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EviEM – Mistras råd för evidensbaserad miljövård – inrättades i januari 2012.

EviEM ska förbättra beslutsunderlaget för svenskt miljöarbete genom syste-

matiska utvärderingar av olika miljöfrågor. 

EviEM består av ett sekretariat, knutet till Kungl. Vetenskapsakademien  

i Stockholm, och styrs av en exekutivkommitté med internationella och 

svenska forskare, experter och beslutsfattare inom miljöområdet. 

EviEM är politiskt och ekonomiskt oberoende och finansieras av Mistra  

(Stiftelsen för miljöstrategisk forskning) med drygt 60 miljoner kronor under 

perioden 2012-2017. 

EviEM har under 2014 slutfört en systematisk utvärdering och två kunskaps-

översikter. Rådet har också initierat en ny systematisk utvärdering och en 

systematisk kartläggning. 

Mistra EviEM — Mistras råd för evidensbaserad miljövård

Redaktör och text: Gunhild Arby/Saga Kultur- & Miljöreportage | Illustration omslag och sid 9–11: Gunilla Hagström/ 
Form Nation | Grafisk form och produktion: Ulrika L Forsberg/PressArt |  Tryck: TMG Stockholm, mars 2015 
www.eviem.se
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Vid litteratursökningen för-
säkrar man sig om att allt av 
relevans dyker upp. Inte bara 
rön som stämmer med den 
egna synen.”
Professor emeritus Kjell Asplund, ledamot i EviEMs  
exekutivkommitté och expert på medicinska utvär-
deringar, om hur man spårar de insatser som gör 
störst nytta och avfärdar de skadliga.

LÄs MEr...
Intervju med Kjell Asplund sid  4-5
”Renbeslut bör tas lokalt” sid  6-7
Lång väg till resultat sid  8 

Chefen har ordet sid  9
EviEMS sex produkter sid 10-11
Vägrenars skötsel utvärderas sid 12-13
Åkerkanters miljönytta kartläggs sid 14
Myggkamp kan utredas sid 15
Projekten som pågår sid 16-17
Om oss sid 18
Årsredovisning sid 19

Systematiska utvärderingar 
är en metod för att samla in och 
kvalitetsbedöma alla relevanta 
forskningsrön som belyser en 
viss fråga och sedan samman-
ställa resultatet i ett lättöver-
skådligt beslutsunderlag. 

seende förnekare
värre än blind tro

Thomas Rosswall
Ordförande  
i EviEMs  
exekutivkommitté

Evidensbaserad 
miljövård är en 
miljövård som 
baseras på bästa 
tillgängliga veten-
skapliga  
underlag.

Under 2014 har den internationella 
miljödiskussionen till stor del fokuserats 
på klimatet och på förhandlingarna vid 

COP20, FNs klimatmöte i Lima. De fortsatta 
diskussionerna kring ett nytt klimatavtal kan 
via arbetet inom klimatpanelen IPCC baseras 
på en evidensbaserad utvärdering av vårt 
globala vetenskapliga underlag. 

På det nationella planet finns naturligtvis 
ett liknande behov av sammanfattningar av 
kunskapsläget som underlag för olika typer av 
beslut. Mistra EviEM har en utomordentligt 
viktig funktion och liksom IPCC baserar vi 
utvärderingarna på en noggrann analys av 
vetenskapliga publikationer. Vi har i år slutfört 
den första utvärderingen om renbetets effekt 
på fjällvegetation. Vi har lärt oss mycket under 
den resan, inte bara om renar och vegetation. 

Utvärderingar kräver en engagerad 
utvärderingsgrupp, starkt stöd från EviEMs 
projektledare, och de tar tid. Under Mistra 
EviEMs första period till och med 2017 räknar 
vi med att färdigställa 12 rapporter.  I år har vi 
arbetat med att diskutera möjligheterna för en 
mer permanent finansiering av EviEM efter att 
Mistras bidrag upphör. 

Jag är övertygad om att när vi vetenskapligt 
undersöker planeten jorden är ”det enda som 
är värre än en blind troende en seende förne-
kare”1. Vårt behov av vetenskaplig kunskap om 
vår naturmiljö och hur den nyttjas 
är ett nödvändigt fundament för en 
hållbar samhällsutveckling. 

1“When scientifically investigating the 

natural world, the only thing worse  

than a blind believer is a seeing denier.” 

Neil deGrasse Tyson, Death by Black Hole: 

And Other Cosmic Quandaries

Systematik och olika synsätt 
grindvakter mot tyckande
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Enkelt uttryck handlar det om att sålla agn-
arna från vetet. De metoder som har bäst ef-
fekt ska spåras och det som gör mer skada än 
nytta avfärdas. 

– Det har varit för mycket tyckande i miljövår-
den, säger Kjell Asplund, professor emeritus i med-
icin.

Forskare, precis som vi alla, nonchalerar ofta 
fakta som inte passar in i den egna världsbilden. 
Men det finns, påpekar Kjell Asplund, ett antal sä-
kerhetsspärrar så att den expertgrupp som utför 
systematiska utvärderingar, det vill säga tar fram 
en samlad bild av bästa rön, inte faller i samma 
grop som enstaka forskare. 

En sådan spärr är att all den bästa tillgängliga 
forskningen måste plockas fram.

– Vid litteratursökningen försäkrar man sig om att 
allt av relevans dyker upp. Allt ska upp på bordet. Inte 
bara rön som stämmer med den egna synen. 

Vi ses utanför SBU, Statens beredning för me-
dicinsk utvärdering. Han parkerar cykeln och tar 
några långa kliv in genom svängdörren till kon-
torshuset i centrala Stockholm där också fackför-
bundet Unionen håller till. Några trappor upp finns 
SBU, myndigheten som sedan 27 år tillbaka samlar 
in, granskar, väger samman och för ut bästa forsk-
ningsrön och metoder inom hälso- och sjukvården. 
Kjell Asplund, före detta generaldirektör för Soci-
alstyrelsen och tidigare ordförande för SBUs sty-
relse, har gedigen erfarenhet av det arbetet. Bland 
annat av hur låsta positioner lösts upp tack vare 
systematiska utvärderingar. 

Mat vid fetma är ett bra exempel säger han. 2012 
nådde forskarna en samsyn efter att ha utvärderat 

samlad forskning  
avgjorde vägval
n n n Vad överviktiga bör äta var i åratal en medicinsk stridsfråga. Men 2012 
nådde expertisen samsyn efter att ha granskat och vägt samman bästa tillgängliga 
forskningsrön. Kjell asplund, nestor inom medicinska utvärderingar och ledamot i 
EviEMs exekutivkommitté har drivit på för att även miljövården ska vila på en  
sådan vetenskaplig grund.

vetenskapliga rön. Dessförinnan gick stridens vå-
gor höga. Ena sidan förespråkade lågkolhydratkost 
med extremt mycket fett och bara lite bröd och 
potatis. Motståndarna ansåg att allt animalt fett, 
till exempel grädde, var farligt och att kolesterolet 
skulle sticka i höjden med en sådan diet. 

– Slutsatsen blev att lågkolhydratkosten kortsik-
tigt inte hade de stora risker som motståndarna sa, 
men att det inte finns några långtidsdata. Vill man 
vara långsiktig är lågkolhydratkosten alltså experi-
mentell.

Professor AsPlund är numera pensionär men också 
ordförande i SBUs vetenskapliga råd. Därtill ofta 
anlitad expert på hur man tar fram evidensbase-
rad vård – vård som baseras på bästa tillgängliga 
forskningsrön. Just nu sitter han i den kommission 
som ska utreda eventuella systemfel vid vården av 
Sture Bergwall, dömd för åtta mord under namnet 
Thomas Quick men nyligen friad efter en skandal-
omsusad resningsprocess. 

Kunskaperna om hur man granskar och väger 
samman forskningsresultat är ett skäl till att han 
ingår i EviEMs exekutivkommitté. Han drev på för 
att EviEM skulle inrättas 2012 därför att han anser 
att även miljövården skulle vinna stort på att vara 
evidensbaserad. 

Och han har fler exempel på säkerhetsspärrar 
som ska hindra att de expertgrupper som på Evi-
EMs uppdrag utvärderar miljöfrågor landar i en 
partisk världsbild.

– Statistiska metoder används för att avslöja pub- 
lication bias, det vill säga att fynd som går emot en 
hypotes inte alltid publiceras eller hamnar i mindre 

Allt ska 
upp på 
bordet.”
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Kjell Asplund varnar för tyckande utan vetenskaplig grund men också för metodfixerad stelbenthet. ”Dogmatismen är ett 
stort problem som får mig att rysa. Inom medicinen har den blinda tron på randomiserade prövningar lämnat omvårdnad  
och rehabilitering utan ledning.” Foto: MagnUs aronson

kända tidskrifter. Expertgruppen representerar 
också olika typer av kunskap, yrken och infalls-
vinklar. Om en fråga är kontroversiell finns båda 
sidor med. Dessutom granskas utvärderingen av 
utomstående experter.

Redan när expertgruppen tillsätts gäller det att 
tänka till. Vilka kan komma ifråga? Helst de ledan-
de inom området förstås, men de ska också vara 
nyfikna på olika synsätt och inge förtroende hos 
de som ska använda resultaten. Och, inte minst, 
kunna tänka analytiskt.

– Framgångsrika forskare har ofta ett väl ut-
vecklat analytiskt sinne, men att säga att alla fors-
kare har det vore en grov överdrift. 

Dagens forskarsamhälle belönar det som kall-
las excellens. Excellenta forskare är ofta jagstarka. 
Men, betonar Kjell Asplund, en systematisk utvär-
dering är ett teamwork och kräver personer som 
kan samarbeta. Framförallt bör de vara beredda på 
hårt arbete.

– Nästan alla som är med i sådana här projekt 
blir överraskade av hur mycket litteratur  som finns 
och hur mycket man måste sortera bland. 

SBUs utvärderingar görs mestadels av nyckel- 

personer inom svensk vård som sedan lätt kan 
föra ut resultaten. EviEMs experter är till stor del 
internationella forskare. Å andra sidan har EviEM 
redan från början en tät dialog med intressenter i 
Sverige.

– Det skulle SBU kunna lära av. Det skapar good-
will och nyfikenhet på resultatet.

Att  kommunicerA  nyA rön är omvittnat svårt. SBU 
har en gräddfil till påtryckare eftersom det är en 
statlig myndighet. De medicinska utvärderingar-
na blir till rapporter och skickas till Socialstyrel-
sen som skriver nationella riktlinjer utifrån dessa. 
EviEM är ett oberoende forskningsråd, men skulle, 
anser Kjell Asplund, på samma sätt kunna leverera 
rapporter till Naturvårdsverket som underlag till 
nationella råd. 

Faktablad är ett annat sätt att synas. SBUs fakta-
blad läggs ibland ut på apotek. Skriftligt material 
och enstaka föredrag har dock visat sig ha begrän-
sat genomslag.

– Seminarier och andra interaktiva metoder är 
överlägset enkelriktad information när det gäller 
att nå ut.
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ändrAd syn På renbetets effekter. 2012 beslutade Evi-
EM att utvärdera vad vetenskapen säger om ren-
betets påverkan på fjällvegetation. Förslaget kom 
från Naturvårdsverket som vill ha bättre underlag 
för skötselbeslut eftersom renbetets effekter inte 
är tillräckligt kända. På 1990-talet varnade svens-
ka forskare och miljövårdare för överbetning. I 
dag anser många att uppkomna skador är lokala och 
tillfälliga och att renbetet i stort gynnar artrikedo-
men. Dessutom finns farhågor att delar av fjäll-
världen kan växa igen på grund av för lite renbete. 

ViktigA för ekosystemen. Vilda renar finns främst i Ka-
nada och Alaska, på Grönland och Svalbard. I norra 
Europa och Sibirien är renarna mestadels halvvilda 
eller tamboskap. Eftersom de i nordliga trakter 
oftast utgör de största växtätarna spelar de stor roll 
för ekosystemen. På vintern äter de främst renlav och 
på sommaren gräs, starr, örter och löv. I Sverige har 
antalet renar växlat mellan 150 000 och 300 000 under 
de senaste 125 åren. Enligt många studier kan intensivt 

”Beslut om renbete bör tas från fall till fall”
renbete på vissa platser leda till att lavar ersätts av mos-
sor, och gräs kan ta över om betestrycket fortsätter att öka. 

så Här gJorde Vi utVärderingen: EviEM utsåg en forskar- 
grupp som under ledning av Jon Moen, professor 
i ekologi vid Umeå universitet, genomförde utvär-
deringen. Drygt 6 000 forskningsstudier samlades 
in från litteraturdatabaser, med sökmotorer som 
Google Scholar  och från myndigheters och orga-
nisationers hemsidor. 415 studier bedömdes vara 
så intressanta att de förtjänade att läsas i sin hel-
het, och 100 av dessa ansågs relevanta. När studier 
med otillräckligt redovisad forskningsmetodik el-
ler svårtolkade fakta sållats bort återstod 40. Deras 
rön analyserades och vägdes samman i en rapport 
som publicerades i februari 2015.

dessA studier VAldes ut: De 40 utvalda studierna har 
(med två undantag) publicerats år 2000 eller sena-
re. Alla är på engelska utom en som är på norska. 
25 studier är gjorda i Skandinavien, övriga på Sval-

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

resultAtet i kortHet: Forskningen kan inte säkert säga 
vilket antal renar som bäst bevarar fjälltrakternas växtlig-
het. renskötare, forskare och miljövård bör snarare ta 
hänsyn till lokala förhållanden på varje plats. Det framgår 
av EviEMs första systematiska utvärdering: ”Hur inverkar 
renbete på fjällvegetation?”

Första 
utvärderingen klar
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bard och Grönland och i Kanada, Alaska och Ryss-
land. De flesta studier jämför ytor där växtligheten 
påverkats av olika antal renar. Bland annat har art-
rikedom, täckningsgrad och biomassa mätts. 

resultAten sPretAr: Studierna tyder på att renbetets  
effekter på växtligheten i genomsnitt inte är stora, 
men att påverkan varierar markant från fall till fall. 
Till och med i samma studie kan det finnas data som 
visar att renar missgynnar floran på en plats, medan 
de på en annan plats tvärtom gynnar växtligheten. 

tydligA mönster: Genom kombination av data från 
olika studier framkom vissa mönster. Lavar är 
känsliga för renbete, och även örter minskar där 
renarna går fram. Gräs, mossor och buskar visar 
ingen tydlig påverkan. Artrikedomen bland kärl-
växterna blir lägre i takt med ökat betestryck. 

kunskAPsluckor:  Ytterligare forskning kan knap-
past ge bättre beslutsunderlag om inte metoderna 

standardiseras bättre än hittills. De undersökta 
studierna gav till exempel sällan klara besked om 
vad högt och lågt betestryck innebär, och de angav 
mängden växtlighet med en lång rad olika mått.

Foto: osKar KarLinRenar i Sarek. 

beslutA från fAll till fAll: EviEMs första syste-
matiska utvärdering visar att det inte går att 
ge några allmänna råd om vilket antal renar 
som bäst gynnar fjällfloran. De samman-
vägda vetenskapliga rönen är för svaga eller 
för spretiga för att kunna användas som be-
slutsunderlag. Däremot visar utvärderingen 
tydligt att renbetets effekter beror på betes-
platsens specifika förhållanden, exempelvis 
typ av växtlighet, produktivitet och tidigare 
bete. Det tyder på att forskare, renskötare 
och naturvårdare måste ta hänsyn till lokala 
förhållanden när de beslutar om renbete.
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Renbetesprojek-
tet tog betydligt 
längre tid än 
forskargruppen 
och Jon Moen 
planerat. ”Utan 
EviEMs projektle-
dare Claes Bernes 
hade vi aldrig 
kommit i mål. Han 
har varit oumbär-
lig för oss.” 

Fo
to

: M
a

g
n

U
s

 a
r

o
n

s
o

n

Lång svår resa mot mål

J on Moen är professor i ekologi vid Umeå 
universitet och har länge forskat om mark-
användningsfrågor, inte minst konflikter 
mellan olika intressen som alla vill använda 

fjällmarken på sitt sätt. I slutet av 1990-talet slog 
han hål på föreställningen att renbetet generellt 
skadar växtligheten, men insåg samtidigt att frå-
gan kräver samarbete med statsvetare och histo-
riker. Och när han 2012 blev ordförande i EviEMs 
renbetesprojekt var det för att försöka få en över-
blick av renbetesforskningen. Dessutom ville han 
lära sig hur en systematisk utvärdering går till. 

En lång resa började.
 – Ingen i forskargruppen hade någon uppfattning 

om hur mycket jobb som krävdes och därför hade vi 
heller inte planerat in det i vardagen. Det har tagit be-
tydligt mer tid än vi trodde. Det tog nästan ett år av 
bokföringsdiskussioner – hur ska vi avgränsa frågan, 
vilka studier ska tas bort och varför – innan vi kom 
fram till det som var roligt: det vetenskapliga arbetet. 
Det var ganska frustrerande. 

den förstA litteraturrensningen gick relativt smi-
digt. Men när 100 studier sållats fram för att läsas 
noga blev det svårare. En systematisk utvärdering 
är betydligt mer detaljerad än en vanlig forsknings-
översikt.

– Alla steg man tar ska dokumenteras. Och i alla 
stegen är det en enorm mängd beslut som måste 

fattas. Har man inte jobbat på det sättet förut vet 
man inte vilka problemen är. 

tekniskt skulle mycket vara vunnet om forskargrup-
perna slapp att själva bygga upp en databas för att 
hantera alla data, anser Jon Moen. Det skulle spara 
mycket tid. 

– Alla projekt kommer att ha samma problem. 
Det är inte så praktiskt om alla ska uppfinna hjulet 
varje gång. 

Han är kluven till utvärderingsarbetet.
– Det är alltid bra att jobba strukturerat. Då 

tvingas man fundera över vilka utgångspunkter 
man har. Men eftersom en systematisk utvärde-
ring tar mycket tid och kostar ganska mycket peng-
ar måste man också kunna visa att det ger något 
mervärde.  Jag är inte så säker på att man kan det. 
Det beror inte på att processen är fel utan på att det 
vetenskapliga underlaget i naturvårdsforskningen 
är så spretigt, och kanske i alla fall kräver en massa 
tolkningar. 

Slutsatsen är att projektens förutsättningar 
måste bli tydligare.

– Det måste finnas en tydlig koppling mellan 
den fråga man ställer och intressenternas besluts-
situation. Vad är det de vill ha för beslutsunderlag? 
Och vad kan forskarna leverera? Jag tror att det 
finns ett stort behov av en pedagogisk diskussion 
om detta.

Det tog 
nästan 
ett år 
innan 
vi kom 
fram till 
det som 
var  
roligt.” 

n n n Det behövs en rejäl diskus-
sion med intressenterna om vilket 
beslutsunderlag de vill ha och 
vilka svar forskarna kan leverera, 
säger Jon Moen, ordförande i 
renbetesprojektet. Han tycker att 
utvärderingen varit både lärorik 
och frustrerande.  
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nytt centrum för evidensbaserad miljövård
n n n Det finns nu fem centrum  
i nätverket CEE som ska sprida  
kunskap om evidensbaserad miljövård, 
det vill säga miljövård baserad på bästa 
forskningsrön. 2014 bildades ett nytt 
centrum i Kanada. 

C
EE, Collaboration for Environmental 
Evidence, är ett internationellt nätverk 
med nationella/regionala centrum. 
Mistra EviEM utsågs i april 2013 till 
ett fjärde CEE-centrum och det senas-

te och femte tillskottet, The Centre for Evidence-
Based Conservation and Environmental Manage-
ment, bildades vid Carleton University i Kanadas 
huvudstad Ottawa, 2014.

Kanadas CEE-centrum leds av Steven Cooke. 
Centrumet samarbetar med en rad myndigheter, 

exempelvis Environment Canada, Parks Canada 
och Fisheries and Ocean Canada. Målet är att för-
bättra kompetensen hos de som utför systematiska 
utvärderingar och att skapa intresse för evidensba-
serad miljövård.

Under 2015 tar The Centre for Evidence Infor-
med Policy and Practice (CEIPP) över som Austra-
liens CEE-centrum. CEIPP är ett samarbete mellan 
det tidigare australiensiska CEE-centrumet och 
representanter från University of Queensland, Uni-
versity of Melbourne, Monash University och Uni-
versity of Canberra. 

Andra CEE-centrum finns i Storbritannien 
(CEBC, Centre for Evidence-Based Conserva-
tion) och i Sydafrika (CEE Johannesburg). Mer 
information om de fem centrumen finns på CEEs 
nya webbplats som lanserades under 2014:  
www.environmentalevidence.org. Här finns också 
fakta om den systematiska utvärderingsmetodiken 
och ett bibliotek med alla systematiska utvärde-
ringar som publicerats inom nätverket. 

renbetesprojektet banar väg 

Enastå-
ende 
nätverk 
garant 
för kva-
litet.”

M istra EviEMs första systematiska utvär-
dering är klar! Forskarna i renbetes-
projektet har gjort ett fantastiskt ar-

bete genom att sammanställa och analysera all 
tillgänglig vetenskaplig litteratur om renbetets 
påverkan på fjällvegetationen. En väsentlig 
slutsats är att resultatet inte bara pekar på vad 
forskningen vet utan också på vilken forskning 
som saknas. 

Denna första utvärdering var också sekre-
tariatets första, och vi fick många värdefulla 
erfarenheter om vad som är viktigt under 
utvärderingsarbetet. Vi har tagit med oss dessa 
till de kommande utvärderingarna, men tyvärr 
kom de inte den första gruppen till godo.   

Jag är mycket glad över alla de förslag på 
utvärderingsfrågor som olika intressenter har 
gett oss. De spänner över hela miljöområdet 
och berör nästan alla miljömål. Att bidra till 
att beslutsfattare och opinionsbildare får 
vetenskapligt väl underbyggda underlag 
för beslut i miljöarbetet är en grundpelare 
i EviEMs arbete, och jag ser fram emot en 
fortsatt dialog. 

Jag är också mycket glad över våra fem pågå-
ende projekt, och under 2015 kommer vi att sätta 
igång ett par till. I varje utvärderingsgrupp ingår 
mellan fyra och sex nationella och internationella 
forskare. Det är ett enastående nätverk av fors-
kare och en garant för att de systematiska utvär-
deringarna håller en hög vetenskaplig kvalitet. 

Halva perioden för Mistra EviEM har gått. 
Det har varit en viktig uppbyggnadsfas, och vi 
gläds åt att kunna presentera resultat från flera 
av utvärderingarna under det kommande året. 
Vi kommer att vidareutveckla metodiken, inte 
minst genom samarbetet med det internationella 
nätverket CEE. Vi kommer också att publicera 
kommenterade sammanfattningar av andras 
systematiska utvärderingar för att bredda besluts-
underlaget till beslutsfattare och opinionsbildare. 
En tid för att skörda frukterna av uppbyggnads-
fasen startar.

 

Sif johansson
Verksamhetschef för Mistra EviEM 
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Efter varje 
systematisk 
utvärdering 
publiceras en 
sammanfatt-
ning i populär-
vetenskaplig 
stil. EviEMs 
första sam-
manfattning 
handlar om 
renbetespro-
jektet.

n n n när en myndighet, organisation eller annan intressent 
pekar på en miljöfråga som behöver utredas har EviEM, Mistras 
råd för evidensbaserad miljövård, flera sätt att besvara frågan.

n EviEM Systematisk utvärdering

All tillgänglig forskningslitteratur om den aktuella 
miljöfrågan samlas in, granskas och analyse-
ras av en grupp nationella och internationella 
forskare. Relevanta studier sammanfattas i en 
slutrapport. Processen kännetecknas av stor 
noggrannhet och öppenhet. Utvärderingen tar 
omkring två år. Slutrapporten publiceras på eng-
elska i tidskriften Environmental Evidence och 
på EviEMs hemsida. Inga rekommendationer 
ges, syftet är att erbjuda ett bra beslutsunder-
lag genom att ta fram en samlad bild av bästa 
tillgängliga rön. 

n EviEM Systematisk kartläggning 

Ska skapa en bild av den tillgängliga forsk-
ningen om den aktuella miljöfrågan. All relevant 

Detta är Mistra EviEMs sex produkter:
litteratur samlas in och kategoriseras. En syste-
matisk kartläggning kan presentera olika slags 
data som beskriver forskningen, men innehåller 
vanligen inte forskningsresultat. Den kan vara 
ett första steg i en systematisk utvärdering, men 
om det inte är möjligt att sammanväga studierna 
utgör kartläggningen en slutprodukt i sig själv. Den 
beskriver då forskningsområdet och visar vilken 
forskning som gjorts och var forskning saknas.

n EviEM Sammanfattning

Efter varje systematisk utvärdering skrivs en 
sammanfattning i populärvetenskaplig stil. Den 
publiceras både på engelska och på svenska. 
Även andra språk kan bli aktuella. Sammanfatt-
ningarna publiceras på EviEMs hemsida och 
trycks också på papper.

6 produkter som 
EviEm erbjuder
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n EviEM Faktablad

Efter varje systematisk utvärdering skrivs också 
ett faktablad som presenterar de viktigaste 
resultaten. Faktabladen publiceras på engelska 
och svenska, kanske också på andra språk. 
De trycks på papper och finns även på EviEMs 
hemsida.

n EviEM Kunskapsöversikt

Ger en översikt av den aktuella miljöfrågan 
utifrån en mer begränsad litteratursökning och 
utan att dra några generella slutsatser. Tar mel-
lan ett par veckor och tre månader att genomfö-
ra. En kunskapsöversikt indikerar om resultaten 
pekar åt samma håll eller om kunskap saknas. 
Den visar också om frågan är lämplig att be-
svara genom att gå vidare med en systematisk 

utvärdering. Kunskapsöversikten granskas av 
utomstående experter och godkänns av EviEMs  
exekutivkommitté innan den publiceras på Evi-
EMs hemsida.

n EviEM Kommenterar

Kommentarerna sammanfattar och kommenterar 
systematiska utvärderingar som utförts av andra 
än EviEM och som bedöms vara relevanta för 
svensk miljövård.

I EviEMs årsrapport 2013 presenterades tre 
nya systematiska utvärderingar. De handlar 
om skötsel av skyddad skog, om utfasning 
av perfluorerade miljögifter och om åkermar-
kens förmåga att lagra kol. 

iL
LU

s
tr

at
io

n
: g

U
n

iL
La

 H
a

g
s

tr
Ö

M
/F

o
r

M
 n

at
io

n



Växande intresse för vägekologi
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bAkgrund: Bara fragment återstår av de artrika slåt-
terängar och betesmarker som var en livsviktig del 
av det gamla svenska jordbrukslandskapet. I takt 
med rationaliseringar och igenväxning har od-
lingsmarkens växter och djur tagit sin tillflykt till 
vägkanter, banvallar och liknande platser. Senare 
års forskning visar att vägrenar är en mycket viktig 
miljö för flera av Sveriges hotade växter och insek-
ter. Till exempel den starkt hotade fjärilen kron-
ärtsblåvinge som är beroende av vägrenar med 
den sällsynta sötvedeln, värdväxt för dess larv. 

läget i dAg: Det finns ett växande internationellt in-
tresse för ”vägekologi”, manifesterat i ett antal 
naturvårdskonferenser. Svenska forskare, miljö-
vårdare och trafikplanerare är överens om att 
vägrenarna har stort naturvärde. Men det saknas 
en samlad bild av vilka skötselmetoder som bäst 
gynnar artmångfalden. Forskningen har mest un-
dersökt effekten på växter av att sköta ängar och 
hagar. Slutsatser därifrån kanske inte direkt kan 
tillämpas på vägrenar när man exempelvis saltar 
vägar, gräver diken eller planterar exotiska växter. 

möJligHeter: Många intressenter vill veta hur olika 
skötsel påverkar vägrenarnas insekter. En annan 
aktuell fråga är hur olika länder hanterar risken 
med att invasiva arter sprider sig och tar över. Evi-
EMs inledande forskningsöversikt om vägrenar vi-
sar att det finns ganska få studier om deras skötsel, 
men att en systematisk utvärdering kan bygga på 

Hur påverkar skötsel av vägrenar växter och djur?

MILjöMÅLET 
”Ett rikt växt- 
och djurliv”

”grå litteratur”, bland annat opublicerade rappor-
ter i Schweiz, Tyskland, Nederländerna och Stor-
britannien. 

förslAgsställAre: Hösten 2013 föreslog Jordbruks-
verket i samråd med EviEM en systematisk utvär-
dering om skötsel av vägrenar. Trafikverket och 
Naturvårdsverket är tydliga intressenter, liksom 
Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och 
Svenska Fjärilsövervakningen.

frågeställning: Hur påverkas växters och djurs 
mångfald och spridning av vägrenars skötsel? 

om  utVärderingen: Beslut om en utvärdering togs i 
november 2014. En forskargrupp kommer att ut-
ses för att genomföra den.

n n n  Hösten 2014 beslutade Mistra EviEM att starta 
en ny systematisk utvärdering. Projektet ska försöka ge 
svar på den internationellt uppmärksammade frågan om 
vägkanternas betydelse för artmångfalden.  

MILjöMÅLET
”En god be-
byggd miljö” 

MILjöMÅLET
”Ett rikt odlings- 
landskap”
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Senare års forskning har visat att vägrenar är en mycket viktig miljö för flera av Sveriges hotade växter och 
insekter, men det saknas en samlad bild av vilka skötselmetoder som bäst gynnar artmångfalden. 
 Foto: torE HagMan/natUrFotograFErna



14 EviEm Årsrapport 2014

skyddszon skapar fristad
och minskar förorening

bAkgrund: Att anlägga skyddszoner med gräs el-
ler blommor utmed åkermark är en vanlig metod 
för att minska miljöpåverkan och gynna växter 
och djur i det biologiskt utarmade jordbruksland-
skapet. Permanenta skyddszoner inrättas ofta ut-
med åkrar som gränsar till vattendrag. På så sätt 
vill man slå flera flugor i en smäll: både reducera 
läckage av gödande näringsämnen, spridning av 
bekämpningsmedel (ogräs-, insekts- och svamp-
gifter) och främja hårt trängda djur, inte minst  
pollinerande insekter. 

läget  i  dAg: Sedan 1990-talet är anläggning av 
skyddszoner och skötseln av dessa en viktig del av 
miljöåtgärderna i det brittiska, tyska och schwei-
ziska jordbruket. I Sverige finns en stor potential 
att utnyttja skyddszoner. År 2012 användes bara 
drygt 11 000 hektar svensk jordbruksmark som 

Vilken betydelse har  
åkrarnas skyddszoner?

MILjöMÅLEn 
”Ett rikt odlings- 
landskap” och 
”Ett rikt växt- 
och djurliv”

n n n  sveriges samlade yta av skyddszoner utmed 
åkrar kan mångfaldigas. Det skulle gynna artmång-
fald och pollinering och samtidigt minska övergöd-
ning och kemikaliespridning. Hösten 2014 startade 
EviEM en systematisk kartläggning av forskningen 
om miljöeffekter av skyddszoner. 

skyddszoner utmed vattendrag. Officiell jordbruks-
statistik pekar på att 100 000 ha är ett möjligt mål. 
Pågående svensk forskning visar att insekter och 
fåglar, till exempel sånglärkor, ökar när skyddszo-
ner anläggs i ett tidigare ensidigt odlingslandskap.

möJligHeter: Hur ska åkerns skyddszoner konstru-
eras och skötas för att både öka artrikedom och 
hejda skadligt läckage till vattendrag? EviEMs 
kartläggning ska visa på forskning som under-
sökt detta. Den ska också plocka fram studier om 
vilka gräs eller vilda blommor som bäst stödjer 
mångfald och de ekosystemtjänster som gynnar 
jordbruket. 

förslAgsställAre:  Jordbruksverket visade på skydds- 
zonernas betydelse och behovet av en systematisk 
utvärdering vid EviEMs intressentmöte hösten 
2012. Starka intressenter är också Naturvårdsver-
ket, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), WWF och 
Naturskyddsföreningen. 

frågeställning: Vilka effekter har skyddszoner ut-
med åkermark på landlevande djur? Av särskilt 
intresse är djur som utför ekosystemtjänster i jord-
bruket, inte bara pollinatörer utan också naturliga 
skadebekämpare som insekter och fåglar. 

systemAtisk kArtläggning: Senhösten 2014 startade 
EviEM arbetet med att kartlägga forskningen om 
åkerskyddszoners effekter på djur. Resultatet ska 
bli en systematisk kartläggning som visar var forsk-
ningen finns och vad den i stort säger. Det kan i sin 
tur leda till en systematisk utvärdering.
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Trängda arter som 
sånglärka, jord-
humla och pärl-
gräsfjäril kan få en 
fristad i skyddszo-
ner utmed åkrar. 
I dag finns 11 000 
hektar skyddszo-
ner utmed vatten-
drag i det svenska 
jordbrukslandska-
pet. Potentialen är 
100 000 hektar anser 
Jordbruksverket.
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bAkgrund: I slutet av 1970-talet visade det sig att 
bakterien Bacillus thuringiensis subsp. israelensis 
(Bti) är mycket giftig för mygglarver. När bakte-
rien bildar sporer produceras små kristaller som 
blir giftiga först efter att ha svalts av mygglarven. 
Tarmen paralyseras, larven slutar äta och dör inom 
några timmar. Från 1980-talet har Bti-baserade 
medel som VectoBac G använts för att bekämpa 
myggor – potentiella sjukdomsspridare – i över 25 
länder. I Sverige har medlet sedan 2002 släppts ut 
över omvittnat myggplågade områden vid nedre 
Dalälven. 

läget  i  dAg: Bti-behandling är kontroversiellt i Sve-
rige. Bland annat därför att myggmängden i över-
svämningsområden kan bero på älvreglering, 
övergödning eller andra mänskliga aktiviteter. Kri-
tikerna anser att det i sådana fall är bättre att göra 
något åt det. Vissa Bti-behandlade områden ligger 
dessutom i eller nära skyddad natur. Det finns far-
hågor att miljön där kan påverkas negativt. 

förslAgsställAre: EviEMs kunskapsöversikt är gjord 
på uppdrag av Naturvårdsverket som fått ett rege-
ringsuppdrag att utvärdera vilka effekter biologisk 
myggbekämpning med VectoBac G har på djur och 
natur. Verket ska också undersöka vilken psykolo-
gisk och ekonomisk betydelse mängden mygg har 
för lokalbefolkning och turism.

möJligA frågeställningAr: Kunskapsöversikten visar 
att det finns mycket forskning om hur bra Bti-be-
handling är på att minska antalet myggor och om 
hur långlivad bakterien är i naturen. Slutsatserna 
skiljer sig dock mellan olika studier och därför 

Hur påverkar biologisk
myggbekämpning miljön?

MILjöMÅLEn
”En giftfri 
miljö” och ”En 
god bebyggd 
miljö”

n n n  Mistra EviEM har under 2014 tagit fram en 
kunskapsöversikt om effekter av att bekämpa  
myggor med Vectobac g, en form av bakterier.  
Översikten visar att en systematisk utvärdering bland 
annat kan ge en tydligare bild av hur bra bekämpnings- 
metoden är på att kraftigt minska antalet myggor.

kan en systematisk utvärdering ge en bättre bild 
av kunskapsläget. Möjliga frågeställningar är: Hur 
effektivt är Bti-behandling för att minska förekom-
sten av översvämningsmyggor i stor skala i land-
skap och samhälle? Hur persistenta (långlivade) är 
Bti-medlen i naturen? 

kunskAPsluckor: Enligt EviEMs översikt finns endast ett 
fåtal studier av myggplågans psykologiska och eko-
nomiska effekter. Översikten visar också att det sak-
nas forskning om eventuella övergödningseffekter. 

om kunskAPsöVersikten: Magnus Land och Matilda 
Miljand på EviEMs sekretariat har gjort kunskaps-
översikten som finns publicerad på EviEMs hem-
sida, både på svenska och engelska. Inga beslut 
om en eventuell systematisk utvärdering är ännu 
fattade.

bakteriekämpar under lupp
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n n n Flera av de utvärderingar som startade under 
2012 och 2013 väntas bli klara under 2015.

stArt ocH syfte: EviEM ska försöka skapa klarhet i 
om algblomningar minskar och vattnet blir klarare 
i sjöar där man tar upp stora mängder mört, braxen 
eller annan karpfisk. Arbetet med utvärderingen 
startade i december 2012 och leds av Per Larsson, 
professor i akvatisk ekologi vid Linnéuniversitetet i 
Kalmar. Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg 
är en stark intressent.

så långt HAr Vi kommit: Forskargruppen har nu analy-
serat data om effekter av utfiskning och liknande 
ingrepp i 123 olika övergödda sjöar. Flertalet av 
dessa sjöar ligger i Nordeuropa, men även nord-
amerikanska fall finns med. Analyserna gäller 
främst utfiskningens inverkan på sjöarnas siktdjup 

MILjöMÅLET 
Minskade alg-
blomningar 
bidrar till  
miljömålet 
”Ingen över-
gödning”.

Ger utfiskning bättre vatten  
i övergödda sjöar?

projekten som pågår

stArt ocH syfte: På förslag av Jordbruksverket och 
med Naturvårdsverket och Lantbrukarnas Riks-
förbund som intressenter inledde EviEM våren 
2013 en utvärdering om kollagring i åkermark. 
Syftet är att sammanställa bästa tillgängliga ve-
tenskapliga rön om hur mängden organiskt kol i 
jordbruksmark påverkas av olika plöjnings- och 
gödslingsrutiner och av olika täck- och fånggrö-
dor. Arbetet leds av professor Katarina Hedlund 
vid Lunds universitet.

så långt HAr Vi kommit: Cirka 24 000 vetenskapliga 
studier och annat relevant underlag spårades 
upp. Av dessa sållades 1 800 fram för att genom-
gå ytterligare en utsållning samt granskning av 
expertgruppen. Till slut återstod ca 500 studier. 
Ett första utkast till slutrapport planeras vara fär-
digt till sommaren 2015.

MILjöMÅLEn 
”Begränsad 
klimatpåver-
kan” och ”Ett 
rikt odlings-
landskap”

Hur påverkar olika brukningsmetoder kollagring i åkermark?

och på vattnets klorofyllhalt, som är ett mått på 
innehållet av alger. Slutrapporten från projektet 
genomgick granskning under senhöst och vinter, 
och den beräknas bli publicerad på våren 2015.
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Hur påverkas Sveriges kust-
fiskar av näringsämnen som 
läcker ut i havet, av hormoner 
och andra medicinrester och 
främmande ämnen? Marinor 
och bryggor medför muddring, 
läckage av båtbottenfärger och 
en ökad mängd skräp. Vad be-
tyder det för fiskarnas livsmiljö? 
Havs- och vattenmyndigheten 
har bett EviEM att utreda detta. 
Oona Lönnstedt som 2014 dok-
torerade i marinbiologi i Austra-
lien och forskar om kustfisk ska 
för EviEMs räkning undersöka om det är möjligt 
att genomföra en systematisk utvärdering i ämnet. 
Hon började sin postdoktortjänst vid Campus 
Gotland på Uppsala universitet i november 2014 
och kommer att arbeta halvtid för EviEM och halv-
tid med egen forskning vid Uppsala universitet.

stArt ocH syfte: Förslaget till en 
systematisk utvärdering om 
PFAS i miljön kom ursprungli-
gen från Kemikalieinspektionen 
som behöver underlag för sitt 
arbete att begränsa använd-
ning och spridning av skadliga 
ämnen. Havs- och vattenmyn-
digheten har också visat in-
tresse. Utvärderingen startade i 
april 2014 och leds av professor  
Cynthia de Wit vid Stockholms 
Universitet.

så långt HAr Vi kommit: En utvärderingsplan har pu-
blicerats i tidskriften Environmental Evidence. 
Litteratursökningar har genomförts och av de 
mer än 8 700 vetenskapliga artiklar som hittades 
har 134 bedömts som så relevanta att de nu ge-
nomgår en kvalitetsgranskning av utvärderings-
gruppen. Förutom de vetenskapliga artiklarna 
kommer även rapporter av olika slag att granskas 
och analyseras. Extraktion och analys av data 
sker under våren 2015.

MILjöMÅLET 
”En giftfri 
miljö”

stArt ocH syfte: Jordbruksverket och Havs- och vat-
tenmyndigheten har föreslagit denna utvärdering 
eftersom de för sin planering är särskilt intressera-
de av att få veta hur bra olika våtmarker är på att ta 
upp gödande näring. Utvärderingen startade de-
cember 2012 under ledning av professor emeritus 
Wilhelm Granéli, limnolog vid Lunds universitet.

så långt HAr Vi kommit: Ca 6 000 vetenskapliga studier 
och annat relevant underlag har letats fram av Evi-
EMs projektledare Magnus Land. 1 200 av dessa 
togs ut för att genomgå ytterligare en utsållning 
samt en kvalitetsgranskning. Efter kvalitetsgransk-
ningen återstod 124 vetenskapliga artiklar. Under 
vintern 2014/15 kommer data från dessa att sam-
manställas och analyseras. Rapporten förväntas 
bli klar under hösten 2015.

MILjöMÅLET  
Våtmarker 
minskar  
näringsbelast-
ning och bidrar 
till miljömålet 
”Ingen över-
gödning”.

Hur bra är våtmarker 
på att fånga upp näring?

Har utfasning av PFAS
påverkat halterna i miljön?

projekten som pågår

MILjöMÅLET  
”Levande sko-
gar”

stArt ocH syfte: Gynnas mångfalden i skyddad skog 
av att skogen får stå helt i fred, eller är det bättre 
med aktiv skötsel i form av gallring, bränning el-
ler dylikt? Frågan är av särskilt intresse för Natur-
vårdsverket, Skogsstyrelsen, länsstyrelserna och 
de större skogsbolagen, som alla har ansvar för 
skötsel av skyddade skogsområden. Utvärderingen 
inleddes i april 2014 och leds av Bengt Gunnar 
Jonsson, professor i växtekologi vid Mittuniversi-
tetet i Sundsvall.

så långt HAr Vi kommit: Vid de första litteratursök-
ningarna påträffades mer än 16 000 vetenskapliga 
studier och rapporter. Efter sållning återstår drygt 
700 studier som bedömts vara relevanta för frå-
gan. En stor del av dem härrör från USA, Kanada, 
Finland och Sverige. Forskargruppen genomför 
nu en systematisk kartläggning av det insamlade 
materialet, det vill säga tar fram en översikt över 
hur och var studierna har bedrivits, vilka typer av 
ingrepp som studerats och vilka slags resultat som 
har rapporterats. 

Hur ska skyddad skog 
skötas på bästa sätt?

Vad händer med 
fisken längs kusten?

Oona Lönn-
stedt har en 
postdoktor-
tjänst vid EviEM  
och Uppsala 
universitet.
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Exekutivkommittén

Från vänster stående: Claes Bernes, projektledare och biträdande verksamhetschef, 
Matilda Miljand, koordinator, Sif johansson, verksamhetschef, Anna Metzger, forsk-
ningskommunikatör, neal Haddaway, projektledare, och Magnus Land, projektledare. 

Stående fr vänster: Professor jerry M. Melillo, direktör emeritus för Ecosystems Center, Marine Biological Laboratory, 
Woods Hole, Massachusetts, USA. Eva Thörnelöf, chef för avdelningen för analys och forskning, Naturvårdsverket, 
Sverige. Professor emeritus Kjell Asplund, ordförande i vetenskapliga rådet vid SBU, Statens beredning för medicinsk 
utvärdering, Sverige. Thomas Rosswall (ordförande i Exekutivkommittén), tidigare chef för International Council for 
Science, ICSU, och före detta rektor för Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Sverige. Katherine Richardson, professor 
i oceanografi och chef för Sustainability Science Centre, Köpenhamns universitet, Danmark. jacob Fant, ekonom och 
varumärkeskonsult, specialiserad på hållbara affärsmetoder, Seventy Agency, Sverige. Professor Henrik Smith, chef för 
Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet, Sverige.  

Saknas på bilden: Andrew Pullin, professor i evidensbaserad naturvård och chef för CEBC, Bangor University i Wales, 
Storbritannien.
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Årsredovisning 2014
Inkomst och utgifter SEK

Utgifter

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

Sekretariat

Kommunikation

Externa samarbeten

Exekutivkommittén

Systematiska utvärderingar

 
Ingående balans 3 910 000

Inkomst 

Rekvirerade medel under året   7 323 000

Andra inkomster 68 000

Utgifter

Sekretariat 3 514 000

Kommunikation 839 000

Externa samarbeten 514 000

Exekutivkommittén 635 000

Systematiska utvärderingar 4 295 000

Utgående balans 1 504 000

2012 2013 2014

Rekvirerade medel under året 5 890 000 9 019 000 7 323 000

Återstående medel från Mistra 60 110 000 51 091 000 43 768 000

36%

6%
9%

44%

5%



n n n Mistra EviEM gör systematiska 
utvärderingar av olika miljöfrågor som 
lyfts fram av myndigheter och andra 
intressenter. Det ger en samlad bedöm-
ning av det vetenskapliga kunskapsläget 
och bidrar till bättre beslutsunderlag för 
svenskt miljöarbete. Under 2014 slutför-
des den systematiska utvärderingen om 
renbetets effekter på fjällvegetationen och 
dessutom initierades en ny utvärdering.

EviEMs nya projekt handlar om hur skötsel av 
vägrenar påverkar artmångfalden. Rådet har 
dessutom startat en kartläggning av forskning 
om skyddszoner utmed åkrar och dessas bety-
delse för miljön och gjort en kunskapsöversikt 
om biologisk myggbekämpning.


