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Ny myndighet på väg

Björn Risinger är utsedd av 
regeringen som särskild ut-
redare för att bygga den nya 
Havs- och vattenmyndigheten. 
Han har bland annat varit 
länsöverdirektör vid Läns-
styrelsen i Skåne län, chef 
för Naturvårdsverkets natur-  
resursavdelning och ordfö-
rande för ArtDatabanken.

Under november kom beskedet från regeringen att namnet på den nya nationella myndig-

heten med säte i Göteborg blir Havs- och vattenmyndigheten. Inriktningen – att svara 

för bevarande och hållbart nyttjande av våra vattendrag, sjöar och hav – är klar sedan 

tidigare. Arbetet att förbereda myndigheten har pågått en tid och verksamheten ska vara i full 

drift redan den 1 juli 2011.

Tanken är att huvuddelen av Fiskeriverkets verksamhet ska övergå till Havs- och vattenmyndig-

heten och där samordnas med Naturvårdsverkets vattenrelaterade arbete, som också flyttas över. 

Havs- och vattenmyndigheten blir så vid halvårsskiftet 2011 en systermyndighet till Naturvårds-

verket, samtidigt som Fiskeriverket avvecklas.

Som särskild utredare (jodå, det heter så på kanslisvenska) upplever jag bråda dagar med 

möten med intresseorganisationer, universitet, myndigheter och departement. Det gäller att hitta 

goda lösningar för att vi ska kunna svara för genomförandet av både havspolitik, fiskeripolitik 

och vattenmiljöpolitik, med starka kopplingar till EU-arbetet och det internationella samarbetet.

Att samordna arbetet med att genomföra Baltic Sea Action Plan för en levande Östersjö blir 

en av huvuduppgifterna. En av de stora utmaningarna blir att bygga upp en ny havsplanering i 

samverkan med andra länder. Att leda och samordna arbetet med vattenförvaltningen i alla våra 

sjöar, vattendrag och kustvatten är ytterligare en viktig arbetsuppgift, liksom regleringen av fisket 

och fiskerikontrollen.

Forskningsrådet Formas har nyligen föreslagit att huvudparten av forsknings- och datainsam-

lingsverksamheten vid Fiskeriverkets laboratorier i Lysekil, Drottningholm och Öregrund bör få 

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, som ny huvudman. Formas framför samtidigt att Havs- och 

vattenmyndigheten behöver säkerställa resurser och kompetens i myndigheten för att beställa, 

ta emot och värdera den datainsamling och forskning som laboratorierna även fortsättningsvis 

ska leverera. I mycket liknar detta hur Naturvårdsverket organiserat sitt arbete när det gäller 

miljöövervakning och forskning. Förslagen är nu på remiss fram till årsskiftet och ett politiskt 

ställningstagande ska därefter beredas i regeringskansliet.

För att kunna genomföra rätt åtgärder i våra sjöar, vattendrag och hav behövs vetenskaplig kunskap 

inom en rad olika områden och det blir ännu viktigare att utgå från tankarna i ekosystemansatsen. 

Arbetet bygger också på en fortsatt nära dialog mellan kunskapsförsörjning och förvaltning. Här 

har bland annat Havsmiljöinstitutet en viktig uppgift att bistå den nya myndigheten. 


