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Ett år som
vattenvårdsdirektör

Dea Carlsson är Vattenvårdsdirektör för Södra
Östersjöns vattendistrikt.
Har tidigare arbetat på
Naturvårdsverket, som
miljöchef i Mönsterås kommun, på Högskolan i Kalmar och på länsstyrelsen i
Kalmar.
Foto: Erik Winnfors

Å

ren går snabbare och snabbare ju äldre man blir, brukar man höra, men jag tror inte åldern
enbart är orsak till att jag har upplevt att det senaste året har gått fort. Att starta upp en
ny verksamhet, Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt, gav mej mer att tänka
på än tidens gång.Vad har då hänt under ett års tid?
Förmodligen är det ännu ganska få som direkt har mött någon av oss. Vi är inte många som
arbetar på de fem kanslierna. I mitt distrikt är vi tre personer på vattenmyndigheten. Räknar vi in
de personer som har ett utpekat ansvar att stödja vattenmyndighetens arbete ute på mina sju länsstyrelser (de kallas beredningssekretariat) blir vi ytterligare ca 20 personer i distriktet.
En del av vår tid har lagts på att utveckla samarbetet mellan den nya vattenmyndigheten och
beredningssekretariaten liksom kontakter med länsstyrelsernas olika enheter i övrigt. Vattendirektivet ställer krav på att se vattenplanering över ﬂera kompetensers verksamhet. Miljöfrågor,
planeringsfrågor och regionalekonomiska frågor är lika viktiga i den helheten.
En lika viktig insats har varit att stämma av med de centrala verk som har med vattenfrågor att
göra. Förutom Naturvårdsverket och Sveriges Geologiska Undersökning, som båda har ett särskilt
ansvar att ge råd och vägledning, har SMHI, Jordbruksverket, Boverket och ett antal ﬂer en viktig
roll i vattenarbetet.
Kommunernas insats kommer att bli en avgörande faktor både när det gäller möjligheten att
samla in uppgifter och genom det faktum att de har ansvar för den mark-och vattenplanering som
pågår idag. Än har vi inte hunnit etablera så konkreta kontakter med kommunerna eller med vattenvårdsorganisationer (i mitt distrikt ﬁnns 91 kommuner involverade och drygt 30 vattenvårdsorganisationer) men ett antal träffar har vi haft där länsstyrelsen och vattenmyndigheten gemensamt
har informerat.
Att samordna data, uppgifter och andra kunskaper om vattenområdena är en av de första
konkreta arbetsuppgifterna för oss. Eftersom de ﬁnns på olika håll och i olika datamiljöer är uppgiften inte så enkel. Flera centrala myndigheter har viktiga data om vatten. På liknande sätt har
varje länsstyrelse, kommun och vattenorganisation underlag som skall bearbetas och förpackas in
i helheten. Många universitet och forskningsinstitutioner har viktig information, inte minst de tre
marina centra. Vår första och hittills kanske största svårighet har varit att hitta modeller för hur
insamlingen av data skall gå till, vem som skall ansvara för kvalitetssäkringen och vilket tekniskt
system som skall användas. Det överraskade mig att vi inte redan idag hade väloljat, enhetligt system
för datahantering och datalagring. När vi kommer i hamn med detta, tillsammans med länsstyrelserna, kommunerna, centrala verk och andra, kan vi kanske plocka hem den första goda poängen
av införandet av vattendirektivet som ett steg i ett mer integrerat synsätt på kunskapsbehovet inför
det fortsatta arbetet med integrerad vattenplanering.
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