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SGU:s Yttrande angaende inbjudan att inkomma med 
synpunkter pa regeringens forskningspolitik 
Sveriges geologiska unders6kning (SGU) hat den 25 juni 2019 tagit emot ovanstaende arende f6r 
yttrande. Med anledning av detta tackar SGU f6t m6jligheten att inkomma med underlag till 
regeringens kommande forskningspolitik. I arendet hat aven SGU:s externa FoU-rad bidragit med 
synpunkter. 

Sammanfattning 
Kunskap om de geologiska f6thMandena at avg6tande f6r en positiv samha.11sutveckling. Hit raknar 
SGU en gr6n omstallning av samhallet, en fungetande cirkular ekonomi saint uppnaende av 
mi1j6kvalitetsmalen och Agenda 2030. Geologin handlar om att visa var metaller f6t energif6rs61jning 
finns, var koldioxid kan lagras i marken, var grundvattnet finns med god kvahtet f6t 
dricksvattenf6rs6rjning, but klimatanpassning bast sker, hut haysplaneringen f6rbattras, etc. 

SGU at f6rvaltningslnyndighet f6t fragor om landets geologiska beskaffenhet och mineralhantering 
saint ansvarig fot miljo-malet Gtundvatten av god kvalitet. SGU hat bland annat i uppdrag att st6dja 
riktad grundfotskning och tillampad forskning inom det geovetenskaphga omradet. F6r detta. f6rvaltar 
SGU ett fotskningsanslag pa strax under 6 miljoner kronor pet at. Detta at ett alldeles f6t litet belopp 
f6r att svata upp mot nationella och globala utmaningar, saint f6t att tillse att myndigheten hat ett st6d 
f6t utveckling av verksamheten och f6t den myndighetsut6vning som sker. SGU betaknar att 
storleksordningen 200 miljoner kronor per at beh6vs f6t att kunna utg6ta grunden f6t framtida 
innovation, undvika kunskapstapp, varna om den fria fotskningen inom omradet, saint i st6rre 
utsttackning inkludera tvarvetenskapliga aspekter. 

SGU, geovetenskap och Agenda 2030 
For innovativt arbete med samhallsutmaningar sa at det en f6rutsattning att uppdaterad grundlaggande 
kunskap och information fines, t.ex. r6tande markens beskaffenhet och tillgang till naturtesurser. SGU 
atbetar dagligen med de provtagningar, matningar, insamlingar, modelletingar, tolkningar och 
utvarderingat som beh6vs f6t att to ftam och f6rvalta den information som beh6vs f6t att kunna m6ta 
dessa utmaningat. Met om hut SGU:s arbete, och geovetenskap, lankar till att uppna mi1j6kvalitetsmal 
och Agenda 2030 finns att lasa i Rapport av regeringsuppdrag Fi2016/01355/06: Sveriges geologiska 
underrokning— Uppdrag att bidra med underlag for Sverigesgenomfdrande avAgenda 2030, Dnr. 31-852/2016 
(Bilaga 1). 
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Aven om geologiska f6rutsattningat for naturtesutser och Bess tillvatatagande at lokala, medan dess 
anvandning och planering ofta an regionala, sa drivs de 6vet9ripande diskussionerna pa EU-niva. En av 
de stota fragorna Hr om Europa i betydhgt 6kad utstrackning kan klata av ravaruf6ts6rjningen coed 
egna resurser, och for att kunna svara pa den fragan maste natuttesurserna vata vat kanda och 
information till beslutsunderlag maste vara aktuella. For SGU:s del innebat det ut6kade fotsknings och 
utvecklingsinsatser inom t.ex. betggrundsgeologi, kvartargeologi och hydrogeologi. Det kan vara med 
fokus pa; mineral innehallande grundamnen till gt6n teknik da en elektrifiering av samhallet inom den 
natmsta framtiden inte later sig g6ras utan dessa; matkanvandning och kvaliteten pa 
grundvattentesutsema eller jordlagren, da dessa at av avg6nande betydelse for att gatanteta tillgang pa 
mat och vatten; atgardande av f6toreningat inom Sveriges land och kustomraden eller vat anpassning 
av samhallet till klimatets variationet. Framgangsfaktom i detta arbete bygget pa att kunna f6tsta och to 
till vara komplicerade natutliga processer och samband, och f6t det krays kontinuetlig implementering 
av forskning och utveckling. Geovetenskaplig kunskap utg6t med andra ord grunden f6t att majoriteten 
av malen i Agenda 2030 ska vata m6jhga att na, och for att vi ska kunna lamna 6vet ett samhalle dar de 
stora milj6ptoblemen at 16sta till nasta generation, utan att otsaka 6kade milj6- och halsoproblem 
utanf6t Sveriges granset. I linje med det, och med det etiskt meksamma i anvandandet av 
konflikminetal, erbjuds stota m6jhgheter f6t bade nationell och eutopeisk produktion och utvinning av 
mineral for en gr6n omstallning. SGU arbetar datf6t aven med tvarvetenskapliga aspekter da Sveriges 
mineraltillgangar ska nyttjas pa ett langsiktigt hallbart satt, med beaktande av ekologiska, sociala och 
kulturella aspektet sa att natur- och kulturmiljoet bevaras och utvecklas. Eftetsom vi set att det it av 
stot vikt att Sverige tat ansvar f6r hallbart naturtesursnyttjande i atbetet med att uppna mal i Agenda 
2030 sa hat SGU, i samverkan med andra akt6rer, dtivit kunskapsh6jande arbete med utvecklingslander 
inom tillsyn och hallbat mineraltesursnyttjande. 

Hur SGU framjar och st6djer tillampad geovetenskaplig forskning och riktad 
geovetenskaplig grundforskning 
I ptopositionen "Om forskning" (prop. 1989/90:90) tilldelades SGU rollen som sektorsorgan for st6d 
till tillampad geovetenskaplig forskning och riktad geovetenskaplig grundfotskning. Bakgrunden vat att 
det, till skillnad fran andra sektorer, inte fanns nagon finansiar av tillampad forskning av geovetenskap i 
Sverige. SGU hat idag saledes en viktig roll som sektotsotgan f6t st6d till tillampad geovetenskaplig 
forskning och riktad geovetenskaplig gtundforskning. SGU finansietar huvudsakhgen sadan fotskning 
som inte hat annan finansiat. Vanligtvis Hr detta riktad grundforskning ellet tillampad fotskning, pa 
nivaet som ofta hamnat mellan det som finansietas av VR tespektive FORMAS och Vinnova. Denna 
forskning ar essentiell f6t att den h6gre tekniska fotskningen och utvecklingen skall ske som bl.a. st6ds 
av Vinnova. SGU eth6ll 3 miljoner kronor 1990/91, och sedan Bess hat en upptakning skett till nata 6 
miljonet kronor 2019. Det betydet att medelstilldelningen per at till universitet, h6gskolot och 
forskningsinstitut knappt 6kat teellt sedan starten 1990. Anslaget tillgodoser idag bidtag till 4-6 nya 
mindre ptojekt pet at. Da fathagot finns att speciella satsningar kan begransa forskares m6fthetet att 
valja inriktning, vilket aven namns i VR:s Rapport Externfinansieringenrroll i svensk hogskoleforskning 
(VR1910 Dnr 3.1-2019-00021), sa hat SGU valt att halla sitt bid-tag telativt 6ppet, aven om en viss 
prioriteting maste ske mot den verksamhet som SGU bedriver och de utmaningat som vi vid 
tidpunkten set om mest prioriterade. Sadana priotiteringar beskrivs i Forskningsagenda for Sveriges geologiska 
underso'kning (Bilaga 2). SGU och Naturvardsverket samverkan for narvarande inom Naturvardsverkets 
udysning f6t vatmatkets ekosystemtjanster, f6t att kunna maximera effektema for myndigheterna. Vi 
kommet att verka for att ut6ka bland annat denna samverkan. 
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For att SGU ska kunna tillhandahalla och f6rvalta relevant geologisk information sour st6d for 
samhallsutvecklingen krays kontinuerlig uppdatetng, hantering, modelleting, granskning och tolkning 
av geovetenskapliga data. Intern forskning och utveckling at n6dvandig f6r en myndighet som hat en 
utpraglad expertroll fox att kunna f6tdjupa och utveckla kunskapsomraden av vikt for SGU:s 
vetksamhet och myndighetsut6vning. Samverkan mellan myndigheter coed FoU, h6gskolesektotn, 
forskningsinstitut och naringsliv identifieras ofta som nyckeln till att 16sa samhallsviktiga utmaningar 
och vara ett st6d f6r myndigheternas uppgifter och myndighetsut6vning (se exempelvis Regeringens 
proposition 2016/17:50 Kun ckap i samverkan — fdr samhdllets utmaningar och stdrkt konkurrenskraft). SGU 
medverkar pa sa vis aven i ett antal EU-finansierade projekt under EU:s ramprogram H2O20, bl.a. 
genom vart engagemang inom EuroGeoSurveys och European Technology Platform on Sustainable 
Mineral Resources. EU-finansietad forskning at samha.11sinriktad och med ornfattande 
resultatspridning. De internationella samverkansprojekten ar saledes viktiga verktyg f6r att tillsammans 
m6ta definierade samhOsutmaningar. De hat aven stor betydelse f6r SGU som organisation dar de 
medarbetate som deltar i projekten utvecklar en specifik kompetens. Myndigheten hat aven fyra 
adjungerade professoter verksamma pa tre universitet och tva industridoktorander. De bidrat med att 
utveckla och kvalitetssakra ny kunskap t6rande aktuella utmaningar inom SGU:s ansvarsomraden. 
Genom de adjungerade ptofessoterna hat aven intresset f6r SGU:s vetksamhet, information och 
databases 6kat bland forskare och studenter. Delta ar ett viktigt steg i tekryteringen av nya geovetare 
saint for att kunna maximera nyttan med SGU:s data. SGU:s anstallda bidtar aven i m6jlig man med att 
handleda examensarbeten vid geovetenskapliga utbildningar dar gemensamma intressen finns. SGU:s 
datamangder Hr fritt tillgangliga for univetsitet och h6gskolor, men vi set att det finns yttetligate 
potential att skapa innovation och digital f6tnyelse basetat pa SGU:s data, inom en rad omraden sasoin 
exempelvis geosystemtjanster saint industriell forskning och utveckling. 

Synpunkter pa SGU:s stud till geovetenskaplig forskning 
Inf6r SGU:s underlag till regeringens forskningspolitik at 2015 stalldes fragor till universitet som hat 
ethallit bidrag fran SGU:s st6d till geovetenskaplig forskning samt till de anvandarrad som SGU hat (se 
Re eringru.ppdrag — utvdrdering av forskning: Resultat och ffekter av SG Us interna och externa forskning SGU-
rapport 2015.36, Dnr: 21-2525/2014, bilaga 3). Inte mycket hat f6randrats sedan dess och 
sammanfattningsvis kunde det konstateras att det finns ett brett st6d f6t att SGU:s st6d till 
geovetenskaplig forskning ska hanteras av SGU saint att storleken pa fotskningsst6det b6t anpassas till 
den grundlaggande betydelsen som geovetenskapen utg6r for det moderna samhallet. I svaren fran 
unders6kningen sa lyftes det fram att en kontinuerlig uppdateting av samhallsnyttig tillampad forskning 
kravet Lang uthallighet vilket SGU hat. Forskningsanslagen fran SGU hat i manga fall varit helt 
avg6rande for att halla forskningen pa bred front. SGU at aven den naturliga mottagaren fox resultaten, 
och Hr en naturlig kanal f6r implementering av resultaten till samhallet. Utan dessa anslag sa ansags det 
att det riskeras en utslagning eller utflyttning av forskare pa lang sikt, vatf6r SGU b6r ha ett ansvat i sin 
roll som statlig myndighet att driva, framja och st6dja geologinaringen och pavisa dess samhallsnytta. 
SGU:s satsning med adjungerande professoret ansags dessutom lyckad och givande f6r univetsiteten. 
Vidare f6reslogs det att SGU b6r vara sarnordnate av omradets forskningsanslag och b6r utveckla sin 
roll som samlingspunkt mellan forskarvarlden och industrin, da forskningsst6det i manga fall utg6r ett 
incitament till samarbete, utbyte och synetgier. Bidrag till forskningsinsatser inom narliggande 
forskningsomraden beskrevs aven som 6nskvart, vilket dock inte ryms inom det befintliga anslaget. 
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Behovsbild 
Utifrin synpunkterna pa SGU:s nuvaxande stod till forskning och erfarenheten fran de 
verksamhetsomraden som SGU at akdvt inoin sa set vi ett stort behov av satsning pa riktad grand- och 
tillampad forskning inom geovetenskap. Aven om SGU tar fram underlag som kan anvandas i denna 
forskning, sa varken kan, ellet ska, SGU utfora all sadan forskning. Samhallet at dirfot betoende av att 
geovetenskaplig riktad och tillampad forskning har en hallbar bidxagssituation, vats ekonomiska ramar 
aven tillater inslag av tvarvetenskap. SGU set dock inte att sa at fallet i dagslaget. Detta medfot att vi 
skapar en svag lank redan i den grund som innovationet ska bygga pa och darmed tiskerar hallbarheten 
i losningar som ptioriteras i framtida utmaningsdriven forskning och innovation. Som exempel gallande 
nationell forskningsfinansiering kan namnas att at 2017 sa bidrog Enetgimyndigheten med cirka 175 
miljoner kronor till forskning kring batterier och elfotdon, SIP-STRIM med cirka 45 miljonet kronor 
till prospekterings-, utvinnings- och gruvteknik (se t.ex. Tillvaxtanalys PM 2018:10 — Staten roll vidgr6n 
omstdllninggenom aktiv industnpolitik och SIP STBIMAnnual report 2017), medan mindre an 5 miljonet 
kronor gick till forskning orn grundlaggande geologiska forutsattningar kring de mineral som denna 
teknik ayser att anvandas fot, ellet bygger pa. Sadana potentiella flaskhalsar saint atgkdsforslag hat 
aven identifierats i Tillvaxtanalys rapport 2017:13 Innovationskritiska metaller och mineral fran brytning till 
produkt— bur kan Staten std'dja utvecklingen?. Ett annat orrtade som ar i stort behov av bade forskning och 
kompetenshojande insatser ax i kopplingen mellan yt- och grundvatten, en fraga som blit allt viktigare i 
saraband med ett forandrat klimat och okad befolkningsinangd. 

SGU ser aven stark koppling till omradena hvsinedel och naturresurset saint khmat, energi och 
mobilitet inom EUs: nya tamprogram Horisont Europa. For att kunna fortsatta med utmaningsdriven 
projektsamverkan pa EU-niva behovs det nationella insatser. Detta at speciellt viktigt da ett kommande 
partnerskapsprogram, En geologisk service for Europa, diskuteras och forhandlas. Programmet at av 
bade nationellt och europeiskt intresse, men om man ska kunna dra nytta av EU:s forsknings och 
innovationsfinansiering sa ktays bade kompetens och kapital for medfinansiering. 

SGU set att det uppskattningsvis kommer att behovas minst 200 miljoner kronor per ar inom en snat 
fraintid till riktad grand- och tillampad geovetenskaplig forskning. Det baseras pa att exempelvis minst 
fern nationella fotskningsprojekt skulle behovas startas arligen inoin varje av de 15 deloinraden dk 
SGU:s verksamhet hat storst koppling till Agenda 2030 (Bilaga 1), och/eller till SGU:s 
forskningsagenda (Bilaga 2). Detta behov uppstar i och med de nya utmaningar samhallet stalls infot, 
saval som nya metoder for att atgarda gamla miljosyndet och relatetad kompetensutveckling. SGU:s 
bidrag till forskning bor darfot utokas for att mota de mest natliggande behoven i enighet med 
myndighetens budgetunderlag. SGU ser datemot att en myndighet med forskningsfnansieting som 
uppdrag, exempelvis FORMAS, bor handlagga den stotre summan. 

SGU anset att det at nodvandigt att myndigheten aven fortsittningsvis medverkat i, och beslutar om 
priotitering av utmaningat eller forskningsoinraden saint ar inkluderat i omhandettagande av resultat. 
Detta eftersom det medfot andra vatden som fotskningsfinansieringen bidtat med fot myndigheter 
(utan forskningsuppdrag), sasom att; SGU kan stodja och prioritera fot myndigheten relevanta 
forskningsomtaden; myndighetens framarbetade underlag kan befotskas; att det utvecklas en god 
samverkan mellan myndighet och forskningsutfotare saint att myndigheten som ett led i sin forvaltning 
kan koppla ihop resultat fran enskilda studier till ett stotre sammanhang fot att uppna bl.a. 
mi1j6kvahtetsrn9 och mg i Agenda 2030. 
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SGU hoppas'att Sverige ser behovet av det gruncMggande arbete som behovs genom nationell 
geovetenskaplig forskning och Hr beredda att satsa pa det i sin nya forskningsptoposition, sa att vi 
maximetar forutsattningatna fot att uppna ett hallbart samhalle och en cirkulat ekonomi. 

Beslut i detta arende har fattats av Generaldirektor Lena Sodetbetg. 

I den slutliga handlaggningen av atendet hat aven Adjungerad professor Lars-Ove Lang, Sarah 
Josefsson, Lisbeth Hildebrand, Lena Persson, Colby Smith, Peter Dahlqvist, Fredrik Mossmark, 
hallbarhetsstrateg Olof Taromi Sandstrom samt Avdelningschef Kaj Lax deltagit. FoU-strateg Therese 
Bejgatn hat varit foredragande. 

Therese Bejgarn 
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