös man är inom det medicinska fältet eftersom det handlar om människors liv. Jag tycker att miljövården också handlar
om det, om framtida generationer.
NÅGRA ÅR SENARE startade han Centre for
Evidence-Based Conservation, CEBC, flyttade
efter ett tag till Bangor University och förfinade där den evidensbaserade metodiken så
att den kunde användas inom miljöområdet.
Tanken är att olika beställare – myndigheter,
ideella grupper eller företag – ska lyfta fram en
miljöfråga som de vill ha svar på. I något som
kallas systematisk utvärdering samlar sedan en
oberoende forskargrupp in kanske så många
som tusentals vetenskapliga artiklar som kan
tänkas beröra frågan. Studierna analyseras, kvalitetsbedöms och sammanställs till ett beslutsunderlag för beställarna.
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Personligt
Laxar gynnas mer av nedfallna kvistar än av konstgjorda anordningar
Pullins praktik och
käpphästar:

40 000 laxfiskar kastar sig varje år uppför brittiska floden Tyne, en gång klassad som biologiskt död. Metoderna
som ska gynna fisken har nu utvärderats.

w Systematiska
utvärderingar – ett sätt att
spåra goda metoder och avfärda dåliga – anpassades av
Andrew Pullin till miljöområdet i början av 2000-talet.
w Miljörörelsen har varit
självbelåten, ofta föreslagit
åtgärder utan bevis för att
de är effektiva. De behöver
vakna upp.
w Avgörande nå ut. 2007
inrättades nätverket CEE, Collaboration for Environmental
Evidence, för att sprida de
utvärderingar som gjorts. CEE
är miljövårdens motsvarighet
till Cochrane Collaboration
som sedan 1992 granskar
det vetenskapliga stödet för
medicinska behandlingar.

”Utan en samlad bild av forskningsrönen riskerar vi
ett skyttegravskrig mellan intressegrupper som använder
sig av den forskning som stödjer just deras sak.”

En återkommande kritik är att utvärderingarna är för rigorösa och tar för lång tid.
Svaret Pullin ger är att metoden ständigt utvecklas och att oberoendet inte får riskeras av
beställare som vill ha snabba svar, gärna ett som
stämmer med egna åsikter. Och för att sprida kunskap om de utvärderingar som hittills
gjorts, och om metodiken, inrättades år 2007
det internationella nätverket Collaboration
for Environmental Evidence, CEE.
Han har själv deltagit i över 25 utvärderingar och lyfter särskilt fram en som visar
hur laxfisk påverkas av tekniska anordningar.
Tvärtemot vad miljövårdarna trott under 80
års tid av kostsamma åtgärder, visade det sig
att laxar och öringar gynnas mer av nedfallna
kvistar från omgivande skog än av konstgjorda
anordningar, exempelvis smådammar avsedda
att reglera vattenflödet.
6

– Det fanns mycket litet bevis för att de
tekniska åtgärderna fungerade. Och de kostar
hundratals miljoner dollar varje år. Efter vår
utvärdering har Kanada inlett ett forskningsprojekt för att ta reda på hur de ska gå vidare, säger Andrew Pullin på plats i Stockholm
för den första CEE-konferensen som samlat
hundratalet internationella forskare och intresserade.

Kommunikationen är en akilleshäl för
CEE. Hur ska man nå ut? Det är avgörande
anser Andrew Pullin.
– Vi har jobbat mycket med att ta fram
metodik, inrättat ett öppet nätbibliotek och
en öppen tidskrift. Men det vi inte gjort är
att kommunicera. Det måste vi bli bättre på.
Annars kommer vi ingenstans.
STOCKHOLMSKONFERENSEN är tänkt som avstamp

DET FINNS NU sex

olika CEE-centrum i världen,
däribland svenska Mistra EviEM, där Pullin är
en av styrelseledamöterna. EviEM har bland
annat gjort utvärderingar som visat att våtmarker
fungerar utmärkt som vattenrenare och att det
lönar sig att fiska upp stora mängder karpfisk
om man vill minska övergödning, ett stort
problem i många insjöar. Just dessa rön har fått
en del uppmärksamhet.
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för framtida mål som detta. Men först ska Sverigevistelsen avslutas med sightseeing. Ett planerat besök på Vasamuseet med dess spektakulära 1600-talsskepp ser ut som en tanke. Det
felkonstruerade regalskeppet Vasa gick i kvav
efter bara 1 300 meters jungfruresa. Kanske en
användbar illustration av vilka katastrofer som
väntar den som inte tar hänsyn till beprövad
kunskap? w

Foto: Magnus Aronson

Praktik

Miljarder i sjön
vid fel beslut
– Miljöåtgärder är otroligt kostsamma. Det är
väsentligt att veta att det vi gör ger effekt, annars
riskerar vi att slösa bort pengar. I värsta fall
pratar vi om miljardbelopp, säger Anna Jöborn,
som hoppas att systematiska utvärderingar av
miljöfrågor får en stadig finansiering i Sverige.

A

nna Jöborn är chef för
kunskapsavdelningen vid
Havs- och vattenmyndigheten som ska se till att ekosystemen i Sveriges vatten sköts
och restaureras. På HaV måste
medarbetarna dagligen hantera
alla de nya rapporter och rön som
hamnar på deras bord.
– Det är verkligen hårt jobb.
Som beslutsfattare är vi beroende
av gedigen kunskap. Men vi har
inte kompetens eller tid att bedöma allt. I många fall har vi inte

överblick av kunskapsläget och
hinner bara titta på några få forskningsresultat. I värsta fall förlitar vi
oss på något vi hört från någon
enstaka forskare eller expert.
HaV ska samla in kunskap,
ta fram åtgärdsprogram, beställa
forskning och vägleda olika aktörer som ska utföra åtgärderna.
Klimatförändringen är en stor
framtida utmaning. Det är också
övergödningen i kustvatten och
insjöar.
rådet att
anlägga eller restaurera våtmarker
som kan fånga upp näring innan
den når havet och orsakar algblomning och syrefria bottnar.
Metoden, som tillämpats i decennier, har av och till varit omdiskuterad. Men nu finns svart på vitt
att den fungerar.
2015 visade svenska Mistra
EviEM – Mistras råd för evidensbaserad miljövård – att anlagda
våtmarker effektivt tar upp näring. EviEM har i en systematisk
utvärdering gått igenom all forskning som finns på området.
För Anna Jöborn är resultatet
ett välkommet kvitto på att HaV
valt rätt väg.

”Vi har inte tid att bedöma allt. I värsta fall
förlitar vi oss på någon enstaka expert.”

KOMMUNER FÅR IBLAND

Namn: Anna Jöborn
Arbetsplats: HaV, Havsoch vattenmyndigheten i
Göteborg.
Titel: Chef för kunskapsavdelningen vid HaV.
Bakgrund: Doktor i marin
mikrobiologi, chef för
enheten naturresurser och
miljöeffekter vid IVL,
Svenska miljöinstitutet.
Oväntad talang: Medförfattare till ”Möteskokboken”,
en bok med recept och
knep för roligare och bättre
möten vid arbetsplatser eller
konferenser.

– Det är väldigt bra att vi kan
känna oss stärkta i att vi jobbar
med rätt åtgärdsförslag. Vi kan
inte slösa statliga pengar på ineffektiva åtgärder.
Hon hoppas att framtida utvärderingar ska lösa upp omstridda
knäckfrågor. Och hon önskar sig
också en utvärdering av hur marina reservat ska utformas för att
bäst skydda känsliga ekosystem.
Sverige har många marina reservat kvar att inrätta. Hittills har
man inte levt upp till internationella åtaganden.
– Det är en av våra stora satsningar framöver. Inköp av mark

Anna Jöborns recept på roligare möten

och skötsel innebär avsevärda
kostnader, och vi har inte tillräcklig kunskap om värdet av de ekosystem som döljer sig under vattenytan. Det behövs för att vi ska
kunna prioritera vilka områden vi
ska skydda och förstå hur stora de
behöver vara.
inte får fortsatt
finansiering efter slutåret 2017 oroar.
–  Systematiska utvärderingar kan
inte lösa alla problem. Men EviEM
kan ge oss värdefulla råd om vilka
metoder som är bäst. Prislappen för
miljövård är mycket hög.

FARHÅGAN ATT EVIEM



Gunhild Arby
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Jordens njurar min
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Reportage

skar övergödning
Utvärderingen om våtmarker ger ringar på vattnet

Redan innan EviEM publicerat sin utvärdering om effekterna av att
anlägga eller restaurera våtmarker hörde nyfikna av sig. Konsulter
från Storbritannien och Kalifornien ville veta resultatet. Det blev
oväntat tydligt: Våtmarker fungerar utmärkt för att minska övergödning, ett stort miljöproblem i hela världen.
Text: Gunhild Arby & Foto: Magnus Aronson

E

viEMs bedömning av alla kända forskningsrön på området visar att våtmarker
är ungefär lika bra på att ta bort kväve
och fosfor, två stora källor till övergödningen.
I genomsnitt fångar de upp 40 procent av
den näring som flödar in.
– Det är nog det viktigaste budskapet, säger
Magnus Land, projektledare för utvärderingen. Det ger stöd för en fortsatt satsning på att
anlägga våtmarker. Det har funnits en ständigt
pågående diskussion om det är värt pengarna
eller om man kastar dem i sjön.
Tusentals forskningsartiklar samlades in men
bara en bråkdel passerade det kritiska nålsögat.
Professor Wilhelm Granéli vid Lunds universitet
ledde den internationella forskargrupp som bedömde forskningskvaliteten och sammanställde
rönen. Resultatet förvånade, trots att den i stort
bekräftade det många redan visste.
– Den här studien slår en gång för alla fast
att våtmarker fungerar som näringsfälla. Med
tanke på att vi inkluderat så många olika typer
av våtmarker hade jag inte förväntat mig ett så
tydligt resultat.
Just att så många undersökningar bedömts
är en stor förtjänst, enligt Stefan Weisner, en av
Sveriges främsta våtmarksexperter och professor vid Högskolan i Halmstad.
– Det bekräftar väldigt tydligt att det inte
bara är en slump att våtmarkerna fungerar.

Det har gått några månader sedan resultaten
presenterades i Halland i södra Sverige. Att det
skedde där var ingen slump. I Halland inleddes
på 1990-talet ett pionjärarbete med våtmarker som ett sätt att komma tillrätta med akuta
övergödningsproblem.
UNDER SENT 1980-tal drabbades bukten utanför
Hallandskusten av svår syrebrist. Fisken flydde
och bottendjuren dog. Problemen härleddes i
första hand till näringsläckage från åkermark
och en skriande brist på våtmarker. Bara en
mindre del återstod av den svenska västkustens
blå landskapsbårder – kärr, sjöar och bäckar
– som en gång i tiden saktade upp näringens
framfart och fångade upp mycket fosfor och
kväve på dess väg mot kusten.
I jordbruksintensiva områden fick man leta
efter de blå bårderna. Åkerdiken hade lagts
igen eller rätats ut. Via snörräta kanaler leddes
näringen alltför snabbt ut i havet.
Sedan dess har Sverige lagt hundratals miljoner på att återskapa och restaurera våtmarker.
EviEMs utvärdering visar att de bör anläggas
där man har ett stort inflöde av fosfor och kväve och rimligt stora vattenmängder.
– Det gäller att få ett jämnt vattenflöde så
att vattnet sprider ut sig över hela våtmarken.
Om flödet är för högt rinner vattnet och näringen bara rakt igenom, säger Magnus Land,
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EviEMs projektledare Magnus Land framför en
nyanlagd våtmark i Bergianska trädgården i Stockholm.

Våtmarker tar i snitt bort 40 procent av den näring som flödar in
och pekar på att det finns ett stort internationellt intresse för våtmarksrening. Bland annat
Holland ligger långt framme.
DE BLÅ BÅRDERNAS försvinnande är ett sorgebarn
i hela världen. Amerikanen William Mitsch,
en av forskarna i EviEMs utvärderingsgrupp,
redovisar i tegelstenen ”Wetlands”, de senaste
siffrorna: drygt 60 procent av världens våtmarker
dikades ut under 1900-talet.
Professor Mitsch, en världscelebritet inom
området ecological engineering, är chef för

6 000

VETENSKAPLIGA ARTIKLAR samlades in till
EviEMs våtmarksutvärdering. Näringsupptaget i 203 våtmarker granskades i de 93
studier som ansågs relevanta och av tillräckligt hög kvalitet för att ingå i den slutliga bedömningen. w
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Everglades Wetlands Research Park vid Florida
Gulf Coast University. 2004 fick han Stockholm Water Prize för sina banbrytande kunskaper på våtmarksområdet, inte minst för
arbetet med att rena den svårt övergödda
Mexikanska golfen. Han är imponerad av Sveriges våtmarksarbete och jämför med USA,
där politiska konflikter försvårar den storskaliga satsning han anser skulle kunna rena både
golfbukten och problembarnet Eerie-sjön.
– Jag har visat att det fungerar, sa han vid en
föreläsning vid Högskolan Kristianstad våren
2016. Men vi har inte ett lobbymaskineri för
våtmarker. Många markägare är motståndare.
för sin del se en storsatsning i Sverige, där en hel del våtmarker anlagts
och restaurerats de senaste tjugo åren. SMHI
har en databas som visar antalet anlagda våtmarker sedan 1990. I början var antalet lågt
men från 2002 har i snitt mer än hundra våtmarker anlagts varje år.
– 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
WILHELM GRANÉLI VILL
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”Det har funnits en ständigt pågående diskussion
om det är värt pengarna
eller om man kastar dem
i sjön.” 
Magnus Land

gamla våtmarker som nu anläggs och restaureras. Det räcker inte med en våtmark här och
där. Det behövs många fler. Och det kan vara
väl så bra att anlägga många mindre på några
tusen kvadratmeter vardera än en enda stor,
säger Wilhelm Granéli.
Våtmarksexperten Stefan Weisner anser
också att det behövs många fler våtmarker för
att märkbart minska övergödningen i svenska
havsområden.
– Det handlar om finansiering. Jag tror att
anläggningsstödet ska utformas på ett annat sätt.

Reportage

”Översvämningstjänsten förbisedd”
w 930 kilo kväve och 12 kilo fosfor tog de
studerade våtmarkerna i snitt upp per
hektar och år, men det fanns våtmarker som
fångade upp 11 700 kilo kväve och 900 kilo
fosfor per hektar och år.
w 60–70 procent av världens våtmarker försvann under 1900-talet. Källa: Davidson, 2014
w 36 miljarder årligen till 2050 är östersjöländernas invånare beredda att betala
för att minska övergödningen i Östersjön,
och våtmarksrening är ett lågkostnadsalternativ enligt studien The Baltic Sea – Our

”Det måste till ett nytänkande.Våtmarker är
en vinst för hela landet.” 
Stefan Weisner

Professor Weisner har deltagit i våtmarksprojekt i Holland, Brasilien och Kina och ser
Sverige som ett föredöme när det gäller vattenreningsaspekten. Men nu efterlyser han en
djupare förståelse för de andra samhällsnyttor
som våtmarker bidrar med. De förser oss med
naturupplevelser, producerar en rik växt- och
djurvärld och minskar risken för översvämningar och torka. Trots klimatdebatten tenderar det senare att glömmas bort, säger han.
– Våtmarkerna fungerar som översvämningsmagasin. Det är en väldigt viktig tjänst som man
helt har förbisett när man delar ut pengar till lantbrukare som vill anlägga våtmarker.
Weisner driver samma tes som några miljöekonomer nyligen lanserade i en debattartikel

Common Treasure – Economics of Saving
the Sea. HaV, 2013:4.
w Våtmarker producerar många samhällsnyttor (ekosystemtjänster): naturupplevelser, rikt växt- och djurliv, vattenrening
och skydd för torka och översvämning.
Översvämningstjänsten är förbisedd anser
Stefan Weisner, en av Sveriges främsta
våtmarksexperter.
w Fosfor läggs fast på botten i våtmarken.
Kväve sugs upp av växter eller omvandlas
till ofarlig kvävgas med hjälp av bakterier.

i Svenska Dagbladet: samhället bör hitta ett sätt
att betala dem som tillhandahåller värdefulla ekosystemtjänster, till exempel naturskydd
eller vattenrening.
– Det måste till ett nytänkande. Våtmarker
är en vinst för hela landet. Jag vet inte hur det
ska betalas, men kanske genom en kombination av olika stöd. Markägare som anlägger
våtmarker bör inte bara få ersättning för den
kostnaden utan också få betalt för de tjänster
de förser samhället med.
I STEFAN WEISNERS våtmarksscenario ingår att
tänka mer på bredden än på djupet. Mark som
tidigare varit torvjordar eller gammal sjöbotten släpper ifrån sig stora mängder koldioxid
när den plöjs upp.
– Om dessa ytor blötläggs, kanske en decimeter, kan bönderna odla energigrödor och på
köpet får man en väldigt stor klimateffekt.
Hur åkermarken ska brukas för att minimera koldioxidutsläpp är för övrigt något som
EviEM just nu granskar i flera utvärderingar.
Resultaten, som väntas väcka stort intresse,
presenteras sannolikt hösten 2016 eller våren
2017. w

Bäst rening nedströms
w Illustrationen till höger visar var våtmarken bör anläggas för att fånga upp
mest näring. Röda respektive blå linjer
visar hur stort område våtmarkerna A
och B samlar in vatten från. Våtmark B
som ligger längre nedströms fångar in
mer vatten, och då troligen också mer
näring. Sannolikt är det därför mer fördelaktigt att lägga våtmarken där. Men
då bör man också tänka på att ett större
vattenflöde kräver större våtmarker.
Källa: Magnus Land/EviEM

A
B

Illustration: Gunilla Hagström/Form Nation

Kulturen spelar roll
Hollywood har bidragit till att nedvärdera våtmarkerna. Åtminstone
om man ska tro våtmarksvurmarnas
bibel, Wetlands, senast utgiven 2015.
WETLANDS ÄR EN 456 sidor tjock tegelsten, skriven av våtmarkskonnässörerna Bill Mitsch,
en av forskarna i EviEMs våtmarksutvärdering, och framlidne James Gosselink.
Bokens röda tråd är att de en gång så föraktade och fruktade sankmarkerna i dag har
blivit ”the cause célèbre” – uppmärksammade fall – att värna om.
Redan de gamla babylonierna, egyptierna och aztekerna förstod att uppskatta värdet.
Dessa tidiga kulturer blomstrade tack vare att
de utvecklat vattenledningssystem knutna till
närbelägna våtmarker, skriver författarna till
Wetlands. I södra Irak, i Camargue i Frankrike,
i Louisianas träskmarker i USA, har urgamla
kulturfolk levt av och i våtmarksmiljöerna.
Omsorgen och kunskapen om naturens
njurar har varierat världen över, men i västvärlden började den stora utdikningsvågen
runt 1850 när jordbruket krävde ny, rationellt brukad mark.
Litteraturen var på deras sida: I Dantes
Divina Commedia pinas eländiga syndare i ett
kusligt kärr. Linné beskriver sin mödosamma
vandring genom lappländska torvmarker som
en helvetesfärd. Grendel, den mytiska förgöraren i det medeltida engelska dikteposet Beowulf,
härskar över dystra myrmarker.
Hollywoods monsterglada filmmakare har hakat på och ofta skildrat våtmarker
som hotfulla och skräckinjagande. Tydligast
kanske i klassiska kultrullen Creature from the
Black Lagoon (Monstret i svarta lagunen) från
1954.
Kuriosa av detta slag finns i Wetlands introduktionskapitel. I övrigt kan ekologer,
ingenjörer, ekonomer, jurister, miljövårdare
och andra intresserade alla hitta något här.

Gunhild Arby
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Med ögon
öppna för
konflikter
Beslutsfattare behöver praktiska budskap, inte
bara om vilka åtgärder som löser problem utan
också om hur de ska genomföras. Men då måste
forskare från olika discipliner förstå varandras
metoder. Och det är inte lätt, konstaterar samhällsvetaren Sandy Oliver, med lång erfarenhet
av gränsöverskridande samarbeten.

S

vårigheten är att få ihop
rätt forskarteam och hitta rätt ledare. Du behöver
någon som kan se det större perspektivet, som lyssnar och stödjer
folk när svårigheter uppstår. Någon som tar fram det bästa hos
människor och gör det lätt för
alla att bidra, säger Sandy Oliver,
professor vid Institutet för utbildning vid UCL, Londons globala
universitet.
För några år sedan deltog hon i
en utvärdering av hur människors
välmående påverkas av vistelser i
naturskyddade områden. Naturvetare och samhällsvetare jobbade parallellt med att samla in och
sammanväga forskningsrönen.
– Vi hade begränsad förståelse
för varandras expertis. Jag erkände

12

aldrig att jag inte kunde ta till mig
faktakartorna i vissa studier; de sa
mig verkligen inget alls. Men vi
fick fram ett praktiskt budskap
till beslutsfattarna och lärde oss
mycket.
PROFESSOR OLIVER ÄR knuten till
UCLs EPPI-Centre som sammanställer beslutsunderlag åt
myndigheter och andra beställare. Hon har lång erfarenhet
av hur man tar fram synteser av
forskningsrön, framför allt inom
hälsoområdet där man var först
med detta. På uppdrag av WHO
delar hon just nu med sig av den
kunskapen till låg- och medelinkomstländer.
Intresset väcktes när hon som
nybliven mamma engagerade sig
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”Ordet objektivitet övertygar inte mig.”

för en bättre mödrahälsovård. Läkarna var övertygade om att de
hade koll på vilka frågor som var
mest angelägna att besvara. Mammorna tyckte annorlunda. De sa:

Namn: Sandy Oliver.
Titel: Professor vid Institutet
för utbildning vid UCL,
University College London.
Arbetsplats: EPPI-Centre,
knutet till UCL, som tar fram
synteser av forskningsrön
för beslutsfattare och sprider
kunskap om hur det går till.
Intresse: Göra praktisk kunskap mer nåbar för alla.
Viktig lärdom: ”Tänketiden
glöms bort.”

”Vi tror inte att ni tar upp ämnen
som är viktiga för oss”.
Det var några decennier sedan,
men ungefär så har det fortsatt.
Drivkraften är, som ovan nämnts,
att få fram ett praktiskt kunskapsunderlag till beslutsfattare. Och då
måste man, anser Sandy Oliver,
noga diskutera vilken fråga man
vill ha svar på. Man bör också
fundera på vilken forskningsmetodik som kan besvara frågan.
Annars är risken stor att man letar
svar utifrån egna värderingar och
tillgänglig forskningslitteratur, inte
utifrån det verkliga problemet.
– Ordet objektivitet övertygar
inte mig.Vi kommer alla med våra
olika intressen. Utvärderingar är en
social verksamhet, inte bara en teknisk övning. Man måste hela tiden

Sandy Oliver gillar praktiska budskap

Politik & Samhälle

diskutera konflikter som uppstår.
Hon talar från sin kännedom
om medicin- och hälsoområdet. Där har man i över trettio
år systematiskt utvärderat forskningsrön om olika behandlingar
och vårdmetoder. Ibland utifrån
en ganska snäv syn, enligt Sandy
Oliver: ”Vad ska läkarna göra?”
– Man tänker inte på att det
finns andra saker att ta ställning
till: har du pengar, finns det personal, hur ska stödet organiseras.
Mänskliga beteenden, kultur,
religion, politik eller organisatoriska strukturer kan hindra att
”rätt” saker belyses eller att åtgärder utförs. Problemet är högaktuellt för miljösektorn. Klimathotet är numera på allas läppar,
men slagkraftiga åtgärder blockeras av olika låsningar.
FÖR EN KOMPLETT verklighetsbild
behöver forskare från olika discipliner samarbeta, sammanfattar
Sandy Oliver.
Viktigaste lärdomen?
– Du behöver ha ett sätt att
tänka som är gränsöverskridande.
Om du systematiskt utvärderar
forskningsrön måste du använda
en metod som tar fram vad olika
typer av studier kan erbjuda.
Ambitionerna överstiger ofta
den tid som står till förfogande,
tillägger hon.
– Det verkligt svåra är att
bedöma hur lång tid det tar att
tänka. ”Tänketiden” glöms bort.
Den är inte begränsad till arbetstiden. Den ”goda” tiden kan
komma när du skalar potatis eller tar en skogspromenad. Det är
först då din hjärna har möjlighet
att få ihop något vettigt av den
omfattande forskningslitteraturen. Och det är absolut nödvändigt.

Gunhild Arby

Foto: Magnus Aronson

Bruyninckx tips på
smarta budskap
Chefen för EUs miljöbyrå spottar ur sig
one-liners när han
tipsar om hur man når
fram till EU-höjdare
och journalister, och
om hur man INTE ska
göra.

B

elgaren Hans Bruyninckx
är statsvetare i botten, doktor i internationella relationer med fokus på miljöpolitik. Att
en samhällsvetare och inte en naturvetare år 2013 tog över rodret
på EUs miljöbyrå, EEA, förvånade
en del. Det bekymrar inte Hans
Bruyninckx.
– Vad vi försöker göra är att
ändra samhället, säger han till den
forskartäta lyssnarskaran vid konferensen om evidensbaserad miljövård i Stockholm hösten 2016.
EEAs uppdrag är just att förse
beslutsfattare och allmänhet med
relevant evidensbaserad miljökunskap, det vill säga kunskap baserad
på bästa forskningsrön.
– Det finns tonvis med fakta,
men vad som är relevant kräver
reflektion. Och tajmingen är viktig. Du kan ha en briljant rapport,
men om den kommer tre månader efter ett beslut är den värdelös.

I DEN ÅRLIGEN
återkommande
”Miljösignaler” tar EUs miljöbyrå
tempen på historiska och framtida miljötrender och undersöker
om de täcks in av politiska mål.
Ett nätverk av forskarinstitut och
mätstationer levererar kunskapsunderlaget.
– När du ska tala med specialister behöver du diagram. Men
om du visar ett diagram för en

”Den överväldigande majoriteten
pratar inte i mikrogram.”

EU-minister har du inget budskap. EU-ministrar tänker inte i
diagram eller i kemikalier. Det
gäller medier också. Den överväldigande majoriteten av människor
pratar inte i mikrogram.
Statistik och hårda fakta finns
att hämta på miljöbyråns hemsida
för den som vill. Men för enkla
budskap gäller smileys – ledsna,
glada eller neutrala.
Eller färger: grönt, om man är
på rätt väg, rött, om det barkar åt
skogen.

Namn: Hans Bruyninckx (uttalas ”Bröjninx”).
Titel: Vd för Europeiska
miljöbyrån, EEA, European
Environment Agency.
Arbetsplats: EEA i Köpenhamn.
Fritid: Gillar friluftsliv och segelbåten Zephyr som betyder
gynnsam vind.

Styr EUs miljöbyrå och segelbåten Zephyr

Den största utmaningen är,
anser Hans Bruyninckx, att klura
ut vilken typ av kunskap som behövs för att stödja ett systemskifte
i sättet att angripa miljöproblemen. Han tar energianvändningen inom transportsektorn som
exempel.
– De flesta miljömål fokuserar på effektiva bränslen. Men
lösningen för ett hållbart transportsystem är inte att fokusera
på motorn utan på hur man ska
organisera arbetsresor eller andra
transporter. Om Sverige vill bli
ett samhälle med låga koldioxidutsläpp, så gäller det att hitta den
kunskap som krävs för att nå dit.
Det är ett annat sätt att tänka, säger Bruyninckx när han pustar ut
i en paus.
Och så slår han fast:
– Forskare är inte bra på att
kommunicera, inte ens till sina
jämlikar. Och om ingen tar in ditt
budskap har du inte kommunicerat.
Gunhild Arby
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Utmaning navigera
i forskningsfloden
U

nder parollen Bättre evidens, Bättre beslut, Bättre
miljö samlades forskare,
beslutsfattare, ideella organisationer, miljövårdare och miljökonsulter för att prata erfarenheter av
systematiska utvärderingar, den
metod som övertagits från medicinområdet för att sålla fram forskningsrön om de mest effektiva
miljöåtgärderna.
Gapet mellan vad den bästa
vetenskapen säger och vad som
faktiskt når fram till beslutsfattare
och allmänhet är stort. Tanken är
att utvärderingarna ska överbrygga
den klyftan.
Men även de som genomför
systematiska utvärderingar måste
navigera i dagens ständigt svällan-

de forskningsflod. Flera deltagare
påpekade detta.
Ett annat diskussionsämne var
skillnaden mellan mindre omfattande, snabba utvärderingar och
mer långsamma, fullständiga. Beslutsfattare vill inte vänta länge
på besked. I vissa fall är det också
de som betalar för att få en fråga
belyst.
– Och ibland vill de inte veta
svaret, sa bland andra Anna Jöborn
vid svenska Havs- och vattenmyndigheten.
– Snabba utvärderingar sparar
tid, men riskerar förlora i oberoende.
Beslutsfattarna släpper aldrig
kontrollen, sa Andrew Pullin vid
Collaboration for Environmental
Evidence i Bangor i Wales.

Foto: Magnus Aronson

Hur når man ut med vikten av att miljövård baseras på
vetenskaplig kunskap?
– En av våra utmaningar är att det finns en enorm
mängd information därute, sa brittiska konsulten
Deborah Coughlin, vid den internationella konferensen
om evidensbaserad miljövård i Stockholm hösten 2016.

Drygt hundra personer deltog i miljökonferensen i Stockholm.

Konferensens naturvetare fick
också nya infallsvinklar från samhällsvetarna.
– 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, kultur, religion eller
normer, påpekade Karen Hannes

från universitetet KU Leuven i
Belgien.
Konferensen som ägde rum på
Naturhistoriska Riksmuseet arrangerades av CEE, Collaboration for
Environmental Evidence, i samarbete med svenska Mistra EviEM –
forskningsstiftelsen Mistras råd för
evidensbaserad miljövård. w

Oberoendet viktigt för svenska EviEM
– Det kostar mycket att göra
fel, men gör man rätt från
början gynnar det både miljö
och ekonomi. Därför är oberoende utvärderingar av miljöåtgärder viktiga, säger Sif
Johansson, verksamhetschef
för svenska EviEM – rådet för
evidensbaserad miljövård.
14

inrättades 2012 fanns
ingen oberoende instans som
kunde bedöma om den miljövård
som bedrevs i Sverige var effektiv.
Uppdraget man fått är att göra systematiska utvärderingar av olika
miljöfrågor för att bistå beslutsfattare med bättre kunskapsunderlag.
Evidensbaserad miljövård bygger
på sammanvägda forskningsrön

NÄR EVIEM
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och kan därför bli till stor hjälp
om olika rön pekar åt skilda håll.
– Ett oberoende EviEM ger
hög trovärdighet. Det innebär
bland annat att vi kan utvärdera
kontroversiella frågor där intressenter har olika uppfattning. Till
exempel om och hur man ska
sköta skyddad skog för att bevara
arter, eller om man inte ska skö-

ta den alls, säger Sif Johansson på
EviEM.
Rådet finansieras av forskningsstiftelsen Mistra och står fritt
från myndigheter och organisationer. Övergripande beslut fattas
av en styrelse med internationella
forskare och sakkunniga. På sekretariatet i Stockholm finns ett antal
projektledare. De är specialister på

Foto: Neal Haddaway

Problem & Möjligheter

”Vi har tre utmaningar: Det finns
en enorm mängd
information därute.
Beslutsfattare måste ta
hänsyn till ekonomi
och hälsoaspekter.
Och våra resurser är
begränsade, utvärderingar tar tid och
kostar pengar.”

”Beslutsfattare riskerar
tappa intresset om de får
vänta ett år på utvärderingsresultatet.”
Megan Grace Kennedy-Chouane,
The Children´s Investment Fund Foundation, London, UK

”Vi investerar miljarder
i komplexa miljöprojekt,
men behöver bli bättre på
att förstå hur de fungerar.
Det kan finnas invändningar utifrån normer.”
Karen Hannes,
Centre for Sociological Research, KU Leuven, Belgien

Deborah Coughlin, konsult,
knuten till Imperial College, London, UK

”Bara för att vi har mindre
resurser så tror folk utifrån
att de ska lära oss hur man
gör utvärderingar. Men
ibland är det tvärtom.Vi
har fickor med excellens.”
Ruth Stewart, University of Johannesburg, Sydafrika

Jobbar för fortsatt överlevnad
metodiken och håller i utvärderingarna som alla görs på önskemål av olika beslutsfattare.
Till varje utvärdering utses en
forskargrupp med experter från
hela världen.
– Det har blivit ett enastående
nätverk av forskare och är en garant för att utvärderingarna håller
hög vetenskaplig kvalitet.

Framtiden
för EviEM är
dock osäker.
Finansieringen
räcker till och
med 2017.
Sif Johansson
– Vi jobbar
just nu för att vi ska få en permanent fortsättning, säger Sif
Johansson. w

Mistra EviEM – Mistras råd för evidensbaserad miljövård
w Hittills har EviEM bland annat tagit fram belägg för att både
våtmarker och reduktionsfiske är mycket effektiva metoder för att
minska övergödning.
w Dryga tiotalet utvärderingar kopplade till de svenska miljömålen är därtill på gång.
w Sedan 2013 ingår man i nätverket CEE, Collaboration for
Environmental Evidence, som ska sprida kunskap om
evidensbaserad miljövård.
w Just nu finns sex CEE-centrum: EviEM i Sverige, övriga i Sydafrika,
Australien, Storbritannien, Kanada och Frankrike. Ett sjunde är på
gång i USA.
Kunskap & Förändring – En tidskrift från EviEM • oktober 2016
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Världens kunskap

Hot och möjligheter under lu
Svenska Mistra EviEM är ett av världens sex centrum för evidensbaserad
miljövård. Sedan några år tillbaka finkammar centrumen forskningslitteraturen för att hitta lösningar till högaktuella miljöproblem. Med
hjälp av systematiska utvärderingar vaskar de fram guldkornen:
de åtgärder som ger bäst effekt.

w Mistra EviEM i Stockholm,
Sverige

Mistra EviEM – forskningsstiftelsen Mistras råd för evidensbaserad miljövård – bildades 2012
och blev ett CEE-centrum 2013.
EviEM har bland annat visat att
våtmarker och reduktionsfiske är
effektiva lågkostnadsalternativ för
att minska övergödning. Utbildning om utvärderingsmetodik står
också på agendan. Därtill utvärderas ett tiotal miljöfrågor, exempelvis vilka jordbruksmetoder som
binder mest kol i marken. Stora
klimatvinster är att hämta om kolförlusterna kan minska.

skriften Environmental Evidence.
Pågående projekt handlar om hur
naturskydd ska utformas så att det
både gynnar människors välmående och djurs och växters överlevnad.

CEE Joburg ingår i The Africa
Evidence Network som arbetar
för att få till stånd ett evidensbaserat beslutsfattande i många
afrikanska länder.

w CEE Joburg i Johannesburg,
Sydafrika

Australiens CEE-centrum, Centre
for Evidence Informed Policy and
Practice, kom igång 2014. CEIPP
är ett samarbete mellan ledande
forskare och experter, inriktat på
att förbättra planering och investeringsbeslut inom miljösektorn.
Till exempel har man utvärderat
hur förändring av dingobeståndet
påverkar ekosystemet.

w CEIPP, Sydney, Australien

CEE-centrumet i Sydafrika startade 2012. Det består av ett forskarteam vid Centre for Anthropological Research, University of
Johannesburg. Omedelbart tog
man itu med att få in förslag på
frågor som är särskilt viktiga
för Afrika. Det har bland annat
landat i en utvärdering om vilken betydelse jordbruksstöd har
för livsmedelsförsörjningen i
låg- och medelinkomstländer.

w CEE-centrum i Ottawa, Kanada

Det kanadensiska CEE-centrumet
har ett långt namn: Centre in

Evidence-Based Conservation and
Environmental Management. Det
är knutet till Carleton University
i Kanadas huvudstad Ottawa och
samarbetar med myndigheter som
Parks Canada och Fisheries and
Ocean Canada. Tillsammans med
EviEM utvärderar centrumet vilken betydelse naturvårdsbränning
i skyddad skog har för biologisk
mångfald.
w FRB, Paris, Frankrike

Inrättades 2015 och är knutet
till Fondation pour la recherche
sur la biodiversité, FRB, en stiftelse för forskning om biologisk
mångfald. Ska bland annat utvärdera biologisk mångfalds betydelse för att motverka antibiotikaresistens.
Illustration: Gunilla Hagström/Form Nation

D

e sex ingår i nätverket CEE,
Collaboration for Environmental Evidence. CEE
inrättades år 2007 för att sprida
kunskap om evidensbaserad miljövård, till nytta för både politiker
och praktiker. Det är miljövårdens motsvarighet till Cochrane
Collaboration, som i över tjugo år
har granskat det vetenskapliga stödet för medicinska behandlingar.

Skötsel av skyddad skog, miljögiftet PFAS och åkerns förmåga
att lagra kol är några frågor som
svenska EviEM ägnat sig åt.

w CEBC i Bangor, Wales

Det första CEE-centrumet. Brittiska CEBC, Centre for EvidenceBased Conservation, startades av
Andrew Pullin, pappa till begreppet evidensbaserad miljövård. CEBC har gjort minst 36
systematiska utvärderingar, alla
tillgängliga i CEEs online-bibliotek. Det brittiska CEE-centrumet
fungerar som draglok för övriga
centrum; här finns webbplats och
bibliotek och redaktionen för tid16
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