
 
 
Årsrapport Svenska IHP-kommittén 2013 
 
Kommitténs sammansättning baseras på representation från Myndigheternas 
samverkansgrupp, Swedish Water House (SWH), samt Svenska Hydrologiska Rådet 
(SHR), samt från kommitténs sekretariat för vilket SMHI ansvarar. 
 
 
Ordförande: Katarina Veem (SWH) 
Sekreterare: Anna Johnell (SMHI) – ny ledamot 
Ledamöter: Jafet Andersson (SMHI) – ny ledamot, David Gustafsson (SHR) (slutade 
senare under året). 
 
 
Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna som har utförts av IHP-kommittén 
under 2013. 
 
1. Svenska IHP-kommitténs möten 
Kommittén har under 2013 haft ett möte på SMHI (130515), samt två möten 
på SIWI (SWH) (090610, 131218) samt ett telefonmöte (130919). 
 
2. Deltagande i samordningsmöten anordnade av VR 
Anna Johnell har deltagit på 2 möten. En diskussion har pågått i IHP kommittén om 
det förhållandevis stora antalet samordningsmöten då ledamöterna har svårt att 
avsätta tid för detta. För Anna Johnell, som fått uppdraget att delta i mötena, lägger i 
princip en hel arbetsdag per möte. Med tanke på att Anna sammantaget har 110 
timmar för arbetet med IHP utgör det närmare 40 % av tiden. Katarina Veem, 
ordförande, är chef för Swedish Water House men har ingen särskild buget för IHP. 
Det är i princip omöjligt att avvara 6 eftermiddagar för samordning med nuvarande 
arbetsbelastning. Därtill har Katarina fått i uppdrag att sitta i IHPs styrelse (IHP 
Intergovernmental Council). Efter diskussion i IHP kommittén beslutades att Anna 
Johnell planerar att delta i två samordningsmöten. Anna tar kontakt med Eva Mineur 
för att diskutera vilka möten som anses viktigast under året.  
 
3. Världsvattendagen 
SHR har, på uppdrag av IHP-kommittén samordnat svenska arrangörernas 
aktiviteter, samt initiera nya aktiviteter och engagera nya arrangörer. 
 
4. Hemsida 
Hemsidan administreras av SMHI. Eftersom sekreterare byttes under året, har tid 
lagts på att lära sig webbpubliceringsprogrammet i syfte att bygga upp kompetensen 
inom kommittén. Det ursprungliga målet för 2013, att göra en engelsk version av 
webbsidan, hanns inte med och kommer istället att genomföras under 2014. 
 
 
 



5. Stöd till terminologigruppen 
SHR har på uppdrag av IHP-kommittén  arbetat med inrättandet av en grupp med 
uppdrag att utveckla en svensk hydrologisk ordlista. Bakgrunden är WMOs 
internationella ordbok för hydrologiska termer som än så länge saknar skandinaviska 
ordlistor. Ordlistan är producerad, men inte publicerad. Under 2014 är det tänkt att 
ordlistan skall publiceras på SHR websida. 
 
6. Deltagande i internationella möten 
Katarina Veem deltog för IHPs räkning i ”UNESCO Strategic and High-Level Meeting 
on Water Security and Cooperation” som hölls i Nairobi i Kenya den 11-13 
september. Mötet syftade till att hitta samarbetsmöjligheter mellan UNESCOs IHP 
kommittér i de olika länderna. Därtill hade kommittén en förhoppning om att finna 
samarbetspartners att länka upp till i enlighet med kommitténs VP. Detta skedde 
dock inte då de medel som kommittén förfogar över hade svårt att göra sig gällande i 
stora mångmiljon projekt i Afrika.  
 
Anna Johnell och Jafet Andersson deltog för IHPs räkning i ett möte för Region I 
(Europa och Nordamerika) som hölls i Oslo 21-22 oktober. Även detta möte gick ut 
på att nätverka och hitta samarbetsmöjligheter inom denna region. 
Samarbetsmöjligheter sågs inom design kriterier för dammar, water watch (öppna 
data) samt vattenförvaltning. 
 
6. Projekt om Röda floden 
Under året har IHP kommittén försökt hitta ett lämpligt projekt att stödja, initialt i 
Afrika. Olika försök har gjorts för att hitta samarbetspartners. Det faktum att 
kommittén har små resurser har tydligt begränsat möjligheten till samarbete. 
Inrättandet av ett UNESCO kategori II center på SIWI öppnade dock upp nya 
möjligheter då ett flertal gränsöverskridande vattendrag önskat inleda samarbete.  
 
IHP kommittén har efter genomlysning beslutat att deltaga i ett projekt som 
behandlar Röda floden som rinner från Kina till Vietnamn. IHP kommer med andra 
partners (SIWI och ICRAF) verka för att skapa ett dialogklimat kring den 
gemensamma vattenförvaltningen mellan Kina och Vietnam. Projektet har en 
inledande workshop under första kvartalet 2014 som syftar till att skapa samsyn kring 
aktiviteter och plan för de kommande åren. Ett övergripande mål är att gemensamt 
söka pengar för arbetet som kommer genomföras. 


