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Inbjudan till upptaktsmöte och diskussion av nytt forskningsprogram

om

"Verktyg för uppföljning av de svenska miljömålen"

Naturvårdsverket satsar 20 miljoner på ett nytt tvärvetenskapligt

forskningsprogram (ENGO) om verktyg för att följa upp de miljömål som fastställts

av Sveriges riksdag. Ett forskarlag från Linköpings universitet leder programmet som

ska pågå i fem år.

Den 13 januari 2004 kl 9.30-12.30 anordnas ett upptaktsmöte på Linköpings

Universitet. Syftet med detta möte är att föra samman forskare, beslutsfattare och

ledande tjänstemän på olika nivåer för en presentation och genomlysning av

forskningsprogrammet. Dagordningen för mötet innefattar diskussioner av

möjligheter till samverkan och kompletteringar av de forskningsprojekt som finns

med från starten. Kortfattad information om ENGO och ett preliminärt program för

mötet bifogas.

Målgruppen utgörs främst av personer inom statliga verk, länsstyrelser och

kommuner med ansvar för miljömålsarbetet.

Välkomna!

Anders Grimvall

Per Milberg Gunilla Öberg



Kortfattat om ENGO

Forskningsprogrammet syftar till att utveckla och testa verktyg för uppföljning

av miljömål. Akronymen ENGO kommer från programmets engelska namn

"Assessment of Environmental Goal achievement under uncertainty".

• Flera av de verktyg som ska utvecklas är inriktade på statistiska

utvärderingar av miljödata, speciellt att skilja mellan naturlig variation i

miljötillståndet och mänsklig miljöpåverkan.

• Andra verktyg tar främst sikte på uppföljning av åtgärdsprogram, bl.a.

skötselprogram för naturreservat.

• Kommunikationen mellan forskare, beslutsfattare och praktiker samt mellan

olika nivåer i miljöadministrationen är en tredje huvudpunkt. I programmet

fokuseras denna forskning på identifiering och hantering av hinder för

kommunikation i miljömålsarbetet.

Mera information om forskningsprogrammet finns på ENGOs hemsida

www.mai.liu.se/engo.

Upptaktsmötet för ENGO den 13 januari 2004

Mötet äger rum på universitetsområdet (Campus Valla) i Linköping och pågår

från 9.30 till 12.30. Närmare bestämt äger det rum i Glashuset, som nås via ingång 25

till hus B. Ett preliminärt tidsprogram bifogas. Anmälan skickas till Claudia Libiseller

(e-mail: cllib@mai.liu.se). Mötet inkl. kaffe och frukt är gratis. Lunch för dem som

vill fortsätta diskussionen betalas individuellt.



Preliminärt tidsprogram den 13 jan 2004

9.30 - 10.00

Kaffe och frukt

10.00 - 10.30

Inledningsanföranden

Björn Eriksson, landshövding i Östergötlands län

Erik Fellenius, Naturvårdsverkets forskningschef

Bengt Sandin, Linköpings Universitet

10.30 - 10.40

Kort presentation av forskningsprogrammet ENGO

Anders Grimvall, Linköpings universitet

10.40 - 11.45

Presentation och diskussion av de inledande forskningsprojekten

Gunilla Öberg, Linköpings universitet

Per Milberg, Linköpings universitet

Anders Grimvall, Linköpings universitet

11.50 - 12.30

Diskussion av forskningsprogrammet

Moderator: Gunilla Öberg

Vilka samverkansmöjligheter öppnar forskningsprogrammet?

Vilka nya forskningsprojekt skulle bäst komplettera de presenterade projekten?


