
IN BRIEF...

Avdelningen för naturresurser
och miljö (NATUR)
Avdelningen är Sidas centrum för
kunnande och idéutveckling inom
följande områden:

Naturbruk, omfattande jordbruk,
skogsbruk, markvård, fiske, kust-
utveckling, marin miljö, samt över-
gripande naturresursförvaltning och
biologisk mångfald samt vattenför-
sörjning och sanitet på landsbygden.
Denna verksamhet skall bidra till
förbättrade levnadsvillkor för den
fattiga befolkningen på landsbygden
genom ett långsiktigt hållbart och
produktivt nyttjande av natur-
resurserna.

Inom området landsbygdens
utveckling ansvarar avdelningen för
den övergripande samordningen inom
Sida av geografiskt avgränsade
utvecklingsinsatser på landsbygden.
Syftet är att skapa förutsättningar för
förbättrade levnadsförhållanden för
landsbygdens fattiga i form av inkomst,
hälsa, utbildning, makt och säkerhet.

Miljömässigt hållbar utveckling,
omfattande policy, metodutveckling,
utbildning och intern respektive extern
information beträffande miljöfrågor.
Syftet med denna verksamhet är att
allt samarbete finansierat av Sida skall
bidra till en hållbar utveckling.

Inom alla områden arbetar
avdelningen aktivt med jämställdhet.

Avdelningen är indelad i fyra
enheter i Stockholm och ansvarar för
verksamheten i två regionala enheter:

RELMA (Sida Regional Land
Management Unit) för Östafrika med
placering i Nairobi.

SENSA (Sida Environmental
Secretariat for Asia) för Sydostasien
med placering i Bangkok.

Samtliga sex enheter beskrivs kort-
fattat i det följande:

Enheten för vatten (VATTEN)
Enheten har övergripande ansvar
inom områdena vatten och sanitet på
lansdsbygden, vattenresursförvaltning
samt kustzonsutveckling och marin
miljö vilket också inkluderar fiske.
Man handhar också kunskaps-,
kapacitets-, policy- och metod-
utveckling som är kopplad till dessa
områden. Enheten för vatten och
vattenresurser förbereder, förvaltar
och följer upp insatser inom dessa
områdena på lokal såväl som global
nivå.

En särskild betoning läggs på att
stödja processer som leder till uthålligt
förbättrad vattenförsörjning och
sanitetslösningar för fattiga familjer
på landsbygden samt stöd till förvalt-
ning av vattenresurser som delas av
flera länder.

Enheten för
landsbygdsutveckling (LUV)
Enhetens verksamhetsområde
inkluderar ett brett spektrum av frågor
som t ex jord- och skogsbruk, hus-
djursproduktion, livsmedelssäkerhet,
naturresursförvaltning, rådgivning,
finansiella tjänster, markrättsliga
frågor, näringslivsutveckling inom
naturresurssektorn (inkl marknad och
handel), infrastruktur, forskning m m.

Samverkan sker med andra avdel-
ningar inom Sida. Ansvaret omfattar
också kunskaps- och kapacitetsfrågor,
liksom policy- och metodutveckling
inom området landsbygdsutveckling.

Enheten förbereder, förvaltar och
följer upp insatser på olika nivåer –
bilateralt, regionalt och globalt.
Helhetssyn, hållbar utveckling och
decentralisering är viktiga principer
för arbetet.

Miljöpolicyenheten (MILJÖ)
Miljöpolicyenheten har till uppgift att
skapa en gemensam syn inom hela
Sida på hur miljöaspekterna inom
utvecklingssamarbetet skall hanteras.
Enheten ansvarar för att verksöver-
gripande miljöriktlinjer och anvis-
ningar tas fram och tillämpas, och för
att metoder utvecklas för en miljö-
anpassning av utvecklingssamarbetet.
Miljöpolicyenheten skall följa idé-
utvecklingen inom området miljö och
internationellt utvecklingssamarbete
samt arbetet med de internationella
miljökonventionerna. Enheten har
också ansvar för samordning av
arbetet med Sidas miljölednings-
system och Sidas ”Handlingsprogram
för hållbar utveckling”.

Enheten för planering och
administration (EPA)
EPA har övergripande ansvar för
controllerfunktionen och avdelnings-
gemensamma frågor om ekonomi och
personaladministration. Budgeten för
förvaltningsanslaget går även under



Att halvera fattigdomen i världen till år 2015 är vår tids
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Samarbetsländerna ansvarar för sin utveckling.
Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och
kompetens. Det gör världen rikare.
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denna enhet. Enheten skall fungera
som ett stöd vid upphandlingsfrågor
och avtalsskrivningar, samt andra
frågor inom beredning och förvaltning
av insatser. EPA ansvarar för avdel-
ningens registrering och arkivering
samt IT-samordning.

RELMA
RELMA stöder program och processer
i Östafrika som har regional relevans
och förstärker  Sidas bilaterala sam-
arbete med länderna i regionen.
Verksamheten har hittills främst foku-
serat på hållbar jordbruksproduktion
och livsmedelssäkerhet.

Marknad och handel, olika former
av bondesamverkan samt policyfrågor
med bäring på utvecklingen av privata
sektorn på landsbygden ges högre
prioritet de närmaste åren.

SENSA
Mandatet för SENSA är att ge Sida
goda förutsättningar att stärka
nationella och regionala processer för
genomförande av Agenda 21-arbete
och internationella miljökonventioner.
SENSA ger Sida nya möjligheter till
dialog med miljöaktörer i regionen,
skall stärka svenskt samarbete med
regionen främst med avseende på
miljöfrågor av gemensamt nord-/
sydintresse, samt utveckla kontakter
mellan olika nätverk, central/lokal
administration, utbildnings- och
forskningsinstitutioner, frivilliga
organisationer, civila samhället,
företag m fl. Inledningsvis (ca två år;
pilotfasen) kommer nätverksbyggande
och informationsinhämtande att
dominera.


