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Detta är Mistra 

Stiftelsen för miljöstrategisk forsk-
ning, Mistra, stöder forskning av 
strategisk betydelse för en god 
livsmiljö och hållbar utveckling. Stif-
telsen ska främja utvecklingen av 
starka forskningsmiljöer av högsta 
internationella klass med betydelse 
för Sveriges framtida konkurrens-
kraft. Forskningen ska medverka till 
att viktiga miljöproblem löses och 
till en miljöanpassad samhällsut-
veckling. Möjligheterna att uppnå 
industriella tillämpningar ska tas  
till vara.

MISTRAS ROLL

Mistra är en del av det svenska inno-
vationssystemet för ett miljöanpassat 
samhälle och globalt hållbar utveckling. 
Mistra investerar i forskargrupper som 
i samverkan med användare bidrar till 
att lösa viktiga miljöproblem. Stödet 
uppgår till ca 200 miljoner kronor per år 
och Mistra finansierar ett tjugotal stora 
forskningsprogram, som vart och ett 
pågår mellan sex och åtta år och i något 
fall ännu längre. 

Målet är att forskning på högsta ve-
tenskapliga nivå ska komma till praktisk 
användning inom företag, förvaltningar, 
politik och frivilligorganisationer. På det 
sättet kan Mistras investeringar i forsk-
ning bidra till att miljöproblemen löses.

Strategin är att kapitalet ska göra 
nytta tre gånger
•  genom starka forskarmiljöer som 

skapar användarvärde,
•  genom egen kapitalförvaltning för 

hållbar utveckling, 
•  genom aktiv kommunikation för att 

göra resultaten kända.

MISTRAS VISION

Visionen är att Mistra år 2020 ska ha 
fått ett tydligt genomslag, vilket innebär 
att
•  viktiga miljöproblem blir lösta genom 

forskningssamverkan mellan högsko-
lor och svenskt näringsliv, förvaltning, 
politik och frivilligorganisationer,

•  Sverige har ett flertal internationellt 
konkurrenskraftiga, gränsöverskridan-
de forskningsmiljöer som i dialog med 
användare arbetar mot ett hållbart 
samhälle,

•  det svenska näringslivets konkurrens-
kraft har ökat genom att ett antal nya 
miljöanpassade produkter och tjänster 
tar tydliga marknadsandelar.

PRIORITERINGAR

Mistra prioriterar forskning inom föl-
jande fem områden: 
• begränsad klimatpåverkan
• giftfri miljö
•  ingen övergödning, med fokus på 

marin miljö

•  hållbart nyttjande av förnybara natur-
resurser

• hållbar stadsutveckling

MISTRAS MÅLGRUPPER 

Mistra vänder sig till och samarbetar 
med
•  forskare som vill söka lösningar som 

kan komma till nytta i arbetet för en 
miljöanpassad samhällsutveckling,

•  svenska företag som vill ligga i världs-
fronten när det gäller att utveckla 
miljöanpassade produkter, tjänster 
eller produktionsprocesser,

•  myndigheter och lagstiftare som vill 
skärpa kraven på verksamheter som 
kan vara till skada för miljön,

•  internationella förhandlare som ska 
föra det internationella miljöarbetet 
framåt,

•  frivilligorganisationer och andra som 
strävar efter en miljöanpassad sam-
hällsutveckling.
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Innehåll

Det är svårt att gå från möjlig indu-
striell utveckling till verkliga satsningar. 
Men den insikten ändrar ingenting. 
Mistras målsättning står fast; det är 
användarnas behov som står i centrum 
för våra forskningsprogram. 

Resultaten från ett Mistra-program 
ska komma till verklig nytta – oavsett 
om de tänkta användarna arbetar med 
samhällsutveckling, internationella 
för handlingar eller utveckling av miljö-
anpassade produkter, processer eller 
tjänster.

I vår strategi lyfter vi särskilt fram fem 
miljöproblem samt vikten av hållbar 
kapitalförvaltning. Genom att prioritera 
forskning inom dessa områden hoppas 
vi kunna bidra till att
• viktiga miljöproblem blir lösta,
•  det skapas fl er gränsöverskridande 

forskningsmiljöer där forskare i dialog 
med användare arbetar mot ett håll-
bart samhälle, 

•  det svenska näringslivets konkurrens-
kraft ökar genom att nya miljöanpas-
sade produkter och tjänster tar tydliga 
marknadsandelar. 

Det är det vi säger i vår vision, och det är 
detta som är målet med vårt arbete.

Det är en glädje att så många männis-
kor med så olika kompetens bidrar i det 
arbetet. Till er alla vill jag framföra mitt 
och styrelsens tack för år 2005!

Stockholm i april 2006

Måns Lönnroth
verkställande direktör

Det är svårt – men 
det är inget hinder
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Miljöministrar uppskattar samspel

olof johansson var miljöminister 
när löntagarfonderna skulle avvecklas. 
Och det var han som kom med idén 
att pengarna skulle användas för att 
starta Mistra som en av sju stiftelser. 
Det var en av de punkter han hade med 
sig i regeringsförhandlingarna 1991 
– och det är en av de saker han är mest 
stolt över idag.

– Poängen var att pengarna fanns 
och skulle komma alla till del. Miljö-
frågorna låg alltså nära till hands. An-
dra spår handlade om tillväxt, kunskap 
och strategisk forskning. Och i Mistra 
möts de här olika perspektiven.

TYDLIGA KRAV

Som ordförande i programstyrelsen 
för Lustra (Markanvändningsstrategier 
för minskade nettoutsläpp av växthus-
gaser) har Olof Johansson kunnat följa 
Mistras utveckling inifrån. Och han 
är nöjd med stiftelsens sätt att angripa 

problemen. Han respekterar den fria 
forskningen, säger han, för att den kan 
leda fram till det geniala. Men när det 
gäller löntagarfondspengarna kan sam-
hället inte vara neutralt. De pengar 
som Mistra fördelar måste följas av en 
tydlig kravspecifikation.

– Mistra har brottats med problem 
för att överbrygga klyftor mellan forsk-
ning, finans och näringsliv. Det arbe-
tet måste fortsätta. Programstyrelsernas 
sammansättning, programvärdarnas roll 
och bildandet av personunioner kom-
mer att ha stor betydelse för resultatet.

Rådet till Mistras ledning är kort 
och tydligt:

– Stå på! 
– Det är viktigt att fler i forskar-

världen förstår hur viktigt samspelet 
mellan forskningen och olika sam-
hällsfunktioner är. Forskningen är be-
roende av opinioner – därför hoppas 
jag att också alla medborgare förstår 

att den roll Mistra tagit behöver fyllas 
permanent. 

INGET STYRINSTRUMENT

Också nuvarande miljöministern, 
Lena Sommestad, har en historia med 
Mistra. Från 2000 och fram till 2002 
satt hon i styrelsen. Hon känner alltså 
väl till både strategier och arbetssätt.

– Mistra har fått mandat att bygga 
forskningsprogram på nytt sätt. Jag vet 
att det är en uppgift som man tar på 
stort allvar, säger hon. Det viktigaste 
är att hitta de strategiska frågorna. 
Jag hoppas också att man kommer att 
utvärdera de stora projekten och dra 
lärdom av dem.

Lena Sommestad konstaterar att 
miljöforskningen kännetecknas av ny-
fikenhet och engagemang i problem-
lösningen. Hon menar att behovet av 
att ge forskarna tydliga kravspecifika-
tioner ibland är överdrivet.

– Det pågår ett mycket värdefullt 
samspel mellan forskning och politik, 
större än inom många andra områden, 
säger hon. 

– Många forskare har stor kapacitet 
att självständigt formulera breda, sam-
hällsrelevanta projekt. Den kapacite-
ten ska respekteras och utnyttjas. 

Miljöministern är också tveksam till 
målsättningen att forskning ska leda 
till att människor förändrar beteende.

– Formuleringen kan leda tanken 
fel. Forskning är inte ett styrinstru-
ment för politikerna, utan handlar i 
första hand om att förstå och förklara. 
Den kunskap som forskningen ger oss 
kan sedan användas i den demokra-
tiska processen. 

– I vad mån vi ska påverka män-
niskors beteende i någon riktning är i 
grunden en politisk fråga. 

...Lena Sommestad, miljöminister år 
2005.

Olof Johansson, miljöminister år 1994 
och...

Vilka var regeringens förväntningar när Mistra skulle bildas? Och vilka tankar 
har regeringen i dag? Både 1994 års miljöminister och dagens har kopplingar 
till Mistra. Båda talar om vikten av att bygga broar och underlätta samarbete. 
Men i synen på forskningens frihet skiljer de sig åt.
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mistras program rör mycket skil-
da områden. Men de bidrar till samma 
insikt: Uppdraget till nya forsknings-
program måste vara än tydligare uti-
från problembeskrivning och använ-
darnytta. 

– Vi vill engagera företagen i större 
utsträckning än vad vi lyckats med hit-
tills, konstaterar Mistras verkställande 
direktör Måns Lönnroth. Det finns 
förvisso områden som inger optimism. 
Försöken med svartlutsförgasning, till 
exempel, som kan leda till att vi inom 
några år tankar bilen med metanol el-
ler DME från massaindustrin. Men 
inom många områden är det fortfa-
rande trögt.

Mycket av arbetet under 2005 har 
varit inriktat på att underlätta och för-
bättra fokusering, ledning och sam-
ordning. Det gäller målbeskrivningar 
i samband med programstarter och 
avslut, det gäller ledarutbildning, ut-
veckling av idéstöd och förbättrad 
kommunikation.

TVÅ UTVÄRDERINGAR 

Nu vill styrelsen också ta fram en tyd-
ligare bild av vad programmen leder 
fram till. Mistra har därför beslutat 
att utvärdera varje avslutat program 
vid två tidpunkter. En vetenskaplig 
utvärdering ska göras vid programti-
dens slut och några år senare ska de 
konkreta resultaten värderas. 

För några år sedan efterlyste akade-
mierna en mer systematisk utvärdering 
av programmen. Styrelsebeslutet är ett 
svar på den begäran, men den uppfyller 
också Mistras egen strävan att nå kon-
kreta resultat, så att satsningarna verkli-
gen blir till nytta för användarna.

– Vi kan inte hantera medborgarnas 
pengar på annat sätt, säger styrelsens 

ordförande Anneli Hulthén. Det är 
vår skyldighet att se till att de inves-
teringar vi gör i forskning kommer 
samhället till nytta. 

Många forskare tycker att det är ro-
ligt att vara med och påverka samhälls-
utvecklingen. Och det är påtagligt lätt 
att intressera kunniga personer för att 
arbeta i programstyrelserna. Det är bra 
förutsättningar. 

UTMANINGAR ÅTERSTÅR

Men än återstår flera utmaningar. Att 
utveckla samarbetet med kapitalmark-
naden är en av de största – och det är 
nödvändigt för att forskningsresultat ska 
leda fram till industriella tillämpningar.

– Vi måste få med oss kapitalet, sä-
ger Måns Lönnroth. Det är en nyckel-
fråga för att vi ska lyckas. 

Mistra arbetar med problemet på 
två sätt – med den egna kapitalför-
valtningen och med forskningspro-
grammet Sustainable investment, som 
styrelsen beslutade om i juni och som 
påbörjas under 2006.

– Att arbeta parallellt med vårt eget 
kapital och med det nya programmet 
är nog det mest innovativa vi har gjort. 
Här försöker vi verkligen leva som vi 
lär – bland annat genom att arbeta 
med attityder och beteenden, säger 
Anneli Hulthén. 

TVÄRVETENSKAPLIGT FORSKNINGSCENTRUM

Både arbetet med det egna kapitalet 
och initiativet till det nya program-
met har väckt uppmärksamhet utanför 
de egna leden. Det räknar man också 
med att det planerade centrumbyg-
get för förvaltning av ekosystem ska 
göra. Sex universitetsorter svarade på 
utlysningen om ett Mistra-centrum. 
Tre av dem, Stockholm, Umeå samt 

Göteborg, har beviljats planerings-
bidrag för att arbeta vidare med sina 
idéer kring uppbyggnaden av ett stort, 
tvärvetenskapligt forskningscentrum. I 
juni 2006 fattar Mistras styrelse beslut 
vilken ort som slutgiltigt väljs ut. 

– Det är en mycket stor satsning vi 
gör och som också kommer att sträcka 
sig över längre tid än andra satsningar, 
säger Anneli Hulthén.

– I dag vet nästan alla vad som är 
bra och vad som är dåligt för miljön. 
Betydligt färre tar konsekvenserna av 
sina insikter. Med centrumet gör vi 
verkligen något konkret för att stödja 
forskning där samhällsvetare och be-
teendevetare samarbetar med naturve-
tare och tekniker.

– Förhoppningen är naturligtvis att 
det också ska bidra till svaret på den 
stora frågan om hur vi kan påverka 
människors beteenden. 

Fokusering för att nå industrin
Avståndet mellan möjlig industriell utveckling och verkliga satsningar är 
stort. Det konstaterar Mistras ledning, bland annat utifrån erfarenheter från 
de fyra program som avslutades under 2005. Slutsatsen är att uppdragen till 
programmen måste vara mycket tydliga.”Vi har inte råd att slösa bort forsk-
ningsresultat”.

Mistras styrelseordförande Anneli Hulthén 
och Måns Lönnroth, vd.
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Begränsad klimatpåverkan:

Klimatfrågan är högt prioriterad

Att hantera människans påverkan på klimatet är en stor och angelägen  

utmaning för samhället. För att lyckas krävs samarbete på alla plan – det  

gäller enskilda individer och företag lika väl som miljöorganisationer och  

nationer. Klimatfrågan är också det miljöproblem som Mistra satsar mest på.

mistras satsningar  handlar om 
att öka kunskapen och medvetenheten 
om klimatförändringar på kort och 
lång sikt. Men arbetet är också inriktat 
på att skapa modeller för att förutse 
olika typer av förändringar genom da-
torsimuleringar samt att stödja arbetet 
i nationella och internationella klimat-
förhandlingar.

FÖRHANDLINGSSTÖD

Hur definierar vi ramarna för och om-
fattningen av internationellt klimat-
samarbete efter Kyotoprotokollets för-
sta åtagandeperiod? Vad kan vi göra 
för att bättre förstå och ta hänsyn till 
perspektivskillnader mellan aktörer 
från olika länder och kulturer? På vil-
ket sätt åstadkommer vi effektiva dia-
loger och samarbeten som leder till 
nya idéer och alternativa vägar framåt?

 Frågorna står i fokus för Clipore, 
Mistras climate policy research pro-
gram, som fått uppdraget att stimulera 
forskning som bidrar till att föra kli-
matförhandlingarna utifrån Klimat-
konventionen framåt.

Programmet lanserades redan juli 
2004 , men det var under 2005  som 
forskningen kom igång på allvar. In-
satserna har under året koncentrerats 
till fyra områden. Det är två forsk-
ningsprojekt, nämligen Emission Tra-
ding in Climate Policy (om handeln 
med utsläppsrätter) och Climate Sci-
ence and Policy Beyond 2012  (om det 
fortsatta arbetet efter Kyotoprotokol-
let). En särskild arena, Policy Forum, 
har skapats för att underlätta den utåt-
riktade verksamheten och inom ”Cli-
mate policy assistant professors” arbe-
tar man för att stärka nydisputerade 
forskares intresse för och stödja deras 
arbete inom klimatområdet.

NYA SAMARBETSFORMER

Clipore startade samtidigt som den in-
ternationella dialogen om ramar för ett 
globalt samarbete efter Kyotoprotokol-
lets första åtagandeperiod inleddes. 

– Tidpunkten kunde knappast vara 
lämpligare, säger programchefen De-
borah Cornland. Det är nu vi behöver 
finna nya sätt att samarbeta på och 
skapa de verktyg som gör att alla par-
ter ser en möjlighet att åstadkomma 
förändringar. I programmet möts fors-
kare från olika länder och kulturer, 
med olika bakgrund och inriktning. 
Flera av dem har uttryckt sin glädje 
över att få delta i ett forskningspro-
gram som detta, eftersom det ger möj-

– Det är en stor 
utmaning att få 
människor att 
göra något åt 
sina beteende, 
säger Lars Mag-
nusson professor 
vid Uppsala 
universitet och i  
Clipores styrelse.

LUSTRA-programmet visar att skogens upptag av koldioxid kan kompensera för 
den som alstras vid nedbrytning, men det finns en övervikt av lustgas.
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lighet till samarbete såväl över kultu-
rella gränser som mellan olika 
discipliner och utifrån olika förhand-
lingsperspektiv.

Lars Magnusson vid Uppsala uni-
versitet har arbetat i Clipores styrelse 
från starten.

– Naturvetarna kan mycket om or-
sak och verkan, säger han. Men det är 
en stor utmaning att få människor att 
förstå och att göra något åt sina be-
teenden. Det är därför det är så viktigt 
att vi också satsar på samhällsvetare.

GEMENSAMMA INSIKTER

Som före detta chefsförhandlare vid 
miljödepartementet har Bo Kjellén 
medverkat till att många internatio-
nella överenskommelser har kommit 
till stånd. Han har en viktig roll som 
rådgivare och medarbetare i arbetet 
med att utveckla Clipore Policy Forum. 
Syftet är att stimulera till och öka kon-
taktytan för dialogen mellan forskare 
och internationella förhandlare och 
med andra intressenter i omvärlden.

– Det är ingen tvekan om att klimat-
problematiken är både stor och svår, sä-
ger han. De generella betänkligheterna 
inför konsekvenserna för den ekonomis-
ka tillväxten är ett problem. Utvecklings-
ländernas rädsla för att klimatåtgärder 
ska hindra utvecklingen och försvåra 
möjligheterna att bekämpa fattigdomen 
är ett annat. Dessutom är det multilate-
rala förhandlingssättet både trögt och 
komplicerat.

– Men klimatförhandlingarna är ändå 
det bästa exemplet på kraften i den nya 
diplomati för hållbar utveckling, som 
har vuxit fram under de senaste 20 åren. 

Jag har aldrig tidigare mött sådan över-
tygelse om att växthuseffekten är en rea-
litet och en fara för framtiden, som den 
delegaterna vid klimatkonferensen i 
Montreal gav uttryck för. Det är så tyd-
ligt att vi alla egentligen sitter på samma 
sida vid förhandlingsbordet, att vi delar 
ett gemensamt problem. 

SCENARIER UNDERLÄTTAR ANPASSNING 

Målsättningen med Mistra-program-
met Sweclim, som avslutades 2003 , 
var att underlätta den långsiktiga sam-
hällsplaneringen med klimatscenarier, 
som strategier inför klimatförändring-
ar. Sweclims programchef var Markku 
Rummukainen. I dag är han chef för 
Rossby Centre på SMHI, där forskar-
na arbetar med utveckling, tillämp-
ning och utvärdering av avancerad kli-
matmodellering.

Detta kommer till exempel forskar-
na inom forskningsprogrammet Fjäll-
Mistra att ha direkt nytta av. Klimat-
modelleringen från Rossby Centre 
visar att klimatet i fjällen kommer att 
genomgå omfattande förändringar un-
der de kommande decennierna. Enligt 
den regionala klimatmodellen kom-
mer temperaturhöjningen i fjällvärl-
den att bli högre än för jorden som 
helhet. När trädgränsen kryper uppåt 
och snösäsongen blir kortare påverkas 
bland annat renbete och turism. 

KOLSÄNKOR OCH KOLKÄLLOR 

Biomassa och torra skogsmarker lagrar 
kol – de är kolsänkor – medan våta 
marker ofta är kolkällor, som släpper 
ifrån sig kol. Det är kring detta fors-
karna koncentrerar sig inom Lustra, 
Markanvändningsstrategier för mins-
kade nettoutsläpp av växthusgaser. 

Kolsänkor har hamnat högt på den 
politiska dagordningen och såväl in-
ternationella experter och förhandlare 
som svenska myndigheter och skogs-
näringen behöver mer kunskap. 

FÖRGASNING AV SVARTLUT

Redan inom fem, sex år kan vi tanka 
bilar med metanol eller DME från mas-
saindustrin. 

I en pilotanläggning i Piteå pågår 
storskaliga försök med att förgasa 
svartlut (den kokvätska som blir över 
när man tillverkar pappersmassa). För-
söken utgör en del av forskningspro-
grammet Svartlutsförgasning, som lö-
per fram till och med år 2006. 

Programmet finansieras av Mistra, 
Energimyndigheten och industrin. 

Att Sverige är ett litet land med stor 
massatillverkning gör svartlutsförgas-
ning särskilt intressant. Att byta ut 
bensinen i tanken skulle ge stora posi-
tiva miljöeffekter genom minskade 
koldioxidutsläpp och minskat beroen-
de av oljeimport. 

– Det är nu vi 
behöver finna 
nya sätt att sam-
arbeta på inom 
klimatfrågorna, 
säger Deborah 
Cornland, pro-
gramchef för 
Clipore.

” Klimatförhandlingarna är ändå det bästa  
exemplet på kraften i den nya diplomati  
för hållbar utveckling, som har vuxit fram  
under de senaste 20 åren.”
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Varmare klimat påverkar hälsan
•  Under 1900-talet har medeltemperaturen vid jord-

ytan ökat med mellan 0,2 och 0,6 grader. Mellan 
åren 1990 och 2100 beräknas den stiga med mellan 
1,4 och 5,8 grader.

•  1990-talet var det varmaste årtiondet, och 1998 det 
varmaste året, sedan regelbundna mätningar infördes 
år 1861. 

•    Havsytan har globalt sett stigit med 1–2 decimeter 
under 1900-talet. 

•  Ett varmare klimat riskerar att påverka miljoner 
människors hälsa: sjukdomar sprids, djur- och växtar-
ter försvinner från sin vanliga miljö och extrema 
oväder ökar. Källa: IPPC 2001.

Program om klimatet
Mistra-program med anknytning till klimatförändringarna:
Pågående: Sustainable Investment, TransportMistra, Asta – 
Åtgärdsstrategier för gränsöverskridande luftföroreningar, 
Clipore – Mistras climate policy research program, Lustra – 
Markanvändningsstrategier för minskande växthusgaser, 
Mistras bränslecellsprogram, Stålkretsloppet, Svartlutsförgas-
ning, Dieselmotorer – Energi effektiva efterbehandlingssystem 
för förbränningsmotorer.
Avslutade: ÅSC – Ångströms solenergicentrum, Kam – 
Kretsloppsanpassad massafabrik, Sweclim – Svenskt regionalt 
klimatmodelleringsprogram, Utvägar – Vägar till uthållig 
utveckling – beteenden, organisation, strukturer, Bygg-Mistra.
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Giftfri miljö:

Systemskifte i kemivärlden för giftfri miljö

Med hjälp av hårdare kemikalielagstiftning, vit bioteknik och mikroorganismer 

finns möjligheterna till ett systemskifte inom kemivärlden och en giftfri miljö. 

Kunskapen finns inom många områden i dag, men omställningen anses  

ännu för kostsam.

inom kemivärlden håller man på 
att gå från kol- och petroleumbaserade 
ämnen till biologiskt nedbrytbara och 
miljövänligare kemikalier. Vit biotek-
nik och grön kemi är begrepp som vi 
kommer att få höra allt oftare. Enligt 
forskare och en del industrirepresen-
tanter håller nämligen hela kemivärl-
den på att omvandlas. 

Kemisk industri har än så länge va-
rit starkt beroende av fossila råvaror. 

I takt med att kraven på hållbar ut-
veckling höjs, och eftersom priset på 
råolja ser ut att ha stabiliserat sig på en 
hög nivå, ökar både möjligheterna och 
förutsättningarna för ett systemskifte 
inom kemivärlden. Ett systemskifte 
som dessutom stöttas av ny, och hår-
dare, EU-lagstiftning kring framställ-
ning och hantering av kemikalier.

– Det som håller på att hända är att 
man går från en petrokemiskt baserad 
industri till en där man använder till 
exempel socker, stärkelse och cellulosa 
som grund, säger Harald Skogman, 
styrelseordförande i Mistras program 
Greenchem.

Programmets målsättning är att fram-
ställa biologiskt nedbrytbara kemikalier 
av förnybara råvaror. Detta gör man med 
hjälp av vit bioteknik, vilket innebär att 
man i industriella processer med miljö-
anpassad teknik använder biologiska cel-
ler, eller delar av celler, för bildning eller 
omvandling av olika ämnen.

MIKROORGANISMER

Andra exempel på hur man går från 
giftiga kemikalier till miljöanpassade 

alternativ är användandet av mikro-
organismer. Det är i dag möjligt att 
använda mikroorganismer för att er-
sätta kemiska bekämpningsmedel men 
också för att bryta ner giftiga ämnen 
i naturen, biosanering, samt för att 
ersätta, eller stärka, befintliga konser-
veringsmedel, biokonservering. 

Inom programmet DOM – Domes-
ticering av mikroorganismer – är arbe-
tet inriktat på att bygga upp ny kun-
skap om produktion, formulering och 
riskvärdering av nya nyttoorganismer 
och att skapa kontaktnät mellan fors-

kare och näringsliv för att etablera nya 
användningssätt för mikroorganismer.

– Vi tar hjälp av naturens mikro-
biologiska mångfald för att lösa mil-
jöproblem. Men det återstår ett par 
knäckfrågor innan mikroorganismer 
effektivt kan användas i industriell 
skala, säger Johan Schnürer, program-
chef för DOM. 

När man torkar mikroorganismer 
efter odling så överlever i många fall en-
dast 10–20 procent. Men inom DOM 
har man nu med bättre odlings- och 
torkningsmetoder lyckats få 80–90 

Sven Ove Hansson, professor i filosofi vid KTH och programchef för Mistra- 
programmet NewS i samspråk med Christina Rudén, projektledare inom NewS.
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procent att överleva. Det innebär att 
livsprocessen hos mikroorganismerna 
stoppas efter torkningen vilket i sig 
gör att de kan ligga vilande under 
längre tid för att sedan plockas fram 
vid behov. 

– Den andra knäckfrågan som vi 
håller på att lösa är att utveckla ett sä-
kerhetsutvärderingssystem för att be-
döma hur säker användningen av nya 
mikroorganismer är, det vill säga om 
de är ofarliga för människa och miljö. 

Detta kommer också att bli ett stöd 
i utvecklingen av regelverk som är an-
passade till mikrobiologiska produkter, 
säger Johan Schnürer.

YTTERLIGARE TESTER

Man räknar grovt med att mellan 
30 000  och 70 000  kemikalier är 
i omlopp och används dagligen. Av 
dem räknas cirka 2 500 som högvo-
lymkemikalier, det vill säga de pro-
duceras i volymer över 1 000 ton per 
år och tillverkare. För så mycket som 
80 procent av högvolymkemikalierna 
finns mycket lite toxikologiska data, 
man vet alltså inte om ämnet är giftigt 
eller ej. De resterande 20 procenten 
har man varierande kunskap om och 
riktigt väl undersökta är endast ett 
100-tal kemikalier. Det finns därför ett 
stort behov av att genomföra ytterli-
gare tester av kemikalier. 

REACH – NY LAGSTIFTNING

En pådrivande faktor för mer miljö-
anpassad kemi är den nya lagstiftning, 
REACH, som håller på att utarbetas 
inom EU. REACH står för Registra-

tion, Evaluation and Authorization of 
Chemicals, och innebär bland annat 
att nya och redan existerande ämnen 
ska omfattas av samma system för re-
gistrering, testning och bedömning. 
Ett annat viktigt inslag är att det läggs 
ett ökat ansvar på industrin att under-
söka sina produkter innan de mark-
nadsförs. I dag ligger ansvaret för att 
påvisa farligheten i existerande ämnen 
hos myndigheter och organisationer.

Men det förslag som har röstats 
igenom av EU-kommissionen kunde 
ha ställt högre krav på industrin. Det 
menar Christina Rudén, projektledare 
inom Mistra-programmet NewS - Ny 
strategi för riskhantering av kemikalier. 

– Vi är besvikna över att testkraven 
för nya kemikalier har försvagats väsent-
ligt i alla volymer. Testkraven har redu-
cerats eller helt tagits bort för kemikalier 
som produceras i låga volymer, och möj-
ligheterna att få undantag för de högre 
volymerna har ökat, säger hon.

 Dessutom kommer man att priori-
tera kemikalier med redan kända risker, 
och en av förhoppningarna med ny ke-
mikalielagstiftning var just att fokusera 
på kemikalier med icke dokumenterade 
effekter, enligt Christina Rudén.

– Men det grundläggande proble-
met, att vi måste ha kunskap om de 
kemikalier vi använder, kvarstår. Har 
vi inte den kunskapen kan vi inte hel-
ler bedöma riskerna vid användning 
och inte heller fatta rätt beslut om 
eventuell riskhantering, säger hon.

Det finns dock två nya inslag i 
REACH som stämmer överens med 
det som NewS föreslagit. Dels finns 

en prioriteringsstrategi för att få fram 
grundläggande data om kemikalien, 
dels har man nu lagt till nedbrytbarhet 
och akut toxicitet när det gäller lägsta 
nivån på testkrav, något som NewS 
har drivit hela tiden.

– Prioriteringsstrategin är en typ av 
screeningmetod, något som vi länge 
propagerat för. Kriterierna för att ta 
fram dessa data är ännu opreciserade, 
så vi vet ännu inte hur väl det kan falla 
ut, men principen i sig är vi naturligt-
vis glada för. 

Man får visserligen inte fullständig 
information om kemikalien, men vi 
får möjligheter att testa fler kemikalier 

” Men det grundläggande problemet  
kvarstår. Vi måste ha kunskap om de  
kemikalier vi använder.”
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Program om giftfri miljö
Mistras program med anknytning till giftfri miljö:
Pågående: Biosignal, DOM – Domesticering av mikroorga-
nismer, Greenchem – Specialkemikalier från förnybara råva-
ror, Marine Paint – Båtbottenfärger: Åtgärder mot påväxt på 
båtar, Mase –mikrobiell aktivitet för sund miljö. NewS – Ny 
strategi för riskhantering av kemikalier, Persea, PlantCom-
Mistra, Stålkretsen, Urban water – Urbana VA-system.
Avslutat: MAT 21 – Uthållig livsmedelsproduktion.

och utifrån de testresultaten besluta 
om ytterligare testning, säger Chris-
tina Rudén.

MILJÖANPASSADE METODER

Harald Skogman påpekar att en förbi-
sedd effekt av REACH är att företag 
av kostnadsskäl kan tveka att ta upp 
nya produkter.

– Företagen menar att det kan kosta 
för mycket för att få en ny produkt 
godkänd, även om den är avsedd att 
ersätta en mindre miljöanpassad pro-
dukt på marknaden. Inom Greenchem 
kan detta vara ett problem för vissa 
projekt. Vi tar emellertid också fram 

miljöanpassade metoder som industrin 
kan använda för att producera redan 
marknadsförda produkter, säger han.

Greenchem ska därför inom den 
pågående innovationssystemstudien 
undersöka hur REACH påverkar ke-
mikaliebranschen både positivt och 
negativt.

Trots bristerna tror Harald Skog-
man att REACH kommer att påskyn-
da processen mot vit bioteknik och en 
giftfri omvärld. Helt enkelt därför att 
ett stort antal kemikalier som används 
i dag kommer att fasas ut när de anses 
som alltför farliga, och då måste de er-
sättas av miljövänligare alternativ.

Harald Skogman, styrelseordförande 
i Greenchem samt ordförande för Bio-
teknik Forum.
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Ingen övergödning, med fokus på marin miljö:

Övergödningen – ett svårlöst problem
Länderna kring Östersjön och Västerhavet har länge arbetat för att komma 

till rätta med övergödningen. Men forskare och politiker tvingas konstatera 

att eutrofieringsproblemet fortfarande är långt ifrån löst.

under lång tid har arbete pågått 
för att minska utsläppen från avlopp, 
trafik och jordbruk. Ansträngningar har 
gjorts inom jord- och skogsbruk för att 
sänka läckaget av kväve. Reningsverk 
har byggts ut för att ta hand om fosfor 
och kväve och stora insatser görs för att 
komma tillrätta med kväveoxider från 
energianläggningar och trafik.

Men ute i det öppna havet, särskilt 
i Östersjön, har ansträngningarna ännu 
inte givit något resultat. Övergöd-
ningen har alltså visat sig vara mycket 
svårare att komma till rätta med än vad 
man trott. Det finns de som talar om 
att Östersjön gått i baklås – att närings-
tillförsel från bottnarna och atmosfären 
bidrar till att vattnet kommer att förbli 
övergött under lång tid framöver.

– I inlandsvatten, i sjöar och vatten-
drag har vattenmiljöerna förbättrats. 
Men i kustnära områden på västkus-
ten och i hela Östersjön är situationen 
verkligen mycket allvarlig, säger Hans 
Oscarsson, vid länsstyrelsen i Västra 
Götaland, som har en bakgrund både 
som forskare och som styrelseledamot 
i Vastra – Vattenstrategiska forsknings-
programmet. 

– Näringsämnen som kväve och 
fosfor är en förutsättning för växt-
plankton, som i sin tur är en förutsätt-
ning för livet i havet – och i sig inget 
miljöproblem, säger han. Det är när 
mängden växtplankton blir för stor 
och bryts ned på bottnarna som pro-
blemet med syrebrist uppstår på bott-
narna. I spåren av detta följer andra 

problem som att havets ekologi och 
mångfald förändras och att fångsten 
av viktiga fiskarter minskar. 

FLERA FORSKNINGSPROGRAM

Hans Oscarsson arbetar vid vatten-
myndigheten i Västra Götaland och 
är expert på vatten och tillhör en av 
Mistras avnämargrupper. 

– Forskningsresultaten måste ut till 
användarna, säger han. 

Bland de tänkta avnämarna finns 
till exempel Helsingforskommissionen 
(HELCOM) och EU, jordbruks- och 
fiskerinäringarna och vattenmyndig-
heter på nationell, regional och lokal 
nivå, inklusive de nya avrinningsmyn-
digheterna.

Hur värderar vi vatten, och vad är vi beredda att betala för god vattenmiljö? Det är 
centrala frågor för Vastras forskare. 
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– Vattenfrågan handlar till stor del 
om jord- och skogsbruket, säger Hans 
Oscarsson. Det betyder att vi också vill 
nå ett stort antal småföretagare – och 
att vi behöver ökad samverkan kring 
de här frågorna.

– Det är därför det är så viktigt att 
vi samlar ihop kunskap från olika äm-
nesområden – också från dem som vet 
hur man bäst skapar delaktighet. 

HJÄLPMEDEL FÖR BESLUTSFATTARE

Mistra har investerat i flera program 
som helt eller delvis ägnas åt över-
gödning av Östersjön. Programmet 
Mare, Kostnadseffektiva åtgärder mot 
eutrofiering av Östersjön – ett besluts-
stödsystem, är nu inne i slutet av sin 
andra period. I programmet, som star-
tade 1999 och ska pågå till och med 
2006, utvecklas bland annat ett an-
vändarvänligt beslutssystem, som går 
under namnet Nest. Det är ett verktyg 
för att beräkna vilka åtgärder som har 
störst inverkan på eutrofieringen av 
Östersjön. Sådana finns sedan länge 
i det internationella luftvårdsarbetet, 
men Mare är först med att utarbeta ett 
verktyg för Östersjön.

Avsikten är att beslutsfattare, både 
på nationell och internationell nivå, 
ska kunna använda programmet. Ett 
nära samarbete har upparbetats, både 
med EUs miljöorgan och med Hel-
singforskommissionen.

BRETT PERSPEKTIV I VASTRA

Vattenstrategiska forskningsprogram-
met, Vastra, har avslutats under 2005.

Ambitionen i programmet har varit 
att medverka till att vi i Sverige ska 
finna realistiska lösningar på vattenre-

laterade problem. Den bärande tanken 
är att planering och hushållning ska 
ske utifrån ett helhetsperspektiv. 

Redan från början anlade man inom 
programmet ett brett perspektiv på pro-
blemen. Naturvetare och samhällsvetare 
har samarbetat för att undersöka och ut-
veckla strategier för vattenplanering och 
vattenförvaltning. Medan naturvetarna 
har utvecklat ett antal modeller som be-
skriver vattenflöden och omsättning av 
kväve och fosfor i avrinningsområden 
har samhällsvetarna arbetat med frågor 
som rör viljan och förmågan att vidta 
olika åtgärder. 

Det har resulterat i hjälpmedel som 

gör det möjligt att se de ekonomiska 
effekterna av olika åtgärder och ny 
kunskap om hur vattenförvaltningen 
bäst organiseras. Ett annat viktigt re-
sultat från forskarna i Vastra är kun-
skapen om hur olika aktörer agerar.

FÖRVALTNING AV KUSTMILJÖN

Programmet Sucozoma – Sustainable 
coastal zone management – har arbe-
tat med flera frågor som är centrala för 

kustmiljöns förvaltning. Programmet 
avslutades under 2005.
Sucozoma har i praktiken visat att

•  kustfisket kan utvecklas med hjälp 
av selektiva fiskemetoder och red-
skap och att metodisk förvaltning 
kan återskapa lekområden för 
fiskarter som tidigare inte betrak-
tats som kommersiellt intressanta,

•  övergödningens effekter kan mins-
kas genom musselodling och nya 
metoder för avloppsrening,

•  ökad kunskap om de politiska, 
sociala och ekonomiska förhål-
landena i kustområdet kan förnya 
och demokratisera förvaltningen 
och planeringen av ett uthålligt 
bruk av kustresurserna.

DIALOG OM VATTEN

Hur kan vi samverka för att förvalta 
våra vatten på ett hållbart sätt? Frågan 
har varit central i projektet Dialog om 
framtida vattenförvaltning (Vatten-
dialogen) som startade 2004 och som 
pågått under hela 2005. Utgångspunk-
ten är det stora kunskapsbehov som 
uppkommit, både utifrån nationella 
kvalitetsmål för miljön och utifrån EUs 
vattendirektiv.

Inom Vattendialogen har man ta-
git till vara både vetenskaplig och erfa-
renhetsbaserad kunskap. Behovet att 
utveckla dialog och samverkan har 
stått i fokus. När projektet nu avslutas 
lämnar man bland annat efter sig en 
katalog över svenska vattenprojekt och 
en sammanställning av intervjuer med 
nyckelpersoner. Det viktigaste resul-
tatet är den samverkan som uppstått, 
och de idéer som kommit fram, under 
projekttiden. 

– Forskningsre-
sultaten måste 
ut till använ-
darna, säger 
Hans Oscars-
son vid vatten-
myndigheten i 
Västra Götaland 
och som tillhör 
en av Mist-
ras  avnämar-
grupper. 

” Övergödningen har visat 
sig vara mycket svårare att 
komma till rätta med än 
vad man trott.”
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Program om vatten
Mistra-program med anknytning till vatten:
Pågående: Mare – Kostnadseffektiva åtgärder mot eutro-
fiering av Östersjön – ett beslutsstödssystem, Urban Water 
– Urbana VA-system, Marine Paint – Åtgärder mot påväxt 
på båtar.
Avslutade: Vastra – Vattenstrategiska forskningsprogram-
met, Sucozoma – Bärkraftig förvaltning av kustresurser, 
Rese – Fjärranalys för miljön, Mat 21 – Uthållig livsmedels-
produktion, Sufor – Uthålligt skogsbruk i södra Sverige.
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Hållbart nyttjande av förnybara naturresurser:

Avstamp för andra generationen Mistra-program 

Ett hållbart nyttjande av förnybara naturresurser är ett av Mistras huvudmål, 

vilket syns i mångfalden av satsningar kring till exempel fjällvärlden, skogen, 

kuster, hagmarker och jordbruk. De flesta är eller blir snart avslutade, vilket 

sätter ett slags punkt för den första generationens Mistra-program inom det-

ta område. Nu kommer den andra, med avstamp i ett nytt forskningscentrum 

för förvaltning av ekosystem. 

människans behov av  mat, vat-
ten, energi och materiel för sin välfärd 
växer parallellt med trycket på det 
komplexa system av växter, djur och 
andra organismer samt kemiska och 
biologiska processer som tillsammans 
gör vår planet beboelig. Men kapacite-
ten att hantera ekosystemen utvecklas 
mycket långsammare än människans 
utnyttjande av resurserna. Det är därför 
långt ifrån säkert att jordens ekosystem 
kommer att kunna försörja även kom-
mande generationer. 

Detta är slutsatser från FN-ini-
tiativet ”Millennium Ecosystem As-
sessment” och även bakgrunden till 
Mistras beslut att satsa på ett forsk-
ningscentrum för förvaltning av eko-
systemen. För att delta i byggandet av 
ett sådant centrum har inbjudan gått 
ut till svenska universitet, och tre pla-
neringsanslag beviljades under 2005.

LÅNGSIKTIGT BYGGE

– Satsningen på ett nytt forsknings-
centrum innebär att Mistra nu tar ett 
steg till för en hållbar utveckling av 
förnybara naturresurser. Delvis är det 
erfarenheterna från den första gene-
rationens forskningsprogram som lett 
fram till det här ställningstagandet, 
berättar Olof Olsson på Mistra.

Det blir en långsiktig uppbyggnad 
av forskningskompetens, en plattform 
där olika discipliner kan integreras. 

Målet är att föra den tvärvetenskapliga 
forskningen om kopplade ekologiska 
och sociala system framåt, och däri-
genom skapa metoder för hantering 
och styrning av olika ekosystem. Måns 
Lönnroth, Mistras vd:

– Det övergripande syftet är att 
hitta incitament och regler för hur 
företag, myndigheter, organisationer 
och individer ska bruka och sköta na-
turresurser och ekosystem på ett mer 
hållbart sätt. Och det första som måste 
förändras är att ge nya incitament för 
forskarna – gränser måste rivas så att 
olika discipliner lär av varandra. Så kan 
problemen få en allsidig belysning.

Satsningen på det nya forsknings-
centret inleds med en två års upp-

byggnadsfas med start i januari 2007. 
Mistra har berett högst 100 miljoner 
kronor under en första fas på fem år 
och det universitet som väljs ut för-
väntas satsa lika mycket. 

– Det är den största enskilda sats-
ningen en svensk forskningsfinansiär 
gör för närvarande, sammanfattar Olof 
Olsson, som tillsammans med Marie 
Uhrwing är Mistras programansvariga 
för många Mistra-program som har 
hållbart nyttjande av förnybara natur-
resurser som mål.

FJÄLLVÄRLDEN – ATT SKONA OCH ANVÄNDA

En tredjedel av Sverige, men glest 
befolkad – så stor är den yta som räk-
nas till fjällregionen. Hur kan detta 

Hur ska fjällregionens rika naturresurser både skonas och användas på ett hållbart 
sätt? Det uppdraget är samlat i programmet FjällMistra.
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områdets rika naturresurser både sko-
nas och användas på ett hållbart sätt 
– med hänsyn tagen till fjällbefolk-
ningens beroende av mark, skog, vat-
ten och djurvärld för sin försörjning? 
Det uppdraget är samlat i programmet 
FjällMistra, som avslutas 2006. 

Inom de 15 fjällkommuner, som på 
något sätt berörs av programmets olika 
delar, finns motstridiga intressen vad 
gäller resurserna. Konflikterna kan 
röra rennäring, turism, viltvård, jakt, 
skogsbruk. Eller äganderätten till mark 
eller jordbesittning, som historiskt haft 
många former, vilket rapporten Fjäll-
regionens äganderättsfrågor av Göran 
Salomonsson behandlar (FjällMistra-
rapport nr 16). Även rovdjursforskning 
har en central plats i programmet med 
flera rapporter och publikationer som 
resultat. 

Ett av FjällMistras fokusområden rör 
rennäringen, där olika intressen ofta 
står mot varandra. Kravet på skogsä-
garna att samråda med rennäringen 
om avverkning och markanvändning 
har inte lett till verkliga överläggning-
ar på lika villkor. Därför har en grupp 
forskare vid Umeå universitet initierat 
en serie möten med representanter från 
skogs- respektive rennäringen. Jon Moen 
är en av forskarna i detta FjällMistra-
projekt.

– Utifrån de olika aktörernas syn har 
vi satt ihop scenarier, som de ska dis-
kutera. Det här är verklig aktörssamver-
kan, direkt riktad till användarna.

Under året presenterades också en 
stor attitydundersökning om hushål-
lens användning av svamp, bär, kött 
och fisk – och hur mycket av det som 
är plockat, jagat och fiskat på egen 
hand. Undersökningen visade att na-

turens resurser är en naturlig del av 
ekonomin för många människor.

– I närmare 38 procent av Sveriges 
hushåll plockar man svamp och bär re-
gelbundet, medan 20 procent använ-
der kött från jakt. För Norrlandslänen 
har detta ännu större betydelse, säger 
Göran Ericsson vid SLU i Umeå, fors-
kare för FjällMistra.

Sammantaget har FjällMistra bidra-
git till en policy för hur fjällområdet 
ska förvaltas, till nytta för bofasta, nä-
ringsidkare, myndigheter och intresse-
organisationer.

HAGMARKSMISTRA PÅVERKAR EU

Sveriges ängs- och hagmarker är vik-
tiga på många olika sätt. Förutom att 
de har en extremt hög mångfald av 
växt- och djurarter (varav många är 
hotade) har de stort historiskt värde, 
används till rekreation och till motiv 

och inspiration i kulturen. Men i takt 
med att jordbruket minskar, och där-
med behovet av fodermarker, upphör 
också skötseln av dessa marker, som 
växer igen. 

Därför är det numera möjligt att 
få miljöersättning för att hålla betes-
djur på naturbetesmarker. Eftersom 
landskapsskötsel som inkomstkälla är 
en ganska ny företeelse finns ett stort 
behov av kunskap för att utveckla bra 
lösningar för lyckad och lönsam skötsel 
av olika typer av ängs- och hagmarker. 
Förhoppningen är att HagmarksMistra 
ska medverka till bättre kommunika-
tion mellan lantbruket och natur- och 
kulturvården, och – kanske det vikti-
gaste – stärka Sveriges roll på interna-
tionella arenor, framför allt EU och 
reformeringen av jordbrukspolitiken.

MATEN OCH SKOGEN

Ett annat program är Heureka – miljö-
inriktade beslutstödsmodeller för skogs-
bruket. Heurekas resultat, datormodeller 
för planering av skogsbruk – tillväxt, 
prognoser, scenarier – kommer till nytta 
för användare på alla nivåer, från Natur-
vårdsverket och länsstyrelsen till den en-
skilde markägaren och skogsbolagen.

Mat 21, ett program om uthållig livs-
medelsproduktion, avslutades 2005. 

Slutrapporten visar att ett hänsyns-
fullt bruk av mark och djur kan vara 
ekonomiskt fördelaktigt. Programmet 
har övergått till syntesprojekt mellan 
SLU och näringslivsintressenter. Använ-
dare som får nytta av resultaten är alla 
aktörer längs matens väg från jord till 
bord: jordbruket, livsmedelsindustrin, 
livsmedelshandeln, myndigheter med 
ansvar för jordbrukssektorn, intresse-
organisationer och konsumenterna.

Svamp, bär, fisk och kött är en naturlig 
del av ekonomin för många människor, 
enligt Göran Ericsson vid SLU i Umeå.

” Med satsningen på ett forsknings-
centrum tar vi ytterligare ett steg  
för hållbar utveckling av förnybara 
naturresurser.”
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Program om förnybara naturresurser
Mistra-program med anknytning till forskning om förnybara 
naturresurser:
Pågående: HagmarksMistra – Skötsel av ängs- och hagmar-
ker – ekonomi och ekologi, FjällMistra – Uthållig utveckling 
av fjällregionen, Heureka – Miljöinriktade beslutsstödsmodel-
ler för skogsbruket, Lustra – Markanvändningsstrategier för 
minskade nettoutsläpp av växthusgaser, Asta – Åtgärdsstra-
tegier för gränsöverskridande luftföroreningar.
Avslutade: Mat 21, Sucozoma – Bärkraftig förvaltning av 
kustområdena, Sufor – Uthålligt skogsbruk i södra Sverige, 
Rese – Fjärranalys för miljön, Utvägar – Vägar till uthållig 
utveckling gällande beteenden, organisationer, strukturer, 
samt Vastra – Vattenstrategiska forskningsprogrammet.
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Hållbar stadsutveckling:

Fokus på buller, transporter och vatten 
Vad krävs för att våra städer ska vara bra platser att bo i – för oss och för  

kommande generationer? Hur kan vi skapa livsvillkor i staden som är stabila, 

miljöanpassade och hälsofrämjande – och hållbara? Detta finns inte bara  

formulerat i nationella och internationella miljömål, utan tar också konkret  

form i forskning som stödjer dessa mål, bland annat de Mistra-finansierade  

programmen TransportMistra och Ljudlandskap för bättre hälsa.  

hållbar stadsutveckling  är 
ett angeläget ämne i samhället. Sveriges 
Kommuner och Landsting pekar ut 
hållbar stadsutveckling som en viktig 
framtidsfråga för Sverige och en förut-
sättning för tillväxt. Förbundet anser 
också att staten bör stärka kommu-
nerna genom att formulera en samlad 
nationell politik för hållbar stadsut-
veckling och peka ut olika parters roll 
och ansvar. Regeringens femtonde 
miljömål är ”God bebyggd miljö” och 
där berörs såväl buller- som transport-
frågor. 

När det gäller buller har Mistra bi-
dragit genom programmet Ljudland-
skap för bättre hälsa. Detsamma gäller 
stadens vatten, där programmet Urban 
Water genererat metoder och modeller 
för att säkra och ta hand om dricks-, av-
lopps- och dagvatten. Den senaste stora 
satsningen sker inom transportområdet.

TRANSPORTER ETT SPÄNNANDE OMRÅDE

TransportMistra är namnet på en ny, 
stor Mistra-satsning inom hållbar stads-
utveckling, och inriktningen är forsk-
ning som syftar till att skapa hållbara 
transportsystem. 

– Området är mycket spännande. 
Ingen vet idag om det är möjligt att på 

detta sätt slå en bro mellan forskning 
och användare, säger Måns Lönnroth, 
Mistras vd.

Det handlar inte bara om planering 
av ny infrastruktur, utan också om 
förändrade beteenden. Målet är att ut-
veckla verktyg och modeller som stöder 
beslutsfattande för hållbara transport-
system. Det innefattar minskade kol-
dioxidutsläpp, men också trängsel-, 
ekonomi- och fördelningsfrågor. An-
dra ämnen är ”mobility management”, 
nya bränslen och fordonsteknologier, 
liksom person- och godstransporter.

Programmet involverar forskare vid 
Lunds universitet inom statsvetenskap, 
trafikplanering, miljö- och energisys-
tem samt miljöledning. Dessutom in-

går internationella forskningspartner i 
Norge, Danmark och Storbritannien. 
Två ”satellitprogram”, som bedrivs vid 
Göteborgs universitet respektive Cen-
trum för biologisk mångfald vid SLU, 
betonar hur aktörerna inom transport-
sektorn förstår, formulerar och defi-
nierar hållbar rörlighet. 

Mistra har även fattat beslut om 
helt nya forskningsområden, varav ett 
berör fordonsmotorer.

– Det handlar om att hitta nya tek-
niker för att få fram motorer till tyngre 
fordon. En ren dieselmotor är ingen 
utopi, säger Anneli Hulthén, Mistras 
ordförande.

Mistra investerar sammanlagt 20 
miljoner kronor i programmet.

Oftast räcker det inte med att bara mäta bullernivåer. Människors personliga ljudupp-
levelse har också betydelse för välbefinnandet. Det visar Ljudlandskap för bättre hälsa.
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På senare tid har buller lyfts fram 
som ett viktigt och växande miljöpro-
blem, framför allt i tätorter, som även 
påverkar hälsan. 

BÄTTRE HÄLSA MED MINSKAT BULLER

Uppmärksamheten hör delvis ihop 
med Mistra-programmet Ljudland-
skap för bättre hälsa, som pågått sedan 
år 2000, och programmets medvetna 
arbete med att nå ut med sina resultat 
i massmedia.

– Buller är en het politisk potatis 
och programmet har fått stort genom-
slag. Resultaten används bland annat 
i Boverkets rapport om riktvärden för 
buller, liksom i Miljömålen där man 
bland annat lyfter fram behovet av 
en ”tyst sida” i bostaden, säger Kjell 
Spång, programchef. 

Ljudlandskap för bättre hälsa arbetar 
med att öka kunskapen om människors 
upplevelse av ljud, hur det påverkar 
välbefinnandet och hur ljudlandskap 
kan förbättras. I programmet definieras 
ljudlandskap som ”ljudvariation i rum 
och tid orsakad av topografin hos stads-
bebyggelsen och omgivande källor”. 

Under de fem år som programmet 

pågått har man bland annat genom 
att kombinera forskning och praktisk 
tillämpning visat på vikten av en tyst 
sida i bostaden. Man har också kunnat 
visa att det inte räcker att mäta buller-
nivåer, eftersom också individens sub-
jektiva upplevelse av ljud har betydelse 
för välbefinnandet. 

– Det finns ett tydligt samband 
mellan buller och ohälsa. Idag vet vi 
till exempel att störande buller ökar 
stressnivåerna och påverkar blodtryck-
et, säger Olof Edhag, läkare och före 
detta överdirektör på Socialstyrelsen, 
som också medverkar i programstyrel-
sen för Ljudlandskap.

BÄSTA EXEMPLET PÅ TILLÄMPAD FORSKNING

Resultaten från Ljudlandskap ska kom-
ma till nytta för många, bland annat 
den enskilda människan som vid val 
av bostad ska kunna få en bild av ljud-
miljön. Aktörer på olika nivåer med 
ansvar för stads- och trafikplanering är 
en annan viktig användargrupp. Och 
särskilt viktiga är kommunala nämn-
der, EU-kommissionen och centrala 
myndigheter, till exempel Boverket, där 
Ines Uusmann är generaldirektör. Hon 
är mycket positiv och pekar på det goda 
samarbete verket haft med Ljudland-
skap under hela programtiden. 

– Det faktum att vi vill bygga ihop 
våra städer har ställt bullerfrågan i 
blixtbelysning. Och om vi inte hade 
haft Ljudlandskaps resultat att luta oss 
emot hade vi inte klarat av att ge kom-
munerna råd och metodstöd om hur 
de ska lösa bullerfrågan.

– Konflikten mellan behovet att 
bygga ihop städer och bullerfrågan kan 

lösas genom god arkitektur och god 
stadsbyggnad. Ljudlandskap för bättre 
hälsa är det bästa exemplet på tilläm-
pad forskning som kommit till nytta 
vid stadsutveckling, avslutar Boverkets 
generaldirektör. 

VERKTYGSLÅDA FÖR HÅLLBARA VA-SYSTEM

Hur ska systemen för dricks- och av-
loppsvatten i tätorter utformas och dri-
vas i framtidens hållbara Sverige? Har 
dagens system så grundläggande brister 
att vi måste byta till andra – och i så fall 
under vilka förhållanden? Det är frågor 
som Mistra-programmet Urban Water 
försöker svara på med målet att leverera 
testade analys- och värderingsvektyg till 
användare som ska planera vatten och 
avlopp. Nu finns en sådan ”verktygs-
låda” för bättre avloppssystem.

– Det är användbara redskap för 
dem som ska fatta beslut och väga 
samman olika och ibland motverkan-
de åtgärder för hållbara system, säger 
Per-Arne Malmqvist, programchef för 
Urban Water, som vid halvårsskiftet 
2005 övergick i ny form, ägnad åt 
spridning, vidareutveckling och an-
vändning av forskningsresultaten i 
Sverige och internationellt.

” Hållbar stadsutveckling är 
en viktig framtidsfråga för 
Sverige och en förutsättning 
för tillväxt.”

Ines Uusmann, 
generaldirektör 
vid Boverket, 
säger att man 
haft stor nytta 
av Ljudland-
skaps resultat, 
bland annat vid 
rådgivning till 
kommuner.

– Buller är en 
het politisk po-
tatis och pro-
grammet har 
fått stort genom-
slag, säger Kjell 
Spång, program-
chef för Ljud-
landskap.
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Program om hållbar stadsutveckling
Mistra-program med anknytning till forskning om hållbar 
stadsutveckling.
Pågående: Ljudlandskap för bättre hälsa, TransportMistra 
och Urban Water – Urbana VA-system, Dieselmotorer 
– Energy efficient reduction of exhaust from vehicles.
Avslutade: ByggMistra – Kretsloppsanpassat byggande, 
samt Utvägar – Vägar till uthållig utveckling gällande 
beteenden, organisationer, strukturer.
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KALENDARIUM 2005

JANUARI

Mistra-dagen: Drygt 70 personer deltar i årets 
Mistra-dag. På dagordningen står frågor som rör 

Mistras strategi, forskningsresultatens användarnytta och 
programvärdens roll. Ny webbplats: Mistras nya webbplats 
lanseras. Nya guider: Två nya handböcker presenteras, en 
som riktar sig till dem som vill söka programfi nansiering och 
en till de redan verksamma i Mistra-program.

FEBRUARI

Tidskrift om luftföroreningar: Forskningsprogram-
met ASTA, Åtgärdsstrategier för gränsöverskridande 

luftföroreningar, kommer ut med temanummer av tidskriften 
Ambio, A journal of the human environment.

MARS

Slutrapporter: Programmen MiMi (Åtgärder mot 
miljöproblem från gruvavfall) och ÅSC (Ångström 

Solar Center) presenterar sina slutrapporter. Ambio nummer 
2: Forskningsprogrammet Sucozoma, Bärkraftig förvaltning 
av kustresurser, kommer ut med temanummer av tidskriften 
Ambio. Nya lokaler: Mistra inviger sina nya lokaler.

APRIL

Idéstöd: Idéstöd beviljas till två projekt (sammanlagt 
14,8 miljoner kronor). Avslutningskonferens: Su-

cozoma, Sustainable coastal zone management, avslutas med 
en konferens om kustmiljöns förvaltning. Avslutningsdagar: 
Sufor, Uthålligt skogsbruk i södra Sverige, avslutas med konfe-
rens om framtida skogsbruk: Med hjälp av Sufors risk-, vat-
ten-, mark-, biodiversitets- och skötselforskare presenteras en 
helhetsbild av vad stormen Gudrun kommer att innebära för 
framtiden. Aktörssamverkan: Andra omgången av Mistras 
workshop om aktörssamverkan. Seminarierna återkommer 
fl era gånger under året. 

MAJ

Kommunikatörsmöte: Sufor är värd för möte med 
programmens kommunikatörer. Slutrapporter: 

Sufor ger ut boken ”Skogsdynamik och arters bevarande” 
och Sucozoma presenterar boken ”Kustmiljöns framtid”.

JUNI

Utlysningar: Utlysning av Mistras idéstöd och 
programmet Handel och miljö samt Mistra-centrum 

för förvaltning av ekosystem. Nya satsningar: Beslut om 
fem forskningssatsningar (128 miljoner kronor) för att främja 
hållbar utveckling: kapitalförvaltning, mobilitet, skogsland-
skap, fordonsmotorer och naturliga bekämpningsmedel mot 
skadeinsekter. Slutrapport: Mat-21 lämnar slutrapport och 
kommer också ut med temanummer av tidskriften Ambio.
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8 AUGUSTI

Programchefsmöte: Programcheferna träffas för 
att diskutera framgångsfaktorer för tvärvetenskap 

och näringslivets bidrag till hållbar utveckling. Bland andra 
medverkar Emma Tompkins, Tyndall Centre for Climate 
Change, som presenterar slutsatser från en den studie hon 
på Mistras uppdrag gjort av tio tvärvetenskapliga forsknings-
centrum inom miljöområdet. Björn Stigson från World 
Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 
deltar också.

SEPTEMBER

Ansökningar: Vid ansökningstidens slut inkom-
mer 153 ansökningar till idéstöd, tre till Handel och 

Miljö och sex till Mistra-centrum för förvaltning av ekosystem. 
Möte om förhandlingsstöd: Program som är inriktade mot 
internationella förhandlingar och avtal träffas för att diskutera 
hur programmen kan påverka politiken och dra lärdomar av 
de initiativ som tagits. Vid mötet medverkar bland andra Ulf 
Svidén, rådgivare på miljödepartementet och Lars-Erik Lilje-
lund, generaldirektör för Naturvårdsverket (se bild till höger). 
Styrelseordförande, programchefer och kommunikatörer från 
programmen Asta, Lustra, NewS, Hagmarks-Mistra, Ljudland-
skap och Mare är inbjudna till mötet.

OKTOBER

Kick off: Starskott för Mistras plattform för 
dialog kring hållbar kapitalförvaltning. Vid ett 

seminarium om ekologisk och etisk kapitalförvaltning medver-
kar bland annat Al Gore, David Blood och representanter för 
institutionella investerare och förvaltare. På bilden till höger 
Al Gore tillsammans med Eva Thörnelöf, Måns Lönnroth och 
David Blood. Internationell konferens: Programmen Heur-
eka och Sufor arrangerar internationell konferens om hållbar 
skogsförvaltning. 

NOVEMBER

Vattendialogen: Projektet Dialog om framtida 
vattenförvaltning håller slutkonferens. Diskussio-

nerna handlar om hur formerna för dialog mellan olika aktörer 
kan utvecklas för att främja en hållbar förvaltning av vattenre-
surser. Hållbar vattenförvaltning: Programmet Vastra ger ut 
temanummer av tidskriften Ambio. Seminarium: Ljudland-
skap för bättre hälsa arrangerar seminarium tillsammans med 
Boverket, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen.

DECEMBER

Ledarskapsutbildning: Ett skräddarsytt le-
darutvecklingsprogram för programchefer har 

pågått under hela året. Planeringsanslag: Tre anslag beviljas 
för vidare planering av ett tvärvetenskapligt forskningscen-
trum. Också för utlysningen Handel och miljö beviljas tre 
planeringsanslag.

9 8

9

10

     |    



     |     

MISTRAS KAPITALFÖRVALTNING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
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Investeringar i hållbar utveckling lönsamt
Den första januari gick det officiella startskottet för ett av Mistras nya  

forskningsprogram – Sustainable Investment. Forskningsprogrammets  

första fas ska pågå i tre år och väntas bland annat ge svar på varför  

inte fler placerare gör investeringar med hållbarhetskriterier.

programmet  Sustainable Investe-
ment består av två delprogram. Ett där 
Umeå universitet samarbetar med Er-
asmusuniversitetet i Rotterdam och ett 
där Göteborgs universitet samarbetar 
med universitetet i Bath. Det finns två 
grundläggande frågor som program-
met ska försöka ge svar på. Dels vilka 
hinder som ligger i vägen för att fler 
investerare och företagsägare ska börja 
räkna in miljökriterier i sina analyser 
och investeringar. Dels vad den fi-
nansiella marknaden kan göra för en 
hållbar utveckling. Dessutom ska pro-
grammet försöka definiera vad hållbar 
utveckling betyder för den finansiella 
marknaden.

Forskargruppen i Umeå består av 
redovisnings- och finansforskare med 
intresse för vad som händer på kapital-
marknaden. Gruppen fokuserar enkelt 
uttryckt på hur företags miljömässiga, 
sociala och etiska ansvar avspeglas i 
aktiekurser och avkastning i aktie- och 
obligationskurser.

– Vår del av projektet heter Sustai-
nable Development – the new role of 
institutional investors, berättar Lars 
Hassel, professor i företagsekonomi på 
Handelshögskolan vid Umeå universi-
tet och programansvarig för Umeågrup-
pen. Vi vill fokusera på institutionella 
placerare därför att det är en väldigt 
stark ägargrupp som via sin ägarställ-
ning, om de skulle vilja, kan påverka el-
ler stödja hållbar utveckling, säger han.

ÄGARFRÅGA

Att investera med hållbar utveckling 
som ett kriterium är i mångt och myck-
et en ägarfråga, menar Lars Hassel.

– Forskningen handlar därför bland 
annat om hur ägarna kan engageras för 
att utveckla hållbarhetskriterierna och 
i slutänden påverka företagens beteen-
den. Men det som är viktigt att komma 
ihåg är att ägarna och investerarna na-
turligtvis måste tänka på avkastningen 
vid sina placeringar, säger han. 

Umeågruppen samarbetar även 
med Global Ethical Standards, GES, 
en konsultfirma baserad i Stockholm 
som betygsätter svenska och nordiska 
företag utifrån hållbarhetskriterier.

– Med hjälp av databasen hoppas vi 
kunna se vilken betydelse hållbarhetskri-
terier har för företagens lönsamhet och 
marknadsvärden, säger Lars Hassel.

Det finns två skolor vad gäller ut-

sikterna för företagen. Den ena ser 
miljökriterier som en kostnad och den 
andra värdeskapande skolan menar 
att miljöinvesteringar leder till ökade 
kassaströmmar i framtiden och att för-
väntningarna därför höjer marknads-
värdet på bolagen.

– Vi studerar också hur finansana-
lytikerna använder miljöinformation. 
Finansanalytikerna är viktiga i samman-
hanget eftersom deras vinstprognoser 
ligger till grund för investerarnas beslut 
om investeringar, säger Lars Hassel.

HÅLLBARHETSKRITERIER

Forskargruppen i Göteborg är mer 
inriktade på vilka hinder som står i 
vägen för att fler företag ska börja väga 

Delar av forskningsprogrammet Sustainable Investments samlade. Från vänster Lars 
Hassel, programchef för Umeågruppen, Hans Petter Graver, styrelseledamot i SI, Lars 
Gavelin, programordförande och Evert Carlsson, programchef för Göteborgsdelen.
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in miljömässiga kriterier i sina investe-
ringsbeslut.

– Frågan för oss är hur man kan 
få de institutionella investerarna att 
anamma den här typen av investerings-
information. Och varför är det inte 
fler företag som gör investeringar med 
hållbarhetskriterier? Vi har tagit fasta 
på att investeringar med hållbarhets-
kriterier är beteendestyrt och vi tittar 
på de beteendemässiga hinder som står 
i vägen för denna typ av investeringar, 
säger Evert Carlsson, föreståndare för 
Centrum för finans på Göteborgs uni-
versitet och programchef.

De traditionella aktieanalytikerna 
ställer inte frågor kring företags hållbar-
hetskriterier, menar han.

– Hade det varit så enkelt att det auto-

matiskt leder till högre avkastning borde 
ju alla räkna in hållbarhetskriterier. Men 
det gör de alltså inte och forskningen vad 
gäller resultaten av sådana investeringar 
är i dag splittrad, säger han. 

Vi vill ha ett helt annat anslag och 
tittar på företagens beteenden eller 
själva kollektivet inom organisationen 
som ligger bakom. 

Två beteendevetare är därför också 
kopplade till projektet.

KONKRETA ÅTGÄRDER

För att få investerarna att i högre ut-
sträckning ta hänsyn till hållbarhetskri-
terier är Göteborgsforskarna inriktade 
på att komma fram till konkreta åtgär-
der som kan påverka investerarna. 

– Det handlar om att ta fram kon-

kreta verktyg som bättre kriterier för 
att välja ut företag att investera i. Och 
då måste kriterierna innefatta såväl 
lönsamhet som miljöhänsyn. 

Men det handlar också om metoder 
för att kunna utvärdera de investering-
ar man redan har gjort, säger Tommy 
Gärling, professor på psykologiska in-
stitutionen vid Göteborgs universitet 
och en av forskarna i Göteborgsgrup-
pen.

En förklaring till att det är så få som 
gör sådana investeringar är att man 
följer med strömmen, man gör som de 
övriga, tror forskarna i Göteborg.

– Kan man då få några stora insti-
tutionella ägare att gå i bräschen så är 
mycket vunnet, då kan vi få ett trend-
genombrott, tror Tommy Gärling.

– Än så länge 
är vi inte be-
svikna, säger 
Märta Josefs-
son, ordförande 
i Mistras kapi-
talförvaltnings-
kommitté.

Miljöfonder ger vinster
Under 2005 har cirka två tredjedelar av Mistras kapitalförvaltning blivit  

anpassad till uppställda miljö- och etikkriterier. Målet är att hela portföljen, så 

långt det är möjligt, ska vara genomgången och anpassad senast år 2007.

drygt hälften av Mistras kapital 
är numera placerat utifrån en positiv 
screening, det vill säga investeringar 
sker i bolag som bäst svarar mot Mist-
ras miljö- och etikkriterier.

Mistra använder begreppet SRI 
– Social Responsible Investment – i 
en vid tolkning. För Mistra innefattar 
begreppet SRI tre dimensioner – eko-
nomi, ekologi samt kulturella och so-
ciala aspekter. 

Under hösten skrev Mistra avtal 
med Generation Investment Manage-
ment (Generation) om att placera 20 
miljoner dollar, eller cirka 150 miljo-
ner kronor, i deras investeringsfond. 
Generations grundprinciper bygger på 
hållbar utveckling och långsiktiga in-
vesteringar.

– Vi har inte slutit ytterligare avtal 

under 2005, men fler avtal är på gång 
under 2006, säger Märtha Josefsson, 
ordförande i Mistras kapitalförvalt-
ningskommitté.

Hur det går för Mistras satsning på 
SRI-investeringar är egentligen för ti-
digt att uttala sig om.

– Man måste ha lite tålamod, men 
vi har nu hållit på med europeisk för-
valtning i ett år och vi är än så länge 
inte besvikna. Det finns tecken på att 
just den här typen av kapitalförvalt-
ning faktiskt går lite bättre än sådan 
som inte är SRI-anpassad, säger hon.

Mistra har genomfört en första upp-
följning av kapitalförvaltarna och hur 
de lever upp till hållbarhetsprofilen. 
Syftet är dels att följa upp förvaltarnas 
metodik och hur den tillämpas, dels att 
titta på i vilken grad förvaltarna använ-

der hållbarhetskriterier som en värdeö-
kande process. Uppföljning av kapital-
förvaltarna kommer att ske årligen.

Mistras kapitalförvaltning har också 
blivit internationellt uppmärksammad. 
När den engelska tidskriften Global 
Money Management i januari delade 
ut ”2006 Awards for Excellence” blev 
Mistra vinnare i kategorin”Non-profit 
fund of the year award”.

” Kan man då få några stora institutionella 
ägare att gå i bräschen så är mycket vunnet, 
då kan vi få ett trendgenombrott, ”
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ASTA
Åtgärdsstrategier för gränsöverskri-
dande luftföroreningar

Problemet: Trots konventionen om 
långväga gränsöverskridande luftföro-
reningar från 1982 är luftföroreningarna 
fortfarande alltför stora, och försur-
ningen av mark och vatten har ännu 
inte stoppats.
Nyttan: ASTA tar fram vetenskapligt 
material om miljöeffekter, som underlag 
för internationella åtgärder och ska 
utveckla nationella strategier och säkra 
svensk kompetens. Programmet är 
inriktat på försurning, kvävets påverkan, 
effekter av marknära ozon och långväga 
partikeltransport.
Användare: Resultaten används 
dels som underlag vid internationella 
förhandlingar om gränsöverskridande 
luftföroreningar och dels av svenska 
myndigheter i miljömålsarbetet.
Programtid: 1999–2006 
Mistrastöd: 59 MSEK
Webbadress: asta.ivl.se

CLIPORE
Strategiskt hanterande av klimat-
problematiken

 
Problemet: För att hantera påverkan av 
klimatförändringar krävs samarbete på 
alla nivåer, men flera länder med stora 
utsläpp av växthusgaser ställer sig utanför.
Nyttan: CLIPORE stödjer forskning och 
vill stimulera till dialog, som kan föra de 
internationella klimatförhandlingarna 
framåt. Man vill också öka förståelsen 
för de samhälleliga processer som på-
verkar möjligheterna att möta klimatut-
maningen och utveckla nya politiska 
åtgärder för att hantera den.
Användare: Resultaten kan användas 
av Sveriges klimatdelegation och andra 
europeiska beslutsfattare, forskare inom 
ämnesområdet, liksom svenskt närings-
liv och miljöorganisationer.
Programtid: 2004–2007
Mistrastöd: 53 MSEK
Webbadress: www.mistra.org/clipore

DIESELMOTORER
Energy efficient reduction  
of exhaust from vehicles

Problemet: Minska CO2-emissionen 
från transportsektorn samtidigt som 
en reducering sker av emissionerna av 
miljöfarliga ämnen och partiklar.
Nyttan: Målet är att utveckla kunskap 
inom nya energieffektiva efterbehand-
lingssystem för förbränningsmotorer 
och nå utsläppsnivåer som understiger 
idag kända lagkrav.
Användare: Resultaten kan användas 
av svensk industri inom flera sektorer, 
beslutsfattare och miljöorganisationer. 
De kommer även att gynna den enskilda 
individen och samhället i stort i form av 
bättre omgivningsluft, dvs lägre halter 
av lokala luftföroreningar och lägre 
emissioner av växthusgaser. Den enskil-
da fordonsägaren kommer att gynnas 
i form av minskad bränsleförbrukning.
Programtid: 2006–2010
Mistrastöd: 20 MSEK

LUSTRA
Markanvändningsstrategier  
för minskade nettoutsläpp av  
växthusgaser

Problemet: Kan mark och vegetation 
användas för att minska påverkan av 
växthusgaser? I så fall hur och i vilken om-
fattning? Frågorna utgör en stötesten i 
de internationella klimatförhandlingarna.
Nyttan: LUSTRA ska utvärdera markens 
roll för att minska klimatpåverkan av 
växthusgaser, främst koldioxid men även 
lustgas och metan, i atmosfären. Ge-
nom att binda koldioxid i skog, humus 
och torv och sköta marken rätt kan man 
minimera utsläppet av växthusgaser.
Användare: Resultaten kan användas 
av dem som förhandlar inom Klimat-
konventionen, av skogsnäringen och av 
olika myndigheter med ansvar för miljö, 
energi och markplanering.
Programtid: 1999–2006 
Mistrastöd: 59 MSEK
Webbadress: www-lustra.slu.se

MISTRAS BRÄNSLECELLSPROGRAM 

Problemet: Bränslecellerna kan komma 
att spela en viktig roll som ersättning för 
fossila bränslen. Tekniken finns. Nu åter-
står att göra den billigare och säkrare 
– och att skapa infrastrukturer som gör 
det praktiskt möjligt att utnyttja den. 
Nyttan: Programmet har framför allt 
inriktats på att utveckla material och 
komponenter och att undersöka hur 
bränsleceller kan introduceras och 
användas i ett uthålligt samhälle.
Användare: Många kommer att ha 
nytta av programmets arbete, t ex for-
donstillverkare och företag som sysslar 
med energiomvandling. Resultaten är 
också viktiga för myndigheter med an-
svar för energifrågor och infrastruktur.
Programtid: 1997–2006 
Mistrastöd: 95 MSEK
Webbadress: fuelcell.s2.chalmers.se

PERSEA 
Plasmaförstärkta reaktionssystem 
för miljöändamål

Problemet: Det behövs effektivare 
metoder för rökgasrening, från både 
förbränningsanläggningar och fordon, 
helst sådana som tar hand om flera 
föroreningar samtidigt utan att nya 
skadliga ämnen bildas.
Nyttan: Syftet med programmet är att 
utveckla plasmateknik för kostnadsef-
fektiv avgasrening, främst från kväve-
oxider och flyktiga kolväten. Avsikten 
är att tekniken ska kunna användas för 
samtidig rening från flera föroreningar.
Användare: Kraftproducenter och 
fordonsindustrin.
Programtid: 2003–2006 
Mistrastöd: 21 MSEK

MISTRAS FORSKNINGSPROGRAM

Begränsad klimatpåverkan
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STÅLKRETSLOPPET
Steel Eco-cycle

Problemet: Stålverken måste förändra 
tillverkningen så att metaller utnytt-
jas effektivare och att nya stålsorter 
används optimalt genom mindre re-
surskrävande och kretsloppsanpassade 
konstruktioner.
Nyttan: Programmets kärnuppgift är att 
vidareutveckla metoder för miljövärde-
ring för process- och produktutveckling 
och för att beskriva miljövärdet ur ett 
brett samhällsperspektiv. Tvärvetenskap-
lighet och korslärande är nyckelord.
Användare: Resultaten bidrar till bättre 
tillverkningsprocesser i industrin – stål-
verk, skrothandel och verkstadsindustri 
– och samhället genom att forskning 
och undervisning får tillgång till nya 
miljövärderingsmetoder.
Programtid: 2004–2008 
Mistrastöd: 42 MSEK
Webbadress: www.jernkontoret.se 

SVARTLUTSFÖRGASNING

Problemet: Dagens förbränning av 
svartlut i sodapannor har låg verknings-
grad. En förgasning skulle ge 60–70 
procent mer el, eller kunna tillgodose 
ca 30 procent av Sveriges behov av 
fordonsdrivmedel.
Nyttan: Programmet arbetar med att 
optimera processen med förgasning av 
svartlut som alternativ till förbränning. 
Programmet ska besvara de frågor som 
genereras i ett annat projekt där en 
förgasningsanläggning långtidstestas 
– allt med syftet att undanröja hindren 
för storskalig svartlutsförgasning.
Användare: Allt från energikonsu-
menter som kan få grön el och gröna 
drivmedel till samhället i stort som blir 
mindre beroende av energi från utlan-
det och får bättre miljö.
Programtid: 2004–2006 
Mistrastöd: 21 MSEK

TRANSPORTMISTRA 

Problemet: Hållbara transporter har 
visat sig vara ett av de samhällsmål som 
är svårast att nå. Det råder ingen brist 
på förslag till policies, instrument och 
åtgärder som kan förbättra situationen. 
Problemet är att väldigt få av de väl-
tänkta lösningarna har blivit omsatta i 
praktiken. 
Nyttan: TransportMistra utvecklar 
strategier, modeller och verktyg som 
ska stödja beslutsfattande för en hållbar 
mobilitet.
Användare: Arbetet utgår från tre 
identifierade användargrupper – de som 
utformar policies, tjänstemannaprakti-
ker och det internationella vetenskaps-
samhället.
Programtid: 2006–2008
Mistrastöd: 30 MSEK
Webbadress: 
www.mistra.org/transportmistra

Giftfri miljö

BIOSIGNAL
Doftämnen mot skadeinsekter

Problemet: Skadeinsekter orsakar 
årligen skador för miljarder på grödor, 
skog och livsmedel. Flertalet kemiska 
bekämpningsmedel har allvarliga miljö- 
och hälsoeffekter och skadeinsekterna 
kan utveckla resistens mot dem.
Nyttan: Dofter och smaker styr de allra 
flesta insekters viktigaste beteenden. 
Forskningen ska identifiera dessa stimuli 
och utnyttja dem i bekämpningssyfte. 
Att utnyttja insekternas kemiska kom-
munikationssystem ska ge långsiktiga, 
hållbara metoder som reducerar skador-
na av såväl angrepp som bekämpning.
Användare: Resultaten är värdefulla för 
jordbruket, trädgårdsnäringen, livsmed-
elsindustrin, skogsbruket samt för olika 
myndigheter. 
Programtid: 1996–2005 
Mistrastöd: 68 MSEK
Webbadress: 
www.biosignal.org

DOM
Domesticering av mikroorganismer

Problemet: Idag finns möjligheten 
att använda mikroorganismer för att 
ersätta kemiska bekämpningsmedel. 
Men utvecklingen hindras av otillräcklig 
kunskap om odling och säkerhetsvärde-
ring av nya nyttoorganismer.
Nyttan: DOM ska fylla kunskapsluck-
orna och bygga broar mellan forskning, 
myndigheter och industri för att eta-
blera nya användningssätt för mikroor-
ganismer med biologiska effekter och 
miljönytta.
Användare: Målet är att skapa ett 
”DOM Center of Excellence” där 
företag kan få utvecklingsstöd och 
säkerhetsvärdering. DOM ska också 
hjälpa forskare med bedömning och 
myndigheter kan få stöd, information 
och samverkan.
Programtid: 2003–2006 
Mistrastöd: 30 MSEK
Webbadress: www.mistra.org/dom

GREENCHEM
Specialkemikalier från förnybara 
råvaror

Problemet: Kemikalieindustrins bero-
ende av fossila råvaror, som dels kom-
mer att bli bristvara och dels ger negativ 
påverkan på miljö och hälsa.
Nyttan: Greenchem syftar till ett para-
digmskifte i den kemiska industrin med 
övergång från fossil olja till förnybara 
råvaror för produktion av ”gröna” ke-
mikalier. Med modern bioteknik får man 
både renare produkter och processer.
Användare: Störst nytta av resultaten 
har den industri som producerar och 
använder kemikalier, men även de som 
tillhandahåller de förnybara råvarorna. 
Kunskapen är användbar även för 
vetenskapen, beslutsfattare och för 
samhället i stort. 
Programtid: 2003–2006 
Mistrastöd: 34 MSEK
Webbadress: www.greenchem.lu.se

Läs mer om samtliga program på www.mistra.org
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MARINE PAINT
Åtgärder mot påväxt på båtar

Problemet: Påväxt på båtbotten ökar 
energiförbrukningen eller sänker farten 
och medför stora kostnader. Dagens 
båtbottenfärger innehåller metaller som 
påverkar den marina miljön negativt.
Nyttan: Programmets mål är att få fram 
en produkt som är överlägsen dagens 
giftiga båtfärger. Havstulpanen står för 
den allvarligaste påväxten och program-
met ska utvärdera en substans som 
hindrar havstulpanens larv att fästa på 
båtbotten och därifrån utveckla en färg 
som håller i upp till tre år.
Användare: Nytta av resultaten har 
framförallt handelsflottan och fritids-
båtägare, men även färgindustrin och 
dess leverantörer som kan exploatera 
programmets resultat.
Programtid: 2003–2007 
Mistrastöd: 40 MSEK
Webbadress: marinepaint.org.gu.se

MASE
Mikrobiell aktivitet för sund miljö

Problemet: Kemikalieanvändningen 
i jordbruket leder till att rester av 
bekämpningsmedel finns högre upp i 
näringskedjan och att en stor del tillförd 
näring läcker ut i grund- och ytvattnet.
Nyttan: MASE ska använda samspelet 
mellan naturligt förekommande mik-
roorganismer för att dels öka tillväxten 
hos grödor och foder för att snabbare 
ta upp näring ur marken, dels bekämpa 
skadesvampar vilket ger ett mer miljöan-
passat jordbruk.
Användare: Resultaten kan användas 
av forskare världen över, odlare av olika 
slag, konsumenter och livsmedelsindu-
stri, men även av myndigheter, biotek-
nikföretag och farmaceutisk industri.
Programtid: 2004–2008 
Mistrastöd: 43 MSEK
Webbadress: www.mistra.org/maselab

NewS 
Ny strategi för riskhantering av 
kemikalier

Problemet: Arbetet med riskhantering 
av kemikalier går för långsamt och 
fokuseras på redan kända kemikalier 
och problem, i stället för att man söker 
ny kunskap.
Nyttan: NewS arbetar för en effektivare 
strategi för riskvärdering och riskhante-
ring av kemikalier. Syftet är att utnyttja 
vetenskapliga metoder för att utveckla 
nytt underlag och nya former för be-
slutsfattande i riskhanteringsfrågor. 
Det ska också vara en mötesplats för 
beslutsfattare och forskare.
Användare: Nationella myndigheter, 
som Kemikalieinspektionen och Natur-
vårdsverket, och deras motsvarigheter i 
andra EU-länder, samt EU-kommissionen.
Programtid: 1999–2006 
Mistrastöd: 74 MSEK
Webbadress: www.infra.kth.se/fil/news

PLANTCOMMISTRA 
Plant induces resistance and aphid 
control

Problemet: Bladlöss är ett stort bekym-
mer vid växtodlingar och den stora 
användnngen av bekämpningmedel vid 
arealmässigt stora grödor medför en 
betydande miljöbelastning i odlingsland-
skapet. 
Nyttan: Målsättningen är att förbättra 
växternas egen förmåga att framkalla 
kemiska signaler som motverkar an-
grepp av bladlöss – och som dessutom 
skickar signaler till bladlössens naturliga 
fiender. Som t ex nyckelpigor. 
Användare: Lantbrukare, företag, 
myndigheter och allmänheten. 
Programtid: 2006–2008
Mistrastöd. 24 MSEK
Webbadress:
www.mistra.org/plantcommistra

MARE
Kostnadseffektiva åtgärder mot 
eutrofiering av Östersjön 

Problemet: Trots att mycket gjorts för 
att minska tillförseln av kväve och fosfor 
är eutrofieringen fortfarande det största 
miljöproblemet i Östersjön med ekono-
miska konsekvenser för fiske och turism.
Nyttan: Inom MARE utvecklas ett be-
slutsstödsystem som ska koppla samman 
information om hur havet fungerar, hur 
kväve och fosfor sprids och används i 
havet samt beräkna kostnader för att 
minska tillförseln. Förhoppningen är att 
alla länder runt Östersjön kan enas om 
kostnadseffektiva åtgärder.
Användare: Resultaten ska kunna 
användas av Helsingforskommissionen 
(HELCOM), strandstaterna och EU, liksom 
av jordbruket, fiskerinäringen och olika 
myndigheter med inriktning på bl a miljö.
Programtid: 1999–2006 
Mistrastöd: 62,5 MSEK
Webbadress: www.mare.su.se

VASTRA
Vattenstrategiska forskningspro-
grammet

Problemet: Tillgången till vatten av god 
kvalitet är ett grundläggande behov. 
Många utnyttjar och påverkar vattnet 
för olika ändamål och frågan är hur vi 
vårdar vattnet för framtiden.
Nyttan: VASTRA fokuserar på övergöd-
ning och har som syfte att dels belysa hur 
man kan organisera effektiv, och legitim, 
vattenförvaltning med kapacitet att han-
tera övergödning, dels ta fram modeller 
som beskriver flöden och omsättning av 
kväve och fosfor i ett avrinningsområde.
Användare: Viktiga användare av 
VASTRAs verktygslåda för hållbar vatten-
förvaltning är vattenmyndigheter på 
olika nivåer och på sikt även enskilda 
lantbrukare.
Programtid: 1996–2005 
Mistrastöd: 73 MSEK
Webbadress: www.vastra.org

MISTRAS FORSKNINGSPROGRAM
Ingen övergödning, 
med fokus på marin miljö
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FJÄLLMISTRA
Uthållig utveckling i fjällregionen

Problemet: Fjällvärldens ekosystem 
är känsliga. Olika behov och intressen 
– som t ex renskötsel, gruvdrift och 
turism – ställs mot varandra.
Nyttan: FjällMistras arbete berör 15 
fjällkommuners verksamhet. Kunska-
perna ska bidra till att hantera intres-
sekonflikter med syfte att begränsa de 
negativa miljöeffekterna i den svenska 
fjällvärlden.
Användare: Det är främst fyra grupper 
som kan ha nytta av de planerings-
system och kunskaper som genereras i 
FjällMistra: näringsidkare, förvaltande 
myndigheter (t ex länsstyrelser, Sam-
etinget), fjällkommuner samt övriga 
intresseorganisationer (t ex för jakt och 
fiske, och turism- och friluftsliv).
Programtid: 1998–2006 
Mistrastöd: 84 MSEK
Webbadress: www-fjallmistra.slu.se

HAGMARKSMISTRA
Skötsel av ängs- och hagmarker  
– ekonomi och ekologi

Problemet: Genom att allt fler jordbruk 
läggs ned minskar ängs- och betesmar-
kerna. Det innebär att många arter som 
tillhör kulturlandskapet är akut hotade.
Nyttan: Programmet ska stödja 
landskapsskötseln med vetenskapligt 
baserad kunskap för lyckad och lönsam 
skötsel av ängs- och hagmarker. Det 
finns inga liknande program varför 
HagmarksMistra kan spela en viktig roll 
som inspirationskälla även på internatio-
nell nivå.
Användare: Allt från den enskilde 
brukaren över rådgivare på länsstyrelser 
och kommuner, till centrala myndighe-
ter och, inte minst, de som arbetar med 
att reformera EUs jordbrukspolitik.
Programtid: 2001–2008 
Mistrastöd: 47 MSEK
Webbadress: 
www-hagmarksmistra.slu.se

HEUREKA
Miljöinriktade beslutsstödsmodeller  
för skogsbruket

Problemet: Skogen används inte bara 
för lönsam virkesproduktion utan också 
för t ex biobränsleproduktion, rekreation 
och som kolsänka. Olika intressenters 
olika visioner leder till motsättningar.
Nyttan: Heureka utvecklar datorbase-
rade hjälpmedel för breda beslutsun-
derlag, där hänsyn kan tas till så många 
faktorer som möjligt. I systemen beskrivs 
hur skogens värden och funktioner 
påverkas beroende på hur den används.
Användare: Heureka-systemet kan 
användas av både små och stora skogs-
företag, liksom för regional och natio-
nell analys. Användare är alltså allt från 
enskilda markägare över skogsföretag, 
kommuner och länsstyrelser till Natur-
vårdsverket. 
Programtid: 2002–2009 
Mistrastöd: 21 MSEK
Webbadress: www.mistra.org/heureka

MAT 21
Uthållig livsmedelsproduktion

Problemet: Livsmedelsproduktionen i 
Sverige är inte långsiktigt hållbar. Jord-
bruket måste därför lära sig kombinera 
höga krav på miljöhänsyn, ekonomi, 
produktkvalitet och etiska produktions-
metoder. 
Nyttan: MAT 21 har tagit ett helhets-
grepp på hela livsmedelskedjan vad 
gäller miljöhänsyn och resurshushåll-
ning, djurhänsyn etc men ändå med 
lönsamhet för den enskilde bonden.  
Ny kunskap har överförts fortlöpande 
bl a genom att användarna medverkat i 
programmet. 
Användare: Alla aktörer längs matens 
väg från jord till bord, dvs jordbruket 
och dess organisationer, livsmedelsindu-
stri och -handel, myndigheter, intresse-
organisationer och konsumenter. 
Programtid: 1997–2005 
Mistrastöd: 120 MSEK
Webbadress: www-mat21.slu.se

LJUDLANDSKAP
För bättre hälsa

Problemet: Buller är ett viktigt och 
växande miljöproblem som påverkar vår 
hälsa. Det är ett stort gap mellan den 
faktiska bullermiljön och de långsiktiga 
mål som formulerats av myndigheterna.
Nyttan: Programmet lanserar ett nytt 
tänkande kring bullerfrågan. Det hand-
lar inte bara om decibel utan om hur 
människor uppfattar ljud och påverkas 
av dem. Denna kunskap ska användas 
när man planerar bostäder och trafik-
miljöer för att få så bra ljudlandskap 
som möjligt.
Användare: Programmet vill ge alla 
berörda – byggnadsindustrin, bostads-
bolag, planmyndigheter och boende 
– ett ”ljudlandskapstänkande” som 
bidrar positivt till människors hälsa och 
välbefinnande.
Programtid: 2000–2007 
Mistrastöd: 40 MSEK
Webbadress: www.soundscape.nu

URBAN WATER 
Urbana VA-system

Problemet: Dagens vatten- och avlopps-
system förser oss med dricksvatten, tar 
hand om avloppsvatten och dagvatten 
utan att skada miljön, men de klarar inte 
de nya kraven på uthållighet.
Nyttan: Urban Water ska arbeta fram 
analys- och värderingsverktyg för 
planering av hållbara vatten- och av-
loppssystem. Programmet ska utvärdera 
nuvarande system eller föreslå hur ett 
eventuellt nytt system ska se ut och 
drivas. Alla resultat samlas i ett centralt 
systemanalysprojekt.
Användare: Verktygen kan användas 
av centrala myndigheter, kommunala 
reningsverk mm, tekniska konsulter, 
men även inom biståndet. Resultaten 
kan påverka utformningen av framtida 
VA-system.
Programtid: 1998–2005
Mistrastöd: 62 MSEK
Webbadress: www.urbanwater.org

Hållbart nyttjande av  
förnybara naturresurser Hållbar stadsutveckling 
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SUSTAINABLE INVESTMENT 

Problemet: Institutionella investerare 
kan genom sina val av vilka företag de 
investerar, respektive inte investerar, i 
påverka bolagens verksamhet i riktning 
mot mer uthållig produktion. Hindren 
kan dock vara många innan en sådan 
investeringsstrategi slår igenom.
Nyttan: Programmet ska bidra med 
tillämpad forskning i värdekedjan för 
finansmarknaden, till exempel före-
tagsvärdering, finansanalytikernas och 
andra aktörers beteende samt port-
följval utifrån hållbarhetskriterier.
Användare: Resultaten ska komma till 
nytta för såväl institutionella investerare 
som för ägare, analytiker och de som 
övervakar verksamheten. 
Pogramtid: 2006-2008
Mistrastöd: 42 MSEK
Webbadress:
www.usbe.umu.se/forskning/mistra

MISTRAS FORSKNINGSPROGRAM

Övergripande program
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Två utlysningar under 2005
Årets utlysningar för nya program rör två områden – handel och miljö samt 
ett nytt forskningscentrum. Beslut fattas av Mistras styrelse i juni 2006.

HANDEL OCH MILJÖ
Ett nytt forskningsprogram, Trade and 
Environment, planeras för att få den in-
ternationella handeln att bidra till håll-
bar utveckling. Forskningen ska stödja 
svenska och europeiska aktörer, främst 
förhandlare, så att de kan införliva mil-
jöaspekter i det internationella handels-
arbetet. Det ska ske genom ny kunskap 
och nya vetenskapliga verktyg.

Mistra avsätter 15 miljoner för en 
första fas på tre år. 

Utlysningen riktades till forskare 

som kan bidra till nytänkande och 
helhetssyn inom miljö och interna-
tionell handel och kan integrera olika 
typer av vetenskapliga discipliner, så-
väl samhällsvetenskap som humaniora 
och naturvetenskap/teknik. 

CENTRUM FÖR FÖRVALTNING AV 
EKOSYSTEM
Mistra har vänt sig till svenska uni-
versitet för att få till stånd ett världs-
ledande tvärvetenskapligt centrum för 
forskning kring hållbar hantering och 

styrning av ekologiska och sociala sys-
tem. Det övergripande syftet är att 
hitta vägar för att påverka människors 
beteenden och därmed sätta stopp för 
överutnyttjande av naturresurser.

Verksamheten ska starta i januari 
2007. Mistras stöd är 15 miljoner kro-
nor under de två första och ytterligare 
100 miljoner under de kommande 
fem åren, med option om ytterligare 
en femårsfas. Det universitet som blir 
värd för centrumet förväntas också bi-
dra ekonomiskt.

Idéstöd för djärvare forskning
Intresset för Mistras idéstöd ökar. 2005 var ansökningarna dubbelt 
så många som tidigare år – drygt 150 mot tidigare 70. 

idéstödet är ett komplement 
till Mistras större forskningsprogram. 
Nytänkande eftersöks och Mistras 
risktagande är större. Projekten ska 
vara av potentiellt mycket stort värde 
för en bättre miljö.

Beslut om 2005 års utlysningar fat-

tas i mars 2006. Av 2004 års ansök-
ningar beviljades två projekt stöd på 
tillsammans ca 15 miljoner kronor. 

Forskare vid Göteborgs universi-
tet och tekniska högskolan Chalmers 
ska arbeta för att nanoteknologin får 
en utveckling som är ekologiskt och 

socialt ansvarsfull. Vid Göteborgs 
universitet och École Polytechnique i 
schweiziska Lausanne ska nanostruk-
turerade fotokatalysatorer utvecklas 
för avgasrening och för produktion av 
vätgas. Projekten som stöds pågår till 
och med 2008.
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ÅRSREDOVISNING 2005
Mistras organisationsnummer 802017-9324

Styrelsen för Stiftelsen för Miljö-
strategisk Forskning, Mistra, får 
härmed avge årsredovisning för år 
2005, stiftelsens tolfte verksamhets-
år. Siffrorna inom parentes avser  
år 2004. 

ÄNDAMÅLSFÖRVALTNING 

Ändamålsbestämningen, paragraf 1, i 
Stiftelsens stadgar har följande lydelse:
“Stiftelsen, vars benämning skall vara 
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, 
har till ändamål att stödja forskning av 
strategisk betydelse för en god livsmiljö.

Stiftelsen skall främja utvecklingen 
av starka forskningsmiljöer av högsta 
internationella klass med betydelse 
för Sveriges framtida konkurrenskraft. 
Forskningen skall ha betydelse för 
lösandet av viktiga miljöproblem och för 
en miljöanpassad samhällsutveckling. 
Möjligheterna att uppnå industriella 
tillämpningar skall tagas till vara.”

STYRELSEN

Under verksamhetsåret har följande per-
soner varit ledamöter i Mistras styrelse:
Anneli Hulthén, ordförande
Åke Bergman, 
Charlotte Brogren,
Mikael Damberg,
Göran Enander, 
entledigad fr o m 2005-04-21.
Sigbrit Franke, 
Björn Hägglund, 
förordnad fr o m 2005-04-21.
Lars-Erik Liljelund,
Sverker Sörlin,
Lena Torell,
Johan Trouvé,
Margareta Wester. 
Mistras styrelse har under år 2005 haft 
fyra sammanträden.

MISTRAS VERKSAMHET UNDER ÅR 2005

– Mistra har betalat ut 193 (200) Mkr i 
forskningsmedel. 
– Mistra har lyst ut två forskningspro-
gram och en femte omgång idéstöd.

MISTRAPROGRAM

Mistra har till och med utgången av år 
2005 fattat beslut om stöd till totalt 35 
(31) större forskningsprogram, varav 
fyra nya under 2005. 

Under året har Mistra beviljat högst 
42 Mkr till förslaget ”Sustainable Invest-
ment”, högst 30 Mkr till ”Sustainable 
Mobility” (TransportMistra) 24 Mkr till 
”Plant Induced resistance and aphid 
control” (PlantComMistra)  alla för tre 
år. Vidare har Mistra beviljat högst 20 
Mkr till ”Energy efficient reduction of 
exhausts from vehicles” under förutsätt-
ning att Vägverket bidrar med minst 
6 Mkr och företag med 12 Mkr i eget 
arbete. 

Dessutom beviljades Heureka en fas 
två över fyra år om högst 12 Mkr under 
förutsättning att ytterligare 5 Mkr tillförs 
från annan part.

Under året har ett forskningsprogram 
slutfinansierats. Detta är Biosignal. 
Förlängning av programtiderna med 
avslutande aktiviteter under 2006 
förekommer.

Mistra har under året lyst ut två forsk-
ningsområden för ansökningar - ”Sus-
tainable governance and management 
of linked ecological and social systems” 
och ”Trade and environment”. Inom 
dessa områden har totalt sex ansök-
ningar beviljats planeringsanslag för att 
utforma fullständiga ansökningar.

IDÉSTÖD 

Mistra har hittills beviljat totalt 13 (11) 
idéstöd sedan det introducerades år 
2001. År 2005 beviljades två idéstöd 
från 2004 års utlysning, som sträcker 
sig över fyra år, på sammanlagt 14,88 
(21,94) Mkr

Mistra erbjöd 2005 för femte gången 
möjligheten att söka idéstöd. Denna 
gång med flera nyheter. Kraven på 
djärvhet, kreativitet och originalitet 
betonas ytterligare. Mistras idéstöd ska 
bidra till att förverkliga nyskapande 
forskningsprojekt med stor potential att 

verka för en bättre miljö. Forskningen 
ska vara upptäckande, nytänkande och/
eller omprövande. Forskningen kan ock-
så uttryckligen utmana eller ifrågasätta 
etablerade synsätt. Färre ansökningskri-
terier har tillämpats. Maximala beloppet 
för idéstödsprojekten sänks från åtta 
till sex miljoner kronor över fyra år. Det 
innebär sannolikt att fler projekt kom-
mer att kunna beviljas medel, eftersom 
Mistras totala budgetram för idéstöd 
är oförändrad (20 miljoner kronor per 
år realt 2003). Mistra fick 153 (70) 
preliminära ansökningar varav 15 (12) 
fick möjlighet att skriva en fullständig 
ansökan. En internationellt sammansatt 
beredningsgrupp har tillsatts. Samtidigt 
reviderades anvisningarna för bered-
ningsgruppens arbete. Beslut fattas 
2006.

ÖVRIGT STÖD

Utöver stöd till forskning har Mistra 
under 2005 givit stöd främst genom 
planeringsanslag till sökanden för att 
utveckla fullständiga programförslag. 
Andra exempel på stöd är ett bidrag på 
6 Mkr för samarbete med International 
Foundation for Science (IFS) under en 
treårsperiod samt beslutet att finansiera 
projektet ”Framtidens skog – hållbara 
strategier under osäkerhet” med högst 
1,5 Mkr.

Förvaltningsberättelse
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Kapitalförvaltning

Mistras stadgar innehåller två paragrafer 
som berör förvaltningen av stiftelsens 
kapital:
•  ”Styrelsen ansvarar för att stiftelsens 

förmögenhet förvaltas på betryg-
gande sätt så att riskerna begränsas 
och möjligheterna till god avkastning 
tillvaratas.”

•  ”Stiftelsens verksamhet får på sikt 
medföra att stiftelsens förmögenhet 
förbrukas.”

Sedan 2004-07-01 har kommittén för 
kapitalförvaltning bestått av de externa 
ledamöterna Märtha Josefsson (ordfö-
rande), Peter Norman och Erik Sjöberg. 
Nytt i den 2005-04-04 antagna arbets-
ordningen är att Mistras VD, Måns 
Lönnroth, är ledamot av kommittén för 
kapitalförvaltning och styrelsens repre-
sentant utgår. 

Vid starten år 1994 var Mistras kapital 
2 500 Mkr. Vid utgången av 2005 var 
marknadsvärdet 3 631 (3 220) Mkr. 
Totalt har 2 032 Mkr betalats ut till 

forskning, varav 193 Mkr under 2005. 
Avkastningen på Mistras kapital 

var 20,4% för hela portföljen vilket 
översteg det sammanvägda jämförelse-
indexet som steg med 18,4%. Överav-
kastningen förklaras framför allt av en 
relativt hög andel aktier. Avkastningen 
på aktieportföljen var 32,5% vilket var 
drygt 2 procentenheter lägre än ett 
sammanvägt jämförelseindex för aktier. 
Avkastningen beräknas genom att mäta 
förändringen i portföljens marknads-
värde efter förvaltningsarvoden och 
transaktionskostnader samt justerat för 
insatt och uttaget kapital (s k tidsvägd 
avkastning).

Mistra ska tillämpa aktieurval med 
positiva kriterier beträffande hållbarhet 
(miljö och etik) enligt styrelsens strategi 
och tidigare styrelsebeslut. Under 2005 
har två förvaltningsuppdrag avslutats 
som inte hade hållbarhetsprofil. En ny 
förvaltare har engagerats för förvaltning 
av globala aktier, Generation IM, som 
på ett integrerat sätt väger in hållbar-

hetsfrågor i finansanalysen. 
I den nuvarande portfölj förvaltas 

drygt 85% av aktierna med någon 
form av hållbarhetskriterier. Även för 
hela den svenska ränteportföljen finns 
hållbarhetskriterier i förvaltningsavtalen 
men det är endast konsekvent genom-
fört hos en av ränteförvaltarna (60% av 
ränteförvaltningen). Vilket i praktiken 
ger 75% av förvaltningen med hållbar-
hetsprofil för hela portföljen. 

En uppföljning av hållbarhetsprofilen 
i förvaltningen genom en enkät och 
uppföljande telefonsamtal har genom-
förts. Detta för att säkerställa att Mistra 
får den förvaltning som överenskommits 
samt för att samla erfarenheter. Det är 
ännu för tidigt att göra en avkastningsa-
nalys för dessa uppdrag jämfört med en 
konventionell portfölj. Så långt avviker 
dock inte resultatet.

Vid årsskiftet var andelen svenska rän-
tebärande placeringar inklusive likvida 
medel 38,4% (34,5%). 

Organisation och personal

Mistra har sju fast anställda. Under 
2005 har Mistra därutöver haft en 
projektanställd.

Mistra anlitar vetenskapliga exper-
ter, främst utländska, för bedömning 
av förslag till forskningsprogram, för 
utvärdering av pågående forskningspro-

gram inför fortsatt finansiering samt för 
utvärdering av avslutade program för er-
farenhetsåterföring. Även för att bedöma 
forskningsprogrammens relevans och 
nytta anlitar Mistra externa experter. 

Mistra använder konsulter och extern 
kompetens för specialområden som IT, 

juridik, ekonomi mm. Mistra anlitar SEB 
Enskilda Banken, Stiftelser & Företag 
för redovisning. För värdepappersad-
ministration och månadsuppföljning av 
kapitalförvaltningen anlitas Wahlstedt 
Sageryd.

Framtidsutsikter

Mistras avsikt är att långsiktigt betala 
ut 200 Mkr årligen i forskningsbidrag 
(realt i 2003 års penningvärde). Med 
ett kapital på 3,6 miljarder kronor är 
utbetalningsnivån så hög att det är stor 
sannolikhet att Mistras kapital kommer 

att förbrukas. Mistra förväntas dock 
kunna verka till omkring år 2020. En 
årlig uppskattning görs av risken för 
att inte kunna verka till år 2020 givet 
kapital, allokering (fördelning räntor 
– aktier) och årlig utbetalningsnivå. 

Från och med 2006 kommer ekono-
miadministrationen att skötas av Mistra 
med konsulthjälp.
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Resultaträkning

2005 (kr) 2004 (kr)

Stiftelsens intäkter

Aktieutdelningar 34 233 246 26 131 319

Räntor, obligationer 47 198 255 69 581 760

Räntor, kortfristiga placeringar 2 212 718 149 884

Räntor, bank 2 717 546 1 614 362

Räntor, övriga 21 994 12 956

Övriga intäkter  676 659 8 059

87 060 418 97 498 340

Stiftelsens kostnader

Förvaltningskostnader -8 158 452 -9 388 380

Externa kostnader, övrigt  Not 1 -10 306 591 -12 599 486

Personalkostnader  Not 2 -10 349 725 -9 387 149

Avskrivningar Not 3 -289 580 -185 986

-29 104 348 -31 561 001

Förvaltningsresultat 57 956 070 65 937 340

Realisationsvinster 295 757 654 874 910 849

Realisationsförluster -34 582 788 -830 456 974

261 174 866 44 453 875

Årets resultat 319 130 936 110 391 215
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2005 (kr) 2004 (kr)

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet Not 3 260 108 -

260 108 -

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier Not 3 362 267 111 045

362 267 111 045
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav Not 4 2 911 161 052 2 594 914 110

2 911 161 052 2 594 914 110

Summa anläggningstillgångar 2 911 783 427 2 595 025 155

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar Not 5 1 677 416 2 257 318
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 6 16 249 177 15 241 891

17 926 593 17 499 209

Kortfristiga placeringar 34 229 323 54 444 555

Kassa och bank 239 522 788 410 345 335

Summa omsättningstillgångar 291 678 704 482 289 100

Summa Tillgångar 3 203 462 130 3 077 314 254

Eget Kapital Och Skulder
Eget kapital Not 8 
Bundet eget kapital 2 500 000 000 2 500 000 000
Fritt eget kapital 326 598 331 162 338 627
Summa eget kapital 2 826 598 331 2 662 338 627

Kortfristiga skulder
Beviljade, ej utbetalda anslag 370 937 455 409 256 975
Övriga skulder 1 112 095 3 158 447
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 7 4 408 909 1 386 897
Leverantörsskulder 405 340 1 173 309
Summa kortfristiga skulder 376 863 800 414 975 628

Summa Eget Kapital Och Skulder 3 203 462 130 3 077 314 254

Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser – valutatermin Inga 50 000 000

Balansräkning
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Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt 
Årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd. I de fall 
allmänt råd saknas eller då avvikelse 
skett gentemot allmänt råd beskrivs 
tillämpade redovisnings- och värderings-
principer nedan.

VÄRDERINGSPRINCIPER

Tillgångar och skulder har värderats till 
anskaffningsvärde om inget annat anges 
nedan.

Kortfristiga placeringar värderas enligt 
lägsta värdets princip. Upplupen ränta 
på placeringarna redovisas som upplu-
pen intäkt i balansräkningen.

Långfristiga värdepappersinnehav 
värderas kollektivt till det lägsta av 
anskaffningsvärde och verkligt värde då 
syftet med placeringarna är att uppnå 
riskspridning.

Värdepapper marknadsvärderas till 
slutkurs.

Värdet av fordringar och skulder i ut-
ländsk valuta har framräknats med den 
på bokslutsdagen noterade köpkursen 
för respektive valuta.

AVSKRIVNINGSPRINCIPER FÖR ANLÄGG-

NINGSTILLGÅNGAR

Avskrivningar enligt plan baseras på 
ursprungliga anskaffningsvärden och 
beräknad ekonomisk livslängd. Nedskriv-
ning sker vid bestående värdenedgång. 
För inventarier är avskrivningstiden 
beräknad till tre år.

FORDRINGAR

Fordringar upptas till det belopp som 
efter individuell prövning beräknas bli 
betalt.

ANSLAG

Beviljade anslag redovisas direkt mot 
fritt eget kapital (disponibla medel). 
Anslagen skuldförs vid beslutstillfället.

FÖRMÖGENHET

Stiftelsens förmögenhet definieras som 
värdepapper upptagna till marknads-
värde och övriga tillgångar upptagna till 
bokfört värde minskat med skulder.

INTÄKTSREDOVISNING

Vid köp och försäljning av värdepap-
per tillämpas affärsdagsredovisning. 
Över- och underkurser på obligationer i 
förhållande till nominellt värde har pe-
riodiserats jämt över kvarvarande löptid. 
Upplupen ränta på placeringar redovisas 
som upplupen intäkt i balansräkningen.

Noter

 2005 (kr) 2004 (kr)
 
Not 1 Externa kostnader, övrigt  
Konsultkostnader 4 223 425 5 756 906
Resor och traktamenten 1 129 727 598 568
Övriga personalkostnader - 365 061
Redovisningsarvoden 338 438 305 000
Revisionsarvoden 339 939 248 750
Övrig granskning - 612 500
Lokalkostnader 1 422 188 1 694 656
Kontorskostnader 1 748 664 756 377
Övriga externa kostnader 1 104 210 2 261 669

 10 306 591 12 599 486
   
Not 2 Personalkostnader   
Lön och arvoden till VD och styrelse 1 664 112 1 670 002
Löner och andra ersättningar, övriga 4 438 197 3 933 196
Sociala avgifter 1 690 031 1 678 007
Pensionsavgifter 1 816 058 1 626 832
Övriga personalkostnader 741 327 479 112

 10 349 725  9 387 149
   
Antal anställda 8 st 7 st
Varav kvinnor 6 st 5 st
Varav män 2 st 2 st

Arvodena till styrelseledamöter var 
443 250 (442 125) kronor och till Mistras 
kommitté för kapitalförvaltning 198 050 
(229 513) kronor. 

Lön till verkställande direktören har 
utgått med 1 022 812 (998 364) kronor. 
Verkställande direktören kan sägas 
upp med omedelbar verkan och har då 
rätt till avgångsvederlag motsvarande 
aktuell månadslön under tolv månader. 
Från den månatliga utbetalningen av 
avgångsvederlaget ska avdrag göras 
motsvarande den månadslön vd erhåller 
från annan arbetsgivare. Verkställande 
direktörens pension följer avtalet PA91F 
och innehåller inga extra förmåner. 
Kostnaden för verkställande direktö-
rens pension har uppgått till 802 253 
(696 229) kronor.
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Noter

Not 3

2005 (kr)  2004 (kr)

Förbättringsutgifter på annans fastighet   
Ingående anskaffningsvärde - -
Nyanskaffningar 303 459 -
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 303 459 -
Ingående avskrivningar - -
Årets avskrivningar -43 351 -
Utgående ackumulerade avskrivningar -43 351 -

Utgående bokfört värde  260 108 -

Inventarier   
Ingående anskaffningsvärde 3 785 598 3 693 701
Nyanskaffningar  497 451 91 897
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 4 283 049 3 785 598
Ingående avskrivningar -3 674 553 -3 488 567
Årets avskrivningar  -246 229 -185 986
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 920 782 -3 674 553 

Utgående bokfört värde 362 267 111 045

Not 4 Långfristiga värdepappersinnehav   

Utgående bokfört värde 2 911 161 052 2 594 914 110

Realisationsvinster exkl valutakursvinster 258 667 020 256 100 515 
Realisationsförluster exkl valutakursförluster -12 466 566  -206 017 775
Aktier, svenska   
Bokfört värde  361 415 018 115 782 233
Marknadsvärde 443 059 215 115 837 973
Aktier, utländska   
Bokfört värde 435 170 484 423 635 266
Marknadsvärde 512 854 800 461 522 604
Fondandelar aktier, utländska   
Bokfört värde  1 006 676 535 1 153 512 441
Marknadsvärde  1 262 783 636 1 224 435 818
Obligationer, svenska   
Bokfört värde 1 107 899 015 901 984 169
Marknadsvärde 1 138 914 116 951 460 848
   
Summa marknadsvärde 3 357 611 767 2 753 257 243
   

Not 5 Övriga fordringar
  

Skattefordran avseende löneskatt - 15 510
Upplupen restitution, kupongskatt  1 081 337 1 213 571
Överskottsmedel Skandia  594 592 595 376
Övriga fordringar  1 487 432 861

  1 677 416 2 257 318
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2005 (kr) 2004 (kr)

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   
Upplupna obligationsräntor, svenska 15 549 258  14 930 279
Upplupna räntor penningmarknadsinstrument 35 738  149 885
Upplupna bankräntor 312 430 - 
Förskottsbetalda fakturor 351 751  161 727

  16 249 177 15 241 891
   

Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   
Upplupna förvaltningsarvoden  4 050 411 1 014 658
Upplupna sociala avgifter  351 218 372 239
Övriga poster  7 280 -

 4 408 909 1 386 897

Not 8 Eget Kapital
Ursprungligt stiftelsekapital 2 500 000 000 2 500 000 000
Förändring tidigare år 162 338 627 143 442 091
Ingående balans 2 662 338 627 2 643 442 091
Årets anslag -160 390 619 -94 952 483
Återförda anslag 5 519 387 3 457 804
Årets resultat 319 130 936 110 391 215

Utgående balans 2 826 598 331 2 662 338 627

Noter
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Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, stöder forskning av 
strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar utveckling. 
Stiftelsen ska främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta 
internationella klass med betydelse för Sveriges framtida konkurrens-
kraft. Forskningen ska medverka till att viktiga miljöproblem blir lösta 
och till en miljöanpassad samhällsutveckling. Möjligheterna att uppnå 
industriella tillämpningar ska tas till vara.

Mistra investerar i forskargrupper som i samverkan med användare 
bidrar till att lösa viktiga miljöproblem. Stödet uppgår till ca 200 miljo-
ner kronor per år. Under 2005 har Mistra fi nansierat ett tjugotal stora 
forskningsprogram, som vart och ett pågår mellan sex och åtta år.
Mistra prioriterar fem områden – begränsad klimatpåverkan, giftfri 
miljö, ingen övergödning med fokus på marin miljö, hållbart nyttjande 
av förnybara naturresurser och hållbar stadsutveckling.

Strategin är att kapitalet ska göra nytta tre gånger – genom starka 
forskarmiljöer som skapar användarvärde, genom egen kapitalförvalt-
ning för hållbar utveckling och genom aktiv kommunikation för att göra 
resultaten kända.

För mer information, besök Mistras webbplats: www.mistra.org

Mistra stöder forskning för
god livsmiljö och hållbar utveckling
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