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11

utlysningar öppnade
för ansökningar

nya treåriga forsknings
projekt startade

95
80

personer deltog i
Naturvårdsverkets årliga
forskningsdag

MKR fördelades ur
forskningsanslaget

Året med
Miljöforskningsanslaget 2016
Om Miljöforskningsanslaget
Naturvårdsverket finansierar forskning som ger stöd i vårt eget och i
Havs- och vattenmyndighetens arbete. Kunskapen används i förvaltning av naturmiljön, uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålen
samt i rapportering till internationella organ.
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16
internationella vetenskapliga
granskare deltog i
arbetet med att bedöma
ansökningar

stora forskningsprogram avslutades

Vid

3
tillfällen sammanträdde
Naturvårdsverkets Miljöforskningsråd

Tidslinje
Januari:
Nya treåriga projekt startar inom
två forskningsområden som utlystes
2015: Fem projekt inom Styrmedel
och konsumtion och sex projekt
inom Förvaltning av landskap.

April:
Slutkonferens för forsknings
programmet SPEQS – om det
svenska systemet för miljö
kvalitetsnormer – i Stockholm.

Mars:
Den årliga forskningsdagen tar plats
på Naturvårdsverket, för 2016 med
temat Nya utsikter och insikter.

September:
• Den 15 september är sista dag
för att ansöka till årets utlysningar.
Nu tar granskningsprocessen vid
för att bedöma vilka ansökningar
som ska beviljas.
• Slutseminarium för de fyra projekten
inom forskningssatsningen God
ekologisk status i Sveriges marina
vatten i Göteborg.

Maj:
• Årets öppna utlysningar är redo för
ansökningar: Två är synteser, en
har fokus på klimatanpassning och
en på havsförvaltning. Den tredje
utlysningen är en forsknings
satsning kring miljölagstiftning
som styrmedel.
• Det första nätverksmötet för de
sex projekten inom satsningen
Förvaltning av landskap.

November:
Forskningssatsningen Värdet av
Ekosystemtjänster har gransknings
möte för att diskutera slutrapporterna
inför slutet av satsningen, som
avrundas våren 2017.

Oktober:
• Slutkonferens för forsknings
programmet WATERS –
forskning om ekologiska
bedömningsgrunder för
vattenkvalitet – i Göteborg.
• För forskningssatsningen
Storslagen Fjällmiljö hålls en
av de återkommande årliga
konferenserna, denna gång
i Idre.
• I Stockholm har forskningsprogrammet SPEAK –
Samhällsplanering för
minskad miljöpåverkan –
en mellantidskonferens.

Pågående forskningssatsningar:
Förvaltning av landskap
Styrmedel och konsumtion
Värdet av ekosystemtjänster
Förvaltning av värdefull natur
God ekologisk status i Sveriges marina vatten
Svensk konsumtions miljöpåverkan (PRINCE)
Samhällsplanering för minskad miljöpåverkan (SPEAK)
Miljökvalitetsnormer ur ett systemperspektiv (SPEQS)
Styrmedel för miljöarbetet
Storslagen fjällmiljö för kommande generationer
Luftföroreningars effekter (SCAC)
Vattendirektivets biologiska bedömningsgrunder (WATERS)
Publikationer under 2016:
• ”Klimatförändringen och miljömål”
Slutrapport från forskningsprogrammet CLEO.
ISBN 978-91-620-6705-2
• ”Genomförande av det svenska systemet för miljökvalitetsnormer”
Slutrapport från forskningsprogrammet SPEQS.
ISBN: 978-91-982291-4-1
• ”Ecological Assessment of Swedish Water Bodies; development,
harmonisation and integration of biological indicators”
Slutrapport från forskningsprogrammet WATERS.
ISBN 978-91-639-2098-1
Internationella samarbeten:
• BONUS är ett gemensamt forskningsprogram för Östersjön under perioden 2010–2017,
där Miljöforskningsanslaget bidrar med finansiering till svenska forskare.
• IPBES är en internationell kunskapsplatsform för biologisk mångfald och ekosystem
tjänster. Finansieringen kommer från ett antal länder, och Sveriges bidrag går genom
Naturvårdsverket och Miljöforskningsanslaget.
• BiodivERsA är ett europeiskt nätverk för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, som
gör egna öppna utlysningar. Där bidrar Miljöforskningsanslaget till svenska forskare som
beviljas forskningsmedel.
Slutrapport från forskningsprogrammet WATERS.
ISBN 978-91-639-2098-1

