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1-3  Mötets öppnande, dagordning samt 

förra mötets anteckningar. 
Anne Lidgard, hälsade alla välkomna till rådet.   

Nancy Steinbach 

RM/MEM 
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Mötesanteckningarna från föregående möte 2018-10-03 antogs utan 
justering.  

Dagordningen justerades med att punkt 8 nästa möte flyttas fram till 
före workshopen.  

4 Runda runt bordet  
Vinnova  

• Coronapandemin har påverkat arbetet mycket. Särskilda stöd ges för 

att säkerställa att innovationsverksamhet fortsätter. Många startups 

flaggar att de kommer att ha svårt att fortsätta längre än 3-4 

månader.   

• Fokusarbeten fortlöper om mat och mobilitet där hälsosam och 

hållbart är ledord som ska bryta stuprör och silos.  

 

Jordbruksverket 

• Den gemensamma jordbrukspolitiken inom EU blir försenad då 

bland annat långtidsbudgeten inte har antagits. Nu ser det ut som 

om implementering kan ske först 2023.  

• Regeringsuppdrag kommer in som anknyter till förhandlingarna 

samt hur kommande stöd ska kunna utformas.  

• Inom övergödning och växtnäring pågår mycket arbeten kring 

styrmedel och åtgärder.  

• Rapportering av nitratdirektivet ska göras till Kommissionen. Bland 

annat beskrivs vattenkvalitet och hur olika åtgärder har påverkat 

detta. Gödselmedelsundersökningen har varit ett dataunderlag som 

använts i denna utvärdering.   

 

Naturvårdsverket 

• Publicering av kvartalsstatistiken för klimatgaser har stoppats pga. 

problem med indata. En utvärdering kommer att besluta om den ska 

återupptas eller avslutas helt.  

• Klimatrapporteringsförordningen ses över.  

• Ett regeringsuppdrag har inkommit om klimattullar – boarder 

control adjustments.  

• En klimatredovisning i anslutning till klimatlagen har gjorts där 

styrmedel har redovisats samt effekter av dessa.   

 

Havs- och vattenmyndigheten 

• Fiskerikontrollerna har blivit påverkade av corona-pandemin och 

färre kontroller görs nu.  

• Den årliga uppföljningen av miljömålen under HaVs ansvar har 

gjorts.  
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• Statistik om miljötillstånd i sötvatten och kväve- och fosfortillförsel 

till kusten har publicerats.  

• En hel del internationell rapportering sker med avseende på Agenda 

2030 och mål 6 rent vatten. Det kommer från olika FN-organ och 

omfattar olika delar, ibland validering av egna FN data för Sverige, 

ibland rapportering av data från HaV och ibland kvalitativa 

utvärderingar.  

• Samråd för åtgärder till havsmiljön kommer att ske under hösten 

2020. 

• Nytt arbetssätt med nya programområden har införts där 

koordineringsbehov och prioriteringar styr. T.ex. har 

programområde Ingen övergödning och Marina skyddade områden 

införts bland några.    

 

LRF 

• Miljörådgivningen påverkas av coronapandemin då färre besök görs 

samt att de gör flertalet intervjuer utomhus på behöriga avstånd. 

• LRF följer noga biodiversitetsstrategin som kommer att presenteras 

av Kommissionen imorgon som kommer att påverka lantbruket.  

• Deltar aktivt i flertalet initiativ som handlar om åtgärder inom 

jordbruket.  

• Fortsatt arbete inom strategin för hållbara gröna näringen.   

 

SLU 

• SMED Vatten har gjort en kartläggning av data inför en  framtida 

omräkning av utsläpp av kväve och fosfor till vatten (PLC). 

• En del av denna kartläggning har rört jordbruksstatistiken och 

växtnäring/odlingsåtgärder. 

 

Miljödepartementet 

• En del personal från departementet blir utlånade till andra nu, vilket 

medför längre processer inom olika områden.  

• Beredning fortlöper kring ekologisk kompensation. 

• En proposition förväntas till hösten angående hållbara 

vattentjänster. 

• En remiss om hållbar slamhantering är ute just nu med deadline 25 

maj. 

• Stärkt lokalt samarbete inom miljömålet Ingen övergödning är ute 

på remiss som ska besvaras senast 31 augusti.  

• Remissammanställning pågår just nu angående betänkandet av 

vattenförvaltningsutredningen.   
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Finansdepartementet 

• En omställning har skett nu för att hantera corona-pandemin. Detta 

innebär att vissa frågor skjuts fram, t.ex. arbetet med grön 

skatteväxling.  

• Arbetet med gränsjusteringsmekanismer pågår.  

 

Konjunkturinstitutet 

• Årliga miljöekonomiska rapporten kommer att ta upp offentlig 

upphandling.  

• Ett regeringsuppdrag kring fordons konvertering från fossilbränsle 

till alternativa bränslen har kommit in och ska vara klar till 2021.  

 

SMED-Luft 

• Just nu en del utvecklingsarbete inom området och det blir till  

hösten som arbetet med de nya beräkningarna drar igång. I år 

kommer en ny dataleverans från Gödselmedelsundersökningen, 

vilket SMED ser fram emot.  

 

SCB generell information 

• SCB har en krishanteringsorganisation på plats för att kunna möta 

upp prioriterad statistikproduktion vid behov. Det har dock visat sig 

att personalen är friskare än vanligt och arbetet löper på i vanliga 

former hemifrån för de som kan göra det. En viss del av 

personalstyrkan kommer in till arbetsplatsen då de arbetar med 

särskilt viktig information som kräver extra säkerhetsaspekter.  

• En särskild grupp experter som kommer från flera olika avdelningar 

har samlats för att ta fram samhällsanalyser. Bakgrunden var att det 

kom in många frågor kring corona-pandemin och gruppen har 

arbetat fram artiklar och ett särskilt kartverktyg som kan användas 

för olika analyser i sammanhanget.  

• SCB har en ny strategi som tydligare pekar ut våra riktlinjer och 

arbetssätt. Den tydliggör arbetet med smart datafångst med 

innovativ dataproduktion som minskar uppgiftslämnarbördan. En 

ny vision är också framtagen – Vi ger samhället användbar statistik 

att lita på.  

•  Flytten till Solna fortlöper och i augusti öppnar dörrarna. 

 

SCB – Växtnäringsstatistiken 

• SMEDVatten-SCB har varit del i arbetet med kartläggningen av data 

inför en framtida omräkning av utsläpp av kväve och fosfor till 

vatten (PLC). Utvärderingen har gjorts i avseende på kvalitet och 
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tillgänglighet. Rapporten som HaV just har godkänt kommer att 

publiceras via SMED.  

• Publicering av försäljning av mineralgödsel har gjorts i april. 

• Bilateralt arbete pågår mellan SCB och Naturvårdsverket inom 

ramen för översynen av klimatrapporteringsförordningen.  

• Gödselmedelsundersökningen publiceras i juni.  

• I juni kommer EU-ramförordningen SAIO att tas upp för en sista 

diskussion vid DGAS (Directors Group for Agricultural  Statistics). 

Ramförordningen kommer att hantera flertalet statistikområden 

samtidigt, t.ex. skörd, gödselmedel, bekämpningsmedel, 

odlingsåtgärder mm. Förslaget var uppe i gruppen för två år sedan 

men röstades då ned. Nu görs ett nytt försök.  

 

SCB – Miljöräkenskaper 

• Petra Nilsson är ny enhetschef för enheten Miljöekonomi och miljö. 

Petra kommer närmast från Arbetsförmedlingen.  

• Nancy Steinbach lämnar miljöräkenskaperna för ny anställning hos 

Tillväxtanalys. Susanna Roth tar över gruppledarskap och blir även 

ny sekreterare i användarrådet. 

 

5  Om EMEC – vad är det och hur används 

den?  
David von Below, Konjunkturinstitutet gav användarrådet en 
presentation om EMEC – en allmän jämviktsmodell som används inom 
flertalet olika områden – bland annat inom klimatområdet för 
utvärderingar av insatser och åtgärder.  

 

6  Om den framtida strategin kring hållbar 

livsmedelsproduktion  
Markus Hoffman, LRF gav användarrådet en presentation över 
LRFs arbete med den framtida strategin och hur arbetet 
tillsammans med lantbrukare görs. Även en internationell utblick 
gavs.  
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7 Summering och kommande möte 
Ordförande tackade samtliga deltagare för deras aktiva bidrag och ser 
fram emot kommande möten.  

Ordförande tackade Nancy för goda insatser som sekreterare i 
användarrådet och önskade lycka till i det fortsatta arbetslivet.  

Möjliga områden att ta upp vid nästa möte: 

- Fossilbränslesubventioner  
- En uppföljning av workshopen och översynen av 

statistikområden - Miljö 

- En genomgång av nya EU strategin för biodiversitet vore 

intressant.  

- En genomgång av hur data föds in i beslutsprocesser – t.ex. vid 

arbete med jordbruksrelaterade direktiv eller hur 

miljömålsuppföljningen föds in i miljödepartementets 

arbetsrutiner.  

 

8  Workshop om översynen av 

statistikområden – Miljö 
Se separat dokument. 


