SCARP:s årsmöte, 2010:
Sammanfattning av diskussion kring avslutning och rapportering av SCARP samt
kring förutsättningarna för en fortsättning av forskningen efter 2012
Peringe öppnade mötet och pratade om vikten av att fundera på vad som skall komma efter SCARP
när programmet avslutas om drygt två år.

Hur kan vi avrapportera programmet?
2013 (när programmet avslutas) är ett viktigt år med många aktiviteter av betydelse för SCARP. Det
är därför viktigt att fundera på vad programmet kan bidra med.
Naturvårdsverket (Anna Engleryd) efterfrågar ”SCARP-output” som är policyrelevant och
lättbegripligt. Boken”Air Pollution and Climate Change - two sides of the same coin” är ett bra
exempel på detta.
John Munthe kom med förslaget att skriva (gemensamma) syntesartiklar med fokus på ”policy”. Vid
publicering i ”specialnummer” bör vi fundera på en lämplig tidskrift redan nu.
Det vore intressant med en internationell aktivitet mot slutet av programperioden. Exempelvis i
Bryssel. Peringe nämnde konferenserna ”Saltsjöbaden -konferensena” som bra exempel som gjort
stora avtryck mot konventionsarbetet.
Peringe föreslog att en särskild grupp utses som funderar på fortsättningen av SCARP. Då bör man
bl.a. fundera på frågor som ännu inte finns med i programmet, samt vilket utrymme den här
forskningen kan få i det 8:e ramprogrammet.
Frågan om en grupp för fortsatta forskning respektive hur programmet skall avrapporteras hänsköts
till programmets ledningsgrupp.

SCARP:s roll i 8:e Ramprogrammet
Titus Kyrklund (Naturvårdsverket) ska ta upp frågan om 8:e Ramprogrammet med
forskningssekretariatet. Naturvårdsverket bör ta med sig frågor till Bryssel för att peka ut intressanta
frågeställningar inför 8:e ramprogrammet.
Det finns en svensk Rådgivningsgrupp inför 8:e Ramprogrammet, där bl a John Munthe och Joakim
Langner ingår. De bör också utnyttjas för att verka för att luftvårdsfrågorna också finns med i det
kommande ramprogrammet.

Vilka underlag behöver Naturvårdsverket internt?
Inför den fördjupade utvärderingen av miljömålen:
- Behövs en liten text som sammanfattar forskningen inom varje delområde inom SCARP.
Inför revideringen av luft- och takdirektivet:
- Hur kan SCARP bäst leverera in data och information?
- Bra om man kan sätta upp en tidsaxel.
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