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Sammanfattning 

Ett av Naturvårdsverkets främsta uppdrag är att arbeta för att generationsmålet 

som är beslutat av riksdagen ska nås, nämligen ”att lämna över ett samhälle till 

kommande generationer där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka 

ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”. Det medför ett 

ambitiöst arbete i Sverige, EU och internationellt. 

 

Denna årsrapport syftar till att presentera en sammanfattad redovisning av 

resultaten från Naturvårdsverkets utvecklingssamarbeten för verksamhetsåret 

2021. Rapporten avser i huvudsak verksamhet finansierad av Sida och utgör en 

sammanfattning av de separata årsrapporterna som enligt särskilda 

överenskommelser mellan Sida och Naturvårdsverket tagits fram för de olika 

insatserna. I rapporten presenteras dessutom samarbetsområden och aktiviteter 

inom Naturvårdsverkets övriga internationella samarbeten. 

 

I utvecklingssamarbetet bidrar Naturvårdsverket till att utveckla effektiva 

miljöförvaltningar baserade på mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens 

principer för ömsesidig strategisk nytta så att åtaganden i exempelvis 

internationella miljökonventioner och Agenda 2030 kan uppfyllas. Arbetet sker i 

projektform och i enlighet med regeringens resultatstrategier. 

 

I samarbete med Sida har vi under 2021 arbetat med förberedelse, genomförande 

och avslut av bilaterala miljöprojekt i Albanien, Bosnien och Hercegovina, 

Kosovo, Nordmakedonien, Palestina, Serbien och Tanzania. Projekten fokuserar 

bland annat på EU-tillnärmning, naturskydd, miljölagstiftning, hållbar gruvdrift, 

vatten och klimat. Vi har även fortsatt arbetet i ett bredare globalt program i 

samverkan med bland annat FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och FN:s 

miljöprogram (UNEP). Programmet fokuserar dels på att främja minskad intern 

miljöpåverkan från FN-systemet, dels att arbeta integrerat med miljö och 

mänskliga rättigheter inom gruvsektorn i tio utvecklingsländer. Vi har även 

fortsatt implementeringen av Naturvårdsverkets andra globala program där fokus 

ligger på kapacitetsutveckling inom klimat och hållbar stadsutveckling som ett 

sätt att bidra till implementeringen av hållbarhetsmålen och Parisavtalet. Vidare 

fortskred arbetet med att starta upp ett nytt regionalt projekt upp i Västra Balkan 

med fokus på förbättrad luftkvalitet i regionen. Resultat från Naturvårdsverkets 

utvecklingssamarbete presenteras mer i detalj i kapitel 3. 

 

I Naturvårdsverkets internationella projekt finansierade av Miljödepartementet 

inom anslaget för internationellt miljösamarbete fokuserar vi på områden som 

har stor relevans för svenskt och globalt miljö- och klimatarbete. Där ligger 

fokus för närvarande på framförallt Brasilien, Indien, Kina, Ryssland, Sydafrika 

och USA. Vi har även ett samarbetsprojekt med Ungern som avslutades under 

2021 och som finansierades av EU. Detta arbete beskrivs i kapitel 10. 

 

I våra multilaterala samarbeten bidrar vi med underlag och expertkunskap för att 

utveckla det internationella miljö- och klimatarbetet. Det sker inom exempelvis 

Arktiska rådet, Barentsrådet, Nordiska ministerrådet, Organisationen för 

ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). Naturvårdsverkets multilaterala 

arbete beskrivs i kapitel 10. 
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Development cooperation at the Swedish Environmental Protection Agency 

2021 – Summary 

One of the most important tasks for the Swedish Environmental Protection 

Agency (SEPA) is to contribute to the “generation goal” decided by the 

Swedish parliament – “to hand over to the next generation a society in which 

the major environmental problems in Sweden have been solved, without 

increasing environmental and health problems outside Sweden’s borders”. This 

means that we work with high ambitions in forwarding the environmental 

agenda in Sweden, EU and internationally. 

 

This annual report provides an overview of the results from development 

cooperation carried out by SEPA and our partners in 2021. The report pertains to 

the Sida-financed activities and comprises a summary of the separate annual 

reports compiled according to the agreements between Sida and SEPA for our 

different projects. The report also presents other collaborations and activities 

within the scope of the international cooperation at SEPA. 

 

SEPA contributes to the development of a more effective and efficient 

environmental governance based on human rights, democracy, and rule of law. 

This development is of mutual strategic benefit within the framework of 

development cooperation, which improves our capability to fulfil obligations in 

international environmental conventions and the 2030 Agenda. Our work is 

carried out through projects in compliance with strategies from the government. 

 

In our development cooperation 2021, financed by Sida, we have worked on 

preparation, implementation, and finalization of projects in Albania, Bosnia and 

Hercegovina, Kosovo, North Macedonia, Palestine, Serbia and Tanzania. The 

projects focus on accession to the EU, environmental protection, environmental 

law, sustainable mining, water and climate, among other things. Furthermore, 

we have continued working in a multi-partner global program together with 

among others United Nations Development Programme (UNDP) and United 

Nations Environmental Programme (UNEP). The programme focuses on 

Environmental management systems in the UN system and on the nexus 

between environment and human rights in the governance of the mining sector 

in ten countries. We have also continued working with our other global program 

targeting climate and sustainable urban development through capacity building 

as a way of 

accelerating the implementation of SDG’s as well as the Paris Agreement. 

During 2021 the work continued with a new regional project in the Western 

Balkans focusing on improving air quality. Results from SEPA’s development 

cooperation, which is also the focus for this report, is found in Chapter 3. 

 

For our environmental bilateral project portfolio financed by the grant 

International environmental cooperation from the Ministry of Environment, 

SEPA is working in areas with high relevance for both Swedish and global work 

concerning environment and climate. Current focus countries are Brazil, India, 

China, Russia, South Africa and USA. We have also finalized a project in 

Hungary financed by the EU. This work is described in Chapter 10 of this 

report. 
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Within our multilateral cooperation we contribute with expert knowledge and 

policy recommendations with the purpose of developing international work 

concerning environment and climate. This line of work takes place in the Arctic 

Council, the Barents Euro-Arctic Council, the Nordic Council of Ministers and 

the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). This is 

described in Chapter 10 of this report. 
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1. Bakgrund 

Naturvårdsverket har en central roll i miljöarbetet och driver samt samordnar 

genomförandet av miljöpolitiken. Naturvårdsverket ska verka för att 

generationsmålet för miljöarbetet och miljökvalitetsmålen som riksdagen 

fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. 

Naturvårdsverket ska främja en hållbar utveckling med utgångspunkt i 

generationsmålet och miljökvalitetsmålen och därmed bidra till genomförandet 

av Agenda 2030. 

 

Sveriges och Naturvårdsverkets långa erfarenhet och kompetens inom 

miljöförvaltning och styrning ger goda förutsättningar att delta i internationellt 

utvecklingsarbete. Vi bidrar genom Naturvårdsverkets roll som central statlig 

miljömyndighet vilket ger legitimitet och särskilda förutsättningar för ett 

förtroendefullt, öppet, långsiktigt internationellt miljösamarbete. Våra 

erfarenheter, kontaktnät och unika kompetens ger en helhetssyn på utvecklingen, 

genomförandet och styrningen av miljöpolitiken. 

 

Naturvårdsverket ska delta i det internationella miljöarbete som regeringen 

bedriver. I det arbetet ska Naturvårdsverket särskilt bidra med underlag och 

expertkunskap och bedriva bilateralt samarbete. Naturvårdsverkets 

internationella samarbeten har som mål att bidra till att minska andra länders 

miljöpåverkan som också leder till att generationsmålet, miljökvalitetsmålen, 

Agenda 2030 och åtaganden i miljökonventioner kan nås, och att utveckla 

effektiva miljöförvaltningar. Vi arbetar med frågor som klimat och luft, samhälle 

och kretslopp och biologisk mångfald. Utvecklingssamarbetet (biståndet) har 

som målsättning att bidra till minskad fattigdom, ökad demokratisering och en 

hållbar utveckling i andra länder. Biståndet syftar till att stimulera en långsiktig 

utveckling som ökar människors möjlighet att försörja sig. 

 

Naturvårdsverkets bilaterala samarbeten syftar till att utveckla effektiva 

miljöförvaltningar i samarbetsländerna. Genom utvecklingsprojekt bidrar 

samarbetet till att bygga upp och stärka kapaciteten för ett proaktivt och effektivt 

miljöarbete i andra länder, baserat på rättsstatens principer och mänskliga 

rättigheter. Naturvårdsverkets multilaterala samarbete handlar till stor del om att 

bidra med kapacitetsutveckling av miljötjänstepersoner eller expertis och 

underlag till internationella förhandlingar för att utveckla det internationella 

miljöarbetet. Naturvårdsverkets multi- och bilaterala samarbeten består av 

utvecklingssamarbete finansierat av Sida, miljösamarbete finansierat av 

Miljödepartementet och ett projekt i Ungern finansierat av EU. 

 

Hållbar utveckling handlar inte bara om en god miljö, utan växer fram i 

samspelet mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Det kan till 

exempel betyda att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av ett segregerat och 

ojämlikt samhälle och en förstörd miljö. Det kan också betyda att ett förbättrat 

miljötillstånd får goda effekter på fattigdomsbekämpning, inte minst för utsatta 

och sårbara grupper som är direkt beroende av fungerande och friska ekosystem 

för sitt livsuppehälle. Kvinnor påverkas av miljöförändringar i långt större 

utsträckning än män, samtidigt har de inte lika stora möjligheter till inflytande i 

beslutsprocesser. Därför arbetar vi genom olika sektorer för att på ett 

systematiskt och integrerat sätt identifiera och angripa problemen. 
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2. Omfattning av Naturvårdsverkets internationella samarbetsprojekt 

finansierat av Sida 

Naturvårdsverkets internationella insatser under 2021 som finansieras av Sida 

redovisas nedan i tabell 1. 

 
Land/program Titel på insats Beslutad 

budget 

totalt, tkr i 
SEK 

Finansiell 

redovisning 

2021, tkr i 
SEK 

Avslut 

Finansiering utvecklingssamarbete 

(totalt Sida), tkr i SEK 

211 711 38 528  

Albanien Supporting Albanian 20 054 3 480 2021- 
 Negotiations in   04-30 
 Environment, Chapter 27    

 (SANE27)    

Bosnien och Hercegovina Supporting Albanian 38 377 10 250 2022- 
 Negotiations in   12-31 
 Environment, Chapter 27    

 (SANE27)    

Globala programmet – Global programme – 88 000 19 506 2023- 

Environmental Governance Environmental Governance   12-31 
Programme Programme for Sustainable    

 Natural Resource    

 Management    

Globalt program – Stärkta Strengthening Institutions 45 600 13 661 2023- 

institutioner för ett hållbart for a Sustainable Climate   03-31 
klimat     

Kosovo Environmental Capacity 9 000 1 028 2023- 
 Building on Data use in   12-31 

 Kosovo    

Nordmakedonien Supporting North 11 265 7 041 2022- 
 Macedonia in EU accession   12-31 
 in the Environmental Field    

 (SMEF)    

Palestina Palestinian Environment 5 067 2 426 2022- 
 Quality Authority capacity   12-30 
 building on the Climate and    

 Basel conventions    

Serbien Preparations for 28 000 25 203 2022- 
 negotiations related to   04-30 
 Serbia's EU accession    

 process, Phase 3,    

 Environment Accession    

 Project 3 (ENVAP3)    

Tanzania Enhancing National 3 500 323 2022- 
 Capacity for   06-30 
 Implementation of the    

 Environmental    

 Management Act in    

 Tanzania    

Västra Balkan Develop an environmental 2 000 855 2021- 
 programme focusing on air   05-31 
 quality for the Western    

 Balkans    

International Training Mine water and mine waste 2 348 591 2025- 

Programme (ITP) management   12-31 
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3. Resultat av Naturvårdsverkets utvecklingssamarbete 2021 

Naturvårdsverkets bilaterala samarbeten består av utvecklingssamarbete, 

finansierat av Sida, och miljösamarbete finansierat av Miljödepartementet. Vi 

hade under 2021 även ett samarbete med Ungern som finansierades av EU. 

Arbetet sker i projektform under beslutade tidsperioder och i enlighet med 

regeringens resultatstrategier som definierar vilka länder och tematiska områden 

som Sida ska arbeta med och vilka mål som ska uppnås. 
 

3.1. Albanien 

Naturvårdsverket har under 2021 fortsatt ge stöd till den albanska EU- 

tillnärmningen och en handlingsplan har tagits fram för planering av 

ansökningar av EU:s bidragsmedel inom miljösektorn. Icke-statliga 

organisationer har fått stöd till ett positionsdokument som presenterades för 

allmänheten, som även gett organisationerna ökad kapacitet i EU- 

tillnärmningsprocessen. Detta har även underlättat för organisationerna att 

etablera en samarbetsplattform för Balkanregionen vilket skapar förutsättningar 

för framtida miljösamarbete. 
 

3.2. Bosnien och Hercegovina 

I Bosnien och Hercegovina bistod Naturvårdsverket med att hantera och 

kvalitetssäkra luftkvalitetsdata för att genomföra åtgärder för att förbättra 

luftkvaliteten i landet, som av Världshälsoorganisationen klassas som en av de 

värsta. Under 2021 slutfördes en källfördelningsstudie i sex städer i Bosnien och 

Hercegovina. Studien är den första av sitt slag som genomförs i landet. Studien 

beskriver ursprunget och sammansättningen på luftföroreningarna i landet. 

Projektet färdigställde även en manual som harmoniserar metoder för bland 

annat mätning och datahantering. Fyra nya mobila mätstationer donerades till 

landet för att komplettera det befintliga nätverket. Projektet har även bistått de 

bosniska miljöinspektoraten med finansiering av fyra nya bosniska 

miljöinspektörer delvis tränade av svensk expertis. Dessa aktiviteter har bidragit 

till att stärka tillgången på kvalitetssäkrad information om luftföroreningar samt 

att tillse öppen, transparent tillgång till denna via projektets offentliga 

informationskanaler. Projektet bidrar på så vis till att allmänheten kan informera 

sig om faktiska förhållanden och hur dålig luft påverkar hälsa och miljö. 
 

3.3. Regionalt projekt i Västra Balkan 

Naturvårdsverket samarbetade under 2021 med FN:s barnfond (UNICEF) för att 

utveckla ett programförslag i 6 länder i Västra Balkan med fokus på luftkvalitet. 

Naturvårdsverket stöttar myndigheterna i att uppfylla åtaganden i EU- 

närmandeprocessen detta innefattar skyldigheter att tillhandahålla och 

kommunicera data och information samt att integrera ett barnperspektiv medan 

UNICEF stöttar barn och ungas möjligheter att göra sig hörda. Målet är att 

stärka institutionernas och myndigheternas kapacitet, kvalitetshantering och 

kommunikation inom området. Ett omfattande förankringsarbete har ägt rum 

genom virtuella besök i Nordmakedonien, Albanien, Kosovo, Serbien, 

Montenegro och Bosnien Hercegovina. Ansökan skickades in till Sida under 

2021, reviderades och skickades åter in i mars 2022. 
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3.4. Globala Programmet – Environmental Governance Programme 

Environmental Governance Programme (EGP) drivs i samarbete med FN:s 

utvecklingsprogram (UNDP) med fokus på miljö och mänskliga rättigheter inom 

gruvförvaltning i tio utvecklingsländer och FN:s miljöprogram (UNEP) om 

minskad intern miljöpåverkan i FN-systemet. 

 

EGP har bidragit till förbättrad lagstiftning, implementering och vägledning i för 

en rättsbaserad och miljömässigt hållbar gruvförvaltning i länder som Liberia, 

Mongoliet och Zambia. Vidare har programländerna ökat sin dialog och 

erfarenhetsutbyte med varandra genom digitala plattformar. Vidare har EGP 

bidragit med rekommendationer som fått genomslag i framtagandet av FN:s 

hållbarhetsstrategi. Under 2021 togs beslut om fas två för denna. 
 

3.5. Globalt program – Stärkta institutioner för ett hållbart klimat – 

Genom programmet Stärkta institutioner för ett hållbart klimat har 

Naturvårdsverket tillsammans med flera myndigheter fortsatt stödja 

förändringsprojekt i fem afrikanska länder (tidigare 6, men då projekten i 

Etiopien avslutat är programmet inte längre aktivt där). Huvudsyftet är att 

utveckla och genomföra nationella åtaganden gällande utsläppsminskningar, 

klimatanpassning och hållbar stadsplanering för uppfyllande av Parisavtalet. 

Under året har exempelvis Uganda gjort framsteg i sitt NDC-arbete och ett 

universitet i Kenya skapar nu en utbildning för samhällsplanerare där framtidens 

klimatrelaterade utmaningar adresseras. 
 

3.6. Kosovo 

Projektet Environmental Capacity Building on Data Use in Kosovo fokuserar på 

kommunikation, miljöinformationssystem och metod inom områdena luft, klimat 

och vatten. 2021 påbörjade Naturvårdsverket och Kosovo Environmental 

Protection Agency projektet och kommer att under tre år samarbeta för att 

förbättra Kosovos implementering av EU:s lagstiftning avseende öppna 

miljödata. 
 

3.7. Nordmakedonien 

I Nordmakedonien driver Naturvårdsverket ett projekt inom områdena EU- 

tillnärmning, luftkvalitet och naturskydd. Under 2021 har vi uppgraderat landets 

nätverk för luftkvalitetsmätningar genom att köpa in nya mätinstrument. Detta 

skapar möjlighet att genomföra mer pålitliga mätningar av skadliga 

luftföroreningar. Datan som dessa mätningar genererar finns tillgänglig för 

allmänheten i realtid och kan därför bidra till ökad transparens och möjlighet till 

påverkan och demokratiskt deltagande. Inom projektet har Naturvårdsverket 

även tillsammans med European Institute of Public Administration i Luxemburg 

designat en kurs i EU-tillnärmning inom miljöområdet, som nordmakedonska 

miljötjänstemän ska gå under 2022. 
 

3.8. Palestinasamarbetet 

En rapport om hushålls hantering av farligt avfall och kemikalier färdigställdes 

2021. Rapporten innehåller en plan som identifierar fyra utvecklingsområden om 

kapacitetsutveckling och integrering av jämställdhet. På grund av 

coronapandemin har projektet förlängts men med en helt reviderad arbetsplan, 

från att stärka landets miljöhandlingsprogram genom att bygga upp Palestinas 
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kapacitet inom Klimat- och Baselkonventionen, till att istället handla om ett 

utbildningsprogram för unga miljöjournalister. Fostrandet av nästa generation av 

journalister är ett prioriterat område för Palestinas Environment Quality 

Authority då debatten om miljöfrågor anses begränsad inom landet. 
 

3.9. Serbien 

Naturvårdsverkets samarbete med Serbien fokuserar på EU-tillnärmning. Under 

2021 har en webbsida på Serbiens miljödepartement för Negotiating Group 27 

uppdaterats. Åtta faktablad har uppdaterats och ett nytt har tagits fram för att ge 

allmänheten bättre och mer tillgänglig information. Stöd har getts till 

implementering av rapporteringen för hushålls- och förpackningsavfall enligt 

krav från EU och Eurostat. Stöd har även getts till Serbien för att etablera en 

strategisk planering för en serbisk version av EU’s Green Agenda for the 

Western Balkans. Betydande stöd till miljöministeriet för EU-tillnärmning har 

bidragit till att EU i december öppnade miljökapitlet för förhandling. Ett 

utbildningspaket har tagits fram för kommunernas avfallsrapportering och finns 

tillgängligt digitalt. 
 

3.10. Tanzania 

I Tanzania verkar Naturvårdsverket i ett projekt för en mer effektiv 

miljölagstiftning. Projektet har i stor utsträckning påverkats av coronapandemin 

som inneburit förseningar. Projektet blev formellt godkänt av Tanzanias 

departement för finans och planering. Projektet genomförde ett styrgruppsmöte 

med de lokala samarbetsparterna vice presidentens kansli och det nationella 

miljörådet. På mötet reviderades projektets aktivitetsplan samt tidslinjen för 

genomförande. Naturvårdsverket bistod även Tanzanias vice presidents kansli, 

med kvalitetsgranskning inför upphandlingar av miljökonsulter med syfte att 

stödja processer i implementeringen av Tanzanias miljölagstiftning. 
 

3.11. Internationellt utbildningsprogram (ITP) 

Under 2018–2025 anordnar Sveriges geologiska undersökning tillsammans med 

Luleå tekniska universitet och Naturvårdsverket tio utbildningar angående 

hantering av vatten och avfall från gruvor. Utbildningen genomförs med 

projektarbeten i deltagarnas länder och är öppen för deltagare från låg- och 

mellan-inkomstländer med en växande eller etablerad gruvindustri. En 

onlinekurs hölls med deltagare från fem afrikanska länder. Deltagare i kursen 

var personal som arbetar med tillståndsgivning och tillsyn av gruvor. En regional 

uppföljningskonferens hölls från förra fysiska kurstillfället i Sverige, med fokus 

på gruvhantering. 
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4. Tematiska frågor 

Naturvårdsverkets myndighetskompetens fokuserar på förvaltning och styrning 

inom bland annat klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade 

områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning. 

Naturvårdsverket ska dessutom vägleda de myndigheter som har ett ansvar i 

miljömålssystemet och samordna miljömålsuppföljningen. I våra internationella 

samarbeten försöker vi tillvarata dessa kompetenser samt tillvarata rollen som 

nationell förvaltningsmyndighet på miljö- och klimatområdet. Vi är en del i ett 

erfarenhetsutbyte och ett gemensamt lärande med våra partners. 

 

Naturvårdsverkets olika samarbetsprojekt inkluderar ofta tematiska frågor som 

demokrati, mänskliga rättigheter inklusive jämställdhet och konflikt. De problem 

vi bidrar till att lösa är inte sällan av komplex karaktär som tillhör en rad olika 

sektorer, varför det är viktigt att även vårt arbetssätt är integrerat genom flera 

sektorer. 
 

4.1. Systemtänk, adaptivt och integrerat arbetssätt - miljö, mänskliga 

rättigheter och andra sektorer 

Naturvårdsverkets olika samarbetsprojekt inkluderar tematiska frågor som 

mänskliga rättigheter inklusive jämställdhet och konflikt. En hälsosam miljö och 

mänskliga rättigheter är sammankopplade på så vis att en hälsosam miljö är en 

förutsättning för tillämpandet av mänskliga rättigheter. Exempel på dessa är 

hälsa, mat, vatten, utbildning, adekvat boende, kultur, och inte minst barns 

rättigheter. Samtidigt är utövandet av mänskliga rättigheter, till exempel rätt till 

information, deltagande och rättvisa, åsikts- och yttrandefrihet, förenings- och 

mötesfrihet och förbud mot diskriminering, nödvändiga för att skydda miljön. 

Genom att stärka mänskliga rättigheter, demokratiska strukturer och processer 

inom miljöförvaltningen stärks också demokratins omfattning och räckvidd. 

Viktiga aspekter av detta inkluderar trovärdighet och tillgänglighet av 

miljöinformation och deltagande i beslutsprocesser. 

 

Under 2021 har flera projekt fokuserat på att stärka rätten till information och 

möjligheten till demokratiskt deltagande i olika processer kopplade till miljö. 

Exempel på detta är samarbetet i Kosovo gällande EU-tillnärmning. Projektet 

förbereder för att via miljöinformationssystem tillgängliggöra data från de 

tematiska områdena: vatten, klimat och luftföroreningar. Vidare bidrar projektet 

i Bosnien Hercegovina till allmänhetens rätt och tillgång till information om 

luftföroreningar och dess påverkan på hälsa och miljö. 

 

Globala trender som ökad konsumtion, miljöförstöring och klimatförändringar 

sätter ohållbart hög press på tillgänglighet och användbarhet av naturresurser 

som land, vatten och ekosystemtjänster. När regeringar, statliga och lokala 

offentliga organ fallerar i sin förvaltning av naturresurser riskerar detta att, bidra 

till väpnade konflikter, fördjupa pågående konflikter och/eller leda till ökad 

migration. Utmaningarna associerade med att förebygga, hantera och lösa 

konflikter över naturresurser kan väl komma att definiera global fred och 

säkerhet under 2000-talet. 

 

En integrerad analys av de sektorer och aktörer som påverkar gruvförvaltningen 

utgjorde en utgångspunkt för formuleringen av Naturvårdsverkets samarbete 

med UNDP inom Globala Programmet för hållbar förvaltning av naturresurser 
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(EGP). Systemanalysen visade att miljöförvaltningen i högre grad behöver 

integrera och genomföra principer för rättsstaten och mänskliga rättigheter. I 

detta ingår att stärka miljöförvaltningens såväl som andra berörda aktörers 

förmåga att interagera, samverka och samarbeta för att stärka kapaciteten på 

samhällsnivå för att driva miljö- och utvecklingsagendan framåt. Programmet 

har därför etablerat samarbete och samverkan mellan berörda ministerier, 

myndigheter och andra aktörer som arbetar med miljö och mänskliga rättigheter 

i de tio länder där programmet verkar. 
 

4.2. Jämställdhet 

I den feministiska utrikespolitiken ska jämställdhet genomsyra 

utvecklingspolitiken och är en förutsättning för långsiktig demokratisk, rättvis 

och hållbar utveckling. På Naturvårdsverket är jämställdhet en prioriterad fråga 

inom hela myndighetens verksamhet internt och externt. 

 

Kopplingarna mellan miljö och jämställdhet är tydliga. Män och kvinnor 

interagerar på olika sätt med miljön vilket innebär att de har olika möjligheter 

och förutsättningar att skydda miljön. Vidare påverkas kvinnor i långt större 

utsträckning av miljöförändringar än män, då de är överrepresenterade bland 

fattiga och resurssvaga. Samtidigt har kvinnor inte lika stora möjligheter till 

inflytande i beslutsprocesser, och har därmed inte lika stor makt att påverka sin 

egen tillvaro. Naturvårdsverket arbetar därför aktivt med jämställdhet i de 

internationella projekt vi verkar. Vårt jämställdhetsarbete bidrar till att nå 

Sveriges miljömål och Agenda 2030. Nedan följer några exempel på 

jämställdhetsarbete i Naturvårdsverkets samarbetsprogram- och projekt. 

 

Ett exempel på jämställdhetsintegrering i ett projekt är samarbetet med den 

palestinska miljömyndigheten. En baslinjestudie om mäns och kvinnors 

deltagande i beslutsfattande fora och en studie av hushålls hantering av farligt 

avfall och kemikalier togs 2020 fram och har presenterats i samband med en 

större workshop om farligt avfall som även utgör underlag till den slutliga 

rapporten som färdigställdes 2021. Rapporten innehåller en plan som identifierar 

fyra utvecklingsområden varav kapacitetsutveckling av jämställdhetsarbete och 

procedurer för jämställdhetsintegrering inom miljömyndighetens arbete är 

inkluderat. 

 

Globala programmet (EGP) utgår från att det är helt nödvändigt att stärka 

kvinnors roll som förändringsaktörer för att nå våra miljömål och en hållbar 

utveckling. Programmet verkar för ökat deltagande för kvinnor och flickor i 

beslutsfattandeprocesser inom gruvförvaltning i programländerna och därmed 

ökad påverkan för sin tillvaro. Under 2021 anordnades en fyra veckor lång 

online utbildning med fokus på hur gruvförvaltningen kan bli mer jämställd och 

hur kvinnors rättigheter kan stärkas. Kursen tog bland annat upp hur 

föroreningar från gruvverksamhet påverkar kvinnor och män och hur vilka 

åtgärder myndigheter, civilsamhället och den privata sektorn kan vidta för att 

öka jämställdheten och bidra till att de globala hållbarhetsmålen uppfylls. 1 747 

personer deltog från 133 länder och 63% av dem var kvinnor. 
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5. Kommunikation 

Naturvårdsverkets kommunikation syftar till att genom fakta och kunskap göra 

miljöinformation mer känd samt skapa nytta, delaktighet och förtroende. Vår 

kommunikation är öppen, resultatinriktad och trovärdig. Vi använder 

kommunikation som ett verktyg både för att arbeta fram ett resultat och för att 

sedan leverera resultatet till berörda. Kommunikation ska upplevas som relevant 

och tillgänglig vilket leder till ökat förtroende. Flera av våra internationella 

projekt har kommunikationsstrategier som syftar till att uppnå samarbetsmålen, 

men också Naturvårdsverkets kommunikationsmål. 

 

I IMPAQ-projektet i Bosnien och Hercegovina har vi under året haft en 

informationskampanj kring luftföroreningar och dess påverkan på befolkningens 

hälsa. Den har fått stor spridning i både sociala- och traditionella medier där 

både luftkvalitet och hälsa tagits upp. Luftkvaliteten har presenterats i samband 

med vädret på flera lokala och nationella radiostationer liksom i TV. Barn och 

unga har deltagit i aktiviteter som engagerat skolor och föräldrar. 

 

Inom projektet i Nordmakedonien har vi haft kommunikationsaktiviteter i 

samband med leverans av mätinstrument och i Serbien är kommunikation en 

integrerad del av projektet där en ny webbsida kommit på plats samt uppdatering 

av faktablad. 

 

När det gäller att kommunicera om våra aktiviteter och resultat har 

Naturvårdsverket, utöver våra engelska sidor på naturvårdsverket.se, ett 

Twitterkonto för internationellt miljösamarbete. Via kontot kommuniceras också 

nationellt arbete i den mån det kan vara givande för våra målgrupper 

internationellt. Twitterkontot följs av internationella aktörer och partners i 

områden vi är aktiva. Flera aktiviteter som främst inkluderar pressrelationer och 

medieträning har delvis fått skjutas på framtiden på grund av rådande 

pandemiläge. Naturvårdsverkets interna riktlinjer för hur myndigheten bedriver 

internationella samarbeten finns sedan tidigare publicerade på myndighetens 

intranät. 
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6. Redovisning av erfarenheter, lärdomar och riskhantering 

Under denna rubrik sammanfattas några konkreta exempel från olika 

samarbetsländer där Sida-finansierade projekt har genomförts. De största 

projektriskerna identifieras och några erfarenheter av våra tillvägagångsätt för att 

hantera riskerna redovisas. Fokus ligger på erfarenheter från arbete med EU- 

tillnärmning och förändrade villkor under coronapandemin, samt riskhantering 

och antikorruption.  
 

6.1. Erfarenheter och lärdomar angående arbetet med EU-tillnärmning 

EU:s utvidgningsprocess ger stora möjligheter till skydd av miljön. 

Efterlevnaden av miljöregelverket är en betydande utmaning för 

kandidatländerna och de potentiella kandidatländerna och utsikten till 

medlemskap erbjuder en ram för utveckling och ger konkreta mål som ska 

uppnås. Naturvårdsverket har under året verkat för att stödja EU-tillnärmning på 

miljöområdet i framförallt Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, 

Nordmakedonien och Serbien. I detta avsnitt lyfts några exempel från dessa 

samarbeten. 

 

I Bosnien och Hercegovina (BiH) har Naturvårdsverket fortsatt att implementera 

de delar av projektet som syftar till att ge landet teknisk förmåga och kunnande 

som kommer vara nödvändigt för att närma sig EU. I dialog med både vår 

närmsta samarbetspartner Europeiska miljöbyrån (EEA) samt lokala 

projektpartners har utvecklandet av rapporteringssystemet Raven samt 

implementerandet av nationella referenslaboratorier i BiH fortsatt. 

Naturvårdsverket har även stöttat i att anpassa befintlig bosnisk lagtext i 

relevanta juridiska utrymmen kring funktioner för luftkvalitet. 

 

I Nordmakedonien har Naturvårdsverket under 2021 fortsatt kartläggningen av 

landets behov av stöd kring sin EU-tillnärmningsprocess. På grund av 

Bulgariens veto mot att inleda förhandlingar med EU-kommissionen har 

processen stannat upp vilket gjort att stödet för att möta landets behov kan 

finjusteras. Fortsatta möten har ägt rum med landets miljöministerium och 

planering för regionala och nationella aktiviteter för att öka kunskapen om EU:s 

miljökapitel 27 har påbörjats. En e-utbildning i EU-tillnärmning ska äga rum 

under 2022 inom ramen för Naturvårdsverkets projekt i landet. 

 

I Serbien fortlöpte arbetet att stötta Miljöministeriet i deras arbete med EU:s 

anslutningsprocess för miljökapitlet. Att Serbien i december 2021 fick ja från 

EU-kommissionen att öppna miljökapitlet för förhandlingar var ett stort framsteg 

som Naturvårdsverkets stöd bidragit aktivt till. Detta framsteg lyfts regelbundet 

lyfts fram av både den politiska ledningen och ansvariga tjänstemän som en 

motiverande faktor att fortsätta det svåra reformarbetet i landet. 
 

6.2. Erfarenheter och lärdomar från hur projektarbetet förändrats och 

anpassats under coronapandemin 

Coronapandemin har gett konsekvenser även för Naturvårdsverket och 

kommunikation har på flera sätt varit en framgångsfaktor för att få verksamheten 

att fungera väl. Myndigheten var bland annat snabb i att ställa om mötes- och 

konferensverksamheten genom olika former och faciliteringsmetoder för digitala 

möten. 
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Ständiga förändringar i länders restriktioner i fråga om utegångsförbud, 

hemarbete och stängda gränser har medfört osäkerhet och i många fall 

svårigheter att få kontakt med projektdeltagare i de aktuella länderna. Detta har 

saktat ner takten i projekten och riskerar minska samarbetsparternas prioritering 

av projekten när miljöfrågan i många länders politik fått stå tillbaka för 

satsningar på ekonomisk utveckling för att klara försörjningen av befolkningen. 

 

Projektet i Nordmakedonien har från start haft en tydlig digitaliseringsprägel och 

bland annat enbart genomfört digitala styrgruppsmöten vilket gjorde projektet 

resilient mot de förändringar coronapandemin medförde. Men utmaningar i form 

av bristfällig bredbandsuppkoppling och avsaknad av relevanta tekniska 

hjälpmedel i Nordmakedonien har påverkat arbetet. Den ökande graden av 

hemarbete i kombination med stängda skolor och förskolor försvårar deltagande 

i digitala möten och aktiviteter när hela familjen ska samsas om en dator eller 

svag uppkoppling. Vågorna av smittspridning i Nordmakedonien har även 

medföljt förseningar av planerade event i landet, även om Naturvårdsverket inte 

ämnat vara på plats. På det stora hela har projektet dock lyckats leverera 

merparten av sina aktiviteter trots att pandemin pågått under nästan hela 

projekttiden. 

 

Inom Globala programmet (EGP) har en omställning till digitala arbetsformer 

skett till följd av pandemin, bland annat genom flera digitala workshops med de 

tio programländerna. Fler kunde då delta från olika delar av världen vilket också 

ledde till minskad miljöpåverkan. För att säkerställa direkt kommunikation med 

personer i utsatta situationer har megafonbilar, mobiltelefoner och radio 

används. Inom programdelen som utvecklar FN:s interna miljöarbete fanns från 

början en komponent för att stärka den virtuella möteskulturen. Detta arbete har 

fått nya positiva förutsättningar under 2021 genom en ökning av virtuella möten 

i FN under pandemin. 
 

6.3. Riskhantering och antikorruption  

 

I Naturvårdsverkets internationella projekt analyseras risker och hantering för 

korruption samt dessa kan undvikas, främst i planerings- och 

genomförandefasen av projektet. Att projekten främjar transparens eftersträvas 

även. En riskanalys genomförs som en del av varje projektförslag och följs 

regelbundet upp under projektets gång. Naturvårdsverket har tagit fram ett 

förslag på en rutin, baserad på Sidas antikorruptionsutbildning, för 

antikorruption i projektplanering. Efter beredning ska den godkännas av 

enhetschefen på internationella enheten.  

 

Vad gäller vidareförmedling av medel arbetar Naturvårdsverket främst genom 

upphandling – här följer vi strikt LoU. Naturvårdsverket arbetar i mindre 

utsträckning med bidrag och myndighets överenskommelser, och i de fall det 

görs gäller det främst partnerorganisationer så som UNDP och andra svenska 

myndigheter. 

 

Nedan följer två exempel på hur Naturvårdsverket arbetar specifikt avseende 

riskanalys och antikorruption. 
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Nordmakedonien 

 

I projektdokumentet för Nordmakedonien finns en riskanalys som inkluderar risken 

för korruption. Denna riskanalys uppdateras vid varje årsrapportering till Sida. 

Årsrapporteringen innehåller även ett avsnitt med 'lessons learned' vilket kopplas 

med tidigare riskanalyser. Om risker eller korruption inträffat beskrivs hur det har 

adresserats och vad vi lärt oss av det.  
 

Följande risker togs upp i analysen för den senaste årsrapporteringen: 

 

3.1 Risk for limited participation of local partners 

3.2 Risk of overlaps with other projects 

3.3 Risk for gender inequality in the project 

3.4 Risk of change of political offices and staff 

3.5 Risk for corruption 

3.6 Risk for shifts in internal priorities and staffing 

3.7 Risk for delays of procured goods and services 

3.8 Risk for effects caused by Covid-19 

 

Specifikt för korruption finns följande ’risk response’ med i den senaste 

årsrapporteringen: The project will utilize transparency in all situations, 

including when hiring and paying local consultants, procurements etc. The 

selection of local consultants included in direct award procurements should be 

done by Swedish and Macedonian sides together. The Swedish EPA will make 

final decisions according to applicable Swedish procurement legislation, and the 

Swedish EPA standards for public procurements. Full financial reporting should 

be provided by hired local contractors. Cash payment should be avoided, but 

when necessary, a receipt will always be requested. Suspected corruption will be 

reported directly to the project management and to the Swedish EPA. There is 

always a possibility to report anonymously to Sida or the Swedish EPA through 

their webpages. 

 

I övrigt genomförs alla upphandlingar i projektet i nära samråd med 

Upphandlingsenheten på Naturvårdsverket, vilket säkerställer att regler följs. Alla 

projektmedarbetare, såväl interna som externa, har även instruerats att alltid 

känna till risken för eventuell korruption när aktiviteter genomförs i landet. Detta 

inkluderar allt från noggrannhet i hantering av kvitton vid kontantbetalningar, 

vilka restauranger vi väljer att besöka med projektpartners, till vilka personer som 

inkluderas i workshops och studiebesök. När Naturvårdsverket får förslag från 

projektpartners om var vi ska förlägga konferenser, vilka vi ska inkludera i 

aktiviteter, hur vi utför förberedelser med mera försöker vi alltid stämma av och 

rådfråga flera parter i landet för att säkerställa att valet blir så oberoende, rättvist 

och transparent som möjligt. 

 

Lolo Darin på Sida Eurolatin höll en workshop i antikorruption på svenska 

ambassaden i Skopje och online den 28 september 2021. Deltog gjorde 

ambassaden, polisen och flera svenska givare på plats i Nordmakedonien. Efter 

kursen fick deltagarna det material som Sida tagit fram om antikorruption med 

länkar: Faktablad_om_ (amazonaws.com). Vi påbörjade då en rutin för detta för 

medarbetare på Internationella enheten på Naturvårdsverket. 
 

https://pp-wp-files-stage.s3.eu-north-1.amazonaws.com/app/uploads/2022/04/06103918/Two-pager-corruption-as-a-development-obstacle.pdf
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Environment Governance Program 

 

Naturvårdsverket har inom Environmental Governance Programme (EGP) en 

riskmatris som uppdateras årligen i samarbete med UNDP. För 

antikorruptionsarbete i daglig projekthantering används UNDP:s riktlinjer från 

landkontoren. Arbetet inom EGP fokuserar på att stärka det allmänna deltagandet 

och tillvaratagande av olika gruppers perspektiv i gruvprocessen, samt 

allmänhetens tillgång till information om miljöproblem de berörs av. Att på detta 

sätt öka möjligheten till transparens i regelverk och beslutsfattande skapar 

förutsättningar att också kunna minska korruption.  

 

Under 2021 medverkade antikorruptionsexperter i utformning och genomförande 

av vår digitala kurs inom jämställdhet och gruvor. ”Lisa Caripis (Transparency 

International) described the links between gender, corruption, and mining. She 

outlined the unique gendered forms of corruption, the disproportionate impact of 

corruption on women, and the role women can play in combating corruption” (ur 

slutrapporten för kursen 2021). 

 

Ett fall av misstänkt korruption i form av att mätningsutrustning beslagtagits och 

inte var tillgänglig som avsett, anmäldes av en extern partner 2021 och utreddes. 

Utredningen visade att utrustningen åter var tillgänglig. Sida informerades om 

ärendet. 



18(25) NATURVÅRDSVERKET 
 

 

 

7. Interna förutsättningar 

Under 2021 har över Naturvårdsverket medverkat i de olika samarbetsprojekten. 

Naturvårdsverkets egen personal utgör den viktigaste resursen i 

utvecklingssamarbetet och grunden till den helhetssyn på miljöstyrning och 

förvaltning som bildar vår myndighetsspecifika kompetens. Samtidigt samverkar 

Naturvårdsverket med många andra myndigheter och aktörer i genomförandet av 

miljöpolitiken och utvecklingssamarbetet. Myndigheter som 

Kemikalieinspektionen, SMHI, Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges 

lantbruksuniversitet, med flera blir naturliga samarbetsparter även i det 

internationella arbetet. Naturvårdsverket har även ramavtal för 

konsultmedverkan inom en rad olika avtalsområden. 

 

Naturvårdsverket arbetar fortsatt i enlighet med den antagna strategin för 

internationella samarbeten 2016–2020 som även inkluderar Agenda 2030. Den 

omfattar verkets bilaterala och multilaterala samarbeten och har följande mål: 

a) Naturvårdsverkets internationella samarbeten bidrar till vår vision och till 

att förbättra den svenska rådigheten vad gäller generationsmålet och 

uppfyllande av miljökvalitetsmålen. 

b) Naturvårdsverkets internationella samarbeten bidrar till att utveckla 

effektiva miljöförvaltningar nationellt, regionalt och globalt. 

c) Naturvårdsverkets internationella samarbeten bidrar till både nationellt 

och internationellt miljöarbete för ömsesidig strategisk nytta som till 

exempel att åtaganden i internationella miljökonventioner kan uppfyllas. 

d) Naturvårdsverkets internationella samarbeten har en inriktning som 

motsvarar verkets unika kompetens och resurser. 

 

Naturvårdsverket kommer under 2022 att vidareutveckla den befintliga 

internationella strategin genom att bland annat konkretisera hur man bättre tar 

till vara möjligheterna till synergier mellan allt internationellt arbete på 

Naturvårdsverket, och hur det internationella samarbetet tydligare kan integreras 

i hela Naturvårdsverkets verksamhetsplanering och budgetarbete. Genom en 

bredare förankring av urval, utformning och kvalitetssäkring av den 

internationella projektverksamheten ökas möjligheten att förbättra miljönyttan 

för projekten, det övriga internationella arbetet och även för det nationella 

miljöarbetet. 
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8. Externa förutsättningar 

Externa förutsättningar för Naturvårdsverkets medverkan i 

utvecklingssamarbetet handlar dels om behov och efterfrågan från 

samarbetsländer och organisationer, dels styrning och finansiering som 

möjliggörs genom svensk bistånds- och miljöpolitik. 

 

Behov och efterfrågan hänger nära samman med globala miljöutmaningar som 

påverkar utvecklingsländer och riskerar att förvärra fattigdomen. Att utveckla 

samarbetsländers institutionella kapacitet för att effektivt kunna hantera miljö 

och naturresurser betonas av såväl den svenska som den internationella 

biståndsagendan. Naturvårdsverkets samarbeten sker inom ramen för 

regeringens tematiska prioritering miljö och klimat. Det finns tydliga 

beröringspunkter även till demokrati och mänskliga rättigheter eftersom 

miljöstyrning och förvaltning också handlar om rättsstatens grundläggande 

principer för att främja öppenhet och deltagande. 

 

I september 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala mål för hållbar 

utveckling, den så kallade Agenda 2030 (eller Sustainable Development Goals, 

SDG). För första gången har vi nu antagna globala mål som ska genomföras i 

FN:s samtliga medlemsländer oavsett ekonomiska förutsättningar. Hållbar 

utveckling handlar inte bara om en god miljö, utan växer fram i samspelet 

mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Det kan till exempel betyda 

att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av ett segregerat och ojämlikt 

samhälle och en förstörd miljö. För Sveriges del kommer genomförandet av de 

globala målen innebära en del utmaningar, både inom miljö- och klimatområdet 

och inom andra samhällsområden. En del utmaningar känner vi igen från arbetet 

att genomföra de nationella miljömålen som i många fall speglar de globala 

utmaningarna. 
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9. Utblick för 2022 

Naturvårdsverket bedömer att efterfrågan på internationellt miljösamarbete med 

Sverige är fortsatt stor. Miljöproblem är gränsöverskridande och en stor del av 

arbetet behöver ske i samverkan med andra länder. Naturvårdsverket eftersträvar 

en portfölj med länder där vi har särskilt uppdrag och finansiering, med länder 

som är aktuella för EU-tillnärmning samt med länder som är strategiskt viktiga 

från ett globalt miljöperspektiv och/eller ur ett svenskt konsumtionsperspektiv 

och en övergripande inriktning mot miljöförvaltning inom verkets 

kompetensområden. För att ytterligare konkretisera inom vilka områden och 

med vilka länder vi ska samarbete med vidareutvecklar vi under 2022 vår 

internationella strategi, se ovan. Flera av de bilaterala och globala samarbetena 

som pågick under 2021 fortsätter under 2022. Se tabell ovan. Framöver behöver 

vi utveckla flertalet nya projektförslag. 

 

Insatsen att utveckla ett kommande projekt i Västra Balkan färdigställdes 2021 

genom att ett utkast skickades in till Sida. Förslaget kommer att utvecklas vidare 

under 2022. I slutet av 2021 inleddes diskussioner med Zambia inför ett nytt 

bilateralt samarbete inom gruvsektorn med start 2022. Samarbetet ska ha tydliga 

kopplingar med Globala programmet (EGP) som genom UNDP också arbetar i 

landet inom samma sektor. Vidare kommer möjligheterna för en eventuell ny fas 

för EGP ses över under 2022. 

 

Arbetet under 2022 förväntas fortsatt präglas av coronapandemins effekter, 

beroende på situationen i de länder vi verkar i. Effekten på utvecklingen i 

länderna såväl som på möjligheten att resa förväntas kvarstå i olika grad. 

Naturvårdsverket arbetar för att ta tillvarata de positiva effekterna av resfria 

arbetsmetoder och bidra till att det integreras i kapacitetsutvecklingen med våra 

samarbetspartners. I den mån pandemin avtar finns en möjlighet att verka för en 

grön återhämtning. På samma sätt som Naturvårdsverket i sitt nationella uppdrag 

verkar för att miljö- och klimataspekter får en central roll i 

samhällsutvecklingen, kan vi i våra insatser bidra till dialog med våra 

samarbetsparter för att stödja dem i arbetet med grön återhämtning. Vi förutser 

dock fortsatt risker med att miljöfrågan nedprioriteras och kommer att lägga stor 

vikt vid ett förändringsbenäget arbetssätt och insikt i samarbetsländernas 

utmaningar för att säkerställa befolkningens försörjningsmöjligheter, vilket 

diskuteras närmare under stycket nedan om utmaningar. 

 

Inom EGP i delprogrammet i samarbete med FN:s miljöprogram (UNEP) kring 

FN:s interna miljöarbete har Naturvårdsverket under 2021 påbörjat möten för att 

dela information, lärdomar och undersöka synergimöjligheter mellan liknande 

insatser med Regeringskansliet och andra myndigheter. Fler möten planeras 

under 2022 och ett outreach-arbete bland både svenska och FN-aktörer planeras. 

 

Naturvårdsverket i samarbete med andra myndigheter ser positivt på att bidra till 

att utveckla olika former för strategiska diskussioner med Sida i syfte att 

ytterligare inkludera miljö- och klimatfrågor i olika insatser. Naturvårdsverket 

deltar aktivt i GD-forum för Agenda 2030 och är även med i den så kallade lilla 

GD-gruppen som är med och utvecklar verksamheten. Verket finns också 

representerat i den operativa arbetsgrupp som är knutet till lilla GD-gruppen. 
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9.1. Utmaningar för 2022 

Den internationella arenan samt miljöproblemen vi bidrar till att lösa är inte 

sällan av komplex karaktär. Läget förändras ständigt, både globalt och nationellt. 

Förändringar i länderna vi verkar i kan ha stor inverkan på våra 

samarbetsprojekt, exempelvis genom coronapandemin, politiska svängningar 

eller prioriteringsskiftningar. Även faktorer som finansiering till 

Naturvårdsverket, styrning utifrån politiken och övergången till ett digitalt 

arbetssätt i och med pandemin har bidragit till förändringar. Det krävs en 

flexibilitet och ett adaptivt arbetssätt utifrån ett systemperspektiv och inte minst 

en välarbetad riskhantering inom varje projekt för att vi ska ha möjlighet att 

möta ständiga förändringar internt och externt. Naturvårdsverket arbetar för att 

tillvarata dessa perspektiv i varje del av våra samarbetsprojekt – i designfasen, 

genomförandefasen och uppföljningsfasen. 

 

Vidare har vi identifierat följande utmaningar under 2022 och kommande år. Vi 

behöver lägga mer resurser och fokus på metodutveckling och att harmonisera 

våra arbetssätt över olika projekt. På så vis blir det enklare för projektledare att 

genomföra exempelvis projektdesign, uppföljning och jämställdhetsintegrering i 

projekten. Vi behöver också se till att vi har rätt kompetens för att lösa våra 

uppgifter, vilket kan uppnås genom kapacitetsutveckling och effektiv intern 

kommunikation. Vidare behöver vi arbeta för att ytterligare relatera till 

miljömålen och Agenda 2030 i vårt arbete – något som planeras under 2022. 

Dessa utmaningar är integrerade i planerna för kompetensutveckling och 

bemanning, i synnerhet på internationella enheten som har ett samordnande 

ansvar för landkontext och projektutveckling i de internationella samarbetena. 
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10. Resultat av övrigt internationellt samarbete 2021 

Sida har önskat att Naturvårdsverket även redovisar resultat från projekt som har 

andra finansieringskällor än just Sida. Följande rubriker avser Naturvårdsverkets 

samarbetsprojekt finansierade av Miljödepartementet genom anslag 1:13 för 

internationellt miljösamarbete, EU och Naturvårdsverkets förvaltningsanslag. 
 

10.1.  Naturvårdsverkets bidrag till Sveriges internationella 

utvecklingssamarbete 

Målet med Naturvårdsverkets internationella utvecklingssamarbete är att bidra 

till Sveriges internationella utvecklingssamarbete. Detta styrs av ett 

policyramverk vars syfte är att säkerställa ett ekonomisk, socialt och 

miljömässigt hållbart och jämställt svenskt utvecklingssamarbete. Svenskt 

utvecklingssamarbete ska förhålla sig till de globala utvecklingsmålen, 

åtagandena inom utvecklingsfinansiering som beslutades i Addis Abeba och 

klimatkonferensen i Paris. I ramverket bekräftas också ett antal grundläggande 

principer för ett effektivt utvecklingssamarbete, såsom ägarskap, transparens, 

obundenhet och vikten av resultat och lärande. Utvecklingssamarbetet bygger 

vidare på strategier beslutade av regeringen. 

 

I Policyramverket beskrivs de perspektiv som ska genomsyra 

utvecklingssamarbetet. Genom att arbeta med miljö bidrar Naturvårdsverkets 

utvecklingssamarbeten även med stöd till människor som lever i fattigdom. 

Människor som lever i fattigdom är mer beroende av miljön och lider mer av 

miljöförstöring och föroreningar än andra människor. En av fördelarna med att 

arbeta via en svensk myndighet är att myndigheten och dess anställda kommer 

att återspegla den svenska statens värderingar och tjänstemannarollen i en 

demokrati. Därmed arbetar Naturvårdsverket även med rättighetsperspektivet. 

Miljö och klimatperspektivet är Naturvårdsverkets huvudfokus. Vidare 

jämställdhetsperspektivet är något Naturvårdsverket tar sig an löpande genom att 

ta in jämställdhetsexperter i utvecklingssamarbetet. Konfliktperspektivet är 

också ofta närvarande t.ex. när det handlar om naturresurser. 

Naturvårdsverket har under året bidragit till Sveriges internationella 

miljösamarbete på flera sätt. Förutom det Sida finansierade arbetet har 

Naturvårdsverket bidragit genom bilateralt samarbete med länder av strategisk 

betydelse för det globala miljö- och klimatsamarbetet. Detta arbete finansieras 

av Miljödepartementet särskilda internationella anslag och via Naturvårdsverkets 

förvaltningsanslag. Naturvårdsverket bidrar med underlag och expertkunskap för 

att utveckla det internationella miljöarbetet. Vi har i samverkan med 

Miljödepartementet och Sida valt att fokusera på samarbeten som är viktiga för 

svenskt och globalt miljöarbete. På regional nivå bidrar vi till samarbeten inom 

till exempel Norden, Arktis och Barentsregionen och på global nivå till 

miljöarbetet inom till exempel Organisationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling (OECD), FN:s miljöprogram (UNEP) och FN:s utvecklingsprogram 

(UNDP). 
 

10.2. Långsiktigt miljö- och klimatsamarbete med strategiskt viktiga länder 

Anslaget för internationellt miljösamarbete med anslagsposten för bilateralt 

samarbete (anslag 1:13, ap. 1) ger goda möjligheter för Havs- och 

vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och SMHI att 

samarbeta med länder och regioner med strategisk betydelse för den globala 
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miljön. Inom ramen för anslag 1:13 arbetade Naturvårdsverket under 2021 i 

bilaterala projekt i Brasilien, Indien, Kina, Ryssland, Sydafrika, Ungern och 

USA, och i multilaterala projekt med Arktiska rådet, Barentsrådet och Nordiska 

ministerrådet. Dessa samarbetsprojekt beskrivs mer i detalj i avsnitt nedan. 

 

Dagens miljöutmaningar är till stora delar gränsöverskridande och kan inte 

enbart lösas inom Sveriges gränser. De stora ekonomierna Brasilien, Ryssland, 

Indien, Indonesien, Kina och Sydafrika (BRIICS) har exempelvis omfattande 

tillverkningsindustrier som levererar produkter till såväl en inhemsk som global 

marknad. Dessa befolkningsrika länder har stor påverkan på den globala 

resursanvändningen och miljöprestandan och är därför viktiga aktörer för globalt 

miljö- och klimatsamarbete. Att utveckla relationer med strategiska 

samarbetsländer är dessutom positivt ur närings-, export- utrikes- och 

säkerhetspolitiska aspekter. Samarbetena bidrar även till att genomföra den 

feministiska utrikespolitiken genom att inkludera aktiviteter med kopplingar 

mellan jämlikhet, mänskliga rättigheter och miljö. 

 

Genomförandet av Agenda 2030, internationella miljökonventioner och flera 

miljökvalitetsmål kräver internationellt samarbete, inte minst bilaterala 

samarbeten med BRIICS-länderna. För att nå resultat genom bilaterala 

internationella samarbeten behövs långsiktiga insatser eftersom samarbetena 

baseras på långvariga processer och förtroenden. Anslaget uppgick 2021 till 34,4 

miljoner kronor. 
 

10.3. Brasilien 

Naturvårdsverket har tillsammans med brasilianska myndigheter och 

institutioner genomfört insatser kring förebyggande av matavfall, kommunal 

avfallsplanering och motverkande av marin nedskräpning med goda resultat. En 

utbildningsinsats pågår där 15 kommuner utbildas i att ta fram avfallsplaner och 

ges verktyg för att kunna vidareförmedla sina kunskaper i sina nätverk. 

Metodiken har påvisat utmärkta resultat där mer än 400 kommuner tagit del av 

utbildningen och en tredje omgång är planerad inför 2022. 
 

10.4. Indien 

Naturvårdsverket föreläser i ett vidareutbildningsprogram för 

miljötjänstepersoner för att bidra med erfarenhet och goda exempel för 

implementering av lagstiftning. Under året har Naturvårdsverket föreläst om 

luftföroreningar samt styrning, åtgärder och mätningar gällande utsläpp från 

industrier. En utvärdering visar att många deltagare har utvecklat sitt arbetssätt 

efter utbildningarna och delat med sig av sitt lärande till kollegor och chefer. 
 

10.5. Kina 

Sverige deltar i China Council for International Cooperation on Environment 

and Development (CCICED), en tankesmedja med många internationella 

partners som bidrar till kinesisk policyutveckling. Naturvårdsverket samordnar 

det svenska deltagandet och under 2021 har experter från Naturvårdsverket 

medverkat i en studie om hållbar konsumtion och produktion. Vid årsmötet för 

CCICED i september lämnades rekommendationer från studien till Kinas 

regering, bland annat avseende utökat producentansvar, livscykelanalys för 

produkter, och utsläppsminskning i industrin. En del av rekommendationerna har 

sedan inkluderats i den kinesiska femårsplanen. 
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10.6. Ryssland 

Naturvårdsverkets primära samarbetspartner är Ryska Federationens 

ministerium för naturresurser och miljö. Samarbetets innehåll fastställs i ett 

flerårigt arbetsprogram som f.n. omfattar bland annat vatten och havsmiljö, 

naturvård och biologisk mångfald, miljöskydd och bästa tillgängliga teknik 

(BAT) samt avfall och hållbar stadsutveckling. Under 2021 har vissa samarbeten 

påverkats av organisatoriska förändringar på rysk sida vilket har försvårat 

möjligheten att genomföra samarbetet. Samarbetet inom BAT har dock fortsatt 

och gett värdefull input till pågående systemändring liksom det inom hållbar 

stadsutveckling med Moskva stad som resulterat i seminarium och sonderingar 

om en insats för energieffektivisering av byggnader. 
 

10.7. Sydafrika 

Naturvårdsverket deltar i ett pilotprojekt i en kommun för att organisera 

insamling av farligt avfall från hushåll i Sydafrika. Under 2021 har planeringen 

för projektet fortgått och insamlingen kommer lanseras i februari 2022. En 

nationell strategi för hushållens farliga avfall är påbörjad tillsammans med 

miljöministeriet. På sikt kommer läckage av farliga ämnen från avfallstippar 

minska och detta bidrar till hållbarhetsmål kopplat till rent vatten och sanitet och 

målet om god hälsa. 
 

10.8. Ungern 

Under 2021 avslutades Naturvårdsverkets EU-finansierade projekt som berörde 

Ungerns nationella klimatstrategi. Bland annat genomfördes två virtuella 

expertuppdrag om uppföljning och utvärdering av klimatpolicys samt en 

utbildning om hur klimataspekter i miljökonsekvensbeskrivningar kan 

integreras. En slutrapport skickades in och godkändes av EU-kommissionen. 
 

10.9. USA 

Naturvårdsverkets samarbete med USA har under 2021 främst bestått av 

kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring arbete med utsläppshandel och 

transporteffektivt samhälle. Utöver dialoger har en studie som jämför 

transportpolitiska styrmedel i Kalifornien och Sverige, används och tolkats 

under 2021. Aktiviteter har gett värdefulla inspiration till hur arbetet inom dessa 

områden kan förbättras. 
 

10.10. Arktiska rådet 

Naturvårdsverket representerar Sverige i tre av Arktiska rådets arbetsgrupper 

och leder arbetet inom flera av dess expertgrupper och projekt. Arbetet täcker 

bland annat begränsning av utsläpp i Rysslands arktiska zon, miljö- och 

klimatutvärderingar samt bevarande av flora och fauna. Samarbetet har resulterat 

i rapporter, utvärderingar och rekommendationer som bland annat riktar sig till 

beslutsfattare på nationell och internationell nivå. Naturvårdsverket stöder 

exempelvis projekt om klimat och våtmarker i Arktis. Samerådets förstärkta 

medverkan i projekt, upprensning av illegala avfallsdeponier samt riktar särskilt 

stöd till expertgruppen för urfolkens åtgärdsprogram mot miljögifter. 
 

10.11. Barentsrådets miljöarbetsgrupp 

I Barentsrådets miljöarbetsgrupp samarbetar 13 nordliga län i Sverige, Norge, 

Finland och Ryssland. Detta arbete berör klimatfrämjande åtgärder, hållbar 
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turism, biologisk mångfald och miljöåtgärder i särskilt förorenade områden (så 

kallade hotspots). Naturvårdsverket deltar i två underarbetsgrupper och arbetet 

har resulterat i granskning av miljörapporter, utformning av stödinsatser 

kopplade till hotsportarbetet, samt projektutveckling för en framtida 

klimatinventering inom Sveriges och Rysslands delar av Barentsregionen. 
 

10.12. Nordiska ministerrådet 

Naturvårdsverket verkar i flera arbets-, expert- och projektgrupper samt utskott 

inom Nordiska ministerrådets miljö- och klimatsamarbete. Under 2021 har en av 

rådets visionsprojekt initierat en utveckling av hållbarhetskriterier för 

plastprodukter. Kriterierna ska bli en del av en ny global överenskommelse om 

marint skräp under UNEA. Under året har Sverige även innehaft 

ordförandeskapet i Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för biologisk mångfald. 
 

10.13. FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE) 

Övergripande målsättningar för Sveriges medverkan i UNECE:s miljökommitté 

(CEP) är att bidra till att uppnå nationella miljömål och få genomslag för 

svenska prioriteringar i internationella organisationers analyser. Under 2021 har 

CEP:s nionde konferens på ministernivå om Europas miljö förberetts som ska 

genomföras 2022, och Naturvårdsverket är Sveriges representant och har 

bidragit till att ta fram ett bakgrundsdokument inom hållbar infrastruktur och 

genomförande av cirkulära principer för hållbar turism. 
 

10.14. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) 

Naturvårdsverket har i OECD:s arbete under 2021 finansierat en workshop om 

mikroplast från textil samt visst analysarbete om mikroplast från däck. Arbetet 

resulterade i en rapport som färdigställdes under 2021. Den syftar även till att 

ingå i OECD:s pågående arbete med en Global Plastic Outlook, som även den 

stöds av Sverige finansiellt och som presenterades på OECD:s 

miljöministermöte i mars 2022. 
 

10.15. Internationella besök till Naturvårdsverket 

På grund av coronapandemin ställdes de flesta studiebesök under 2021 in. 

Möjligheten till digitala studiebesök hos Naturvårdsverket öppnades upp genom 

förinspelade föreläsningar där en moderator digitalt tog emot besökarna. De 

digitala studiebesöken är inte endast en lösning under pandemin utan möjliggör 

också att grupper som inte har möjlighet att besöka oss fysiskt, exempelvis på 

grund av geografiskt avstånd eller ekonomiska begränsningar, kan genomföra ett 

studiebesök. Digitala studiebesök leder också till minskat resande och därmed 

minskad miljöpåverkan. Det innebär också att verket har resurser att ta emot fler 

besök än tidigare, eftersom delar av de digitala studiebesöken är förinspelade 

och därmed kräver mindre resurser från Naturvårdsverkets personal. 

 

Naturvårdsverket kommer vid färdigställandet av digitala studiebesök, precis 

som tidigare år, välkomna studiebesök från myndigheter, forskare och studenter 

i Sverige och från andra länder, både fysiskt och digitalt. 


