Naturvårdshandläggarträff
23-24 oktober 2019
Miljösamverkan Sverige bjuder in till en naturvårdshandläggarträff.
Vi vill presentera resultaten från tre års arbete med Grön Utveckling
(som har möjliggjorts genom särskilda medel från Naturvårdsverket).
Vi har genomfört ett flertal projekt och nu vill vi diskutera och
workshoppa med dig om hur vi ska använda det material som vi har tagit fram.
För att ge alla länsstyrelser möjlighet att delta sponsrar vi konferensen och har satt en låg
deltagaravgift. OBS! Anmälan är bindande. Är du anmäld men uteblir faktureras hela
kostnaden (ca 3 000 kr). Vid förhinder går det bra att skicka en ersättare.
Vi har reserverat tre platser per länsstyrelse.

Datum:

23-24 oktober 2019

Plats:

Hotell Best Western plus STHLM Bromma

Tid:

Förmiddagsfika finns på plats kl 10 dag 1. Programmet startar kl 10.45.
Vi avslutar kl 15.00 dag 2.

Kostnad:

Deltagaravgiften är max 1000 kr inklusive hotell och mat (summan kan justeras
nedåt).

Anmälan:

Du hittar anmälan här. Sista datum för anmälan är 19 sep. Vi har svårt att
hantera senare anmälningar på grund av avtalet med hotellet.

Komplett program och ytterligare information kommer i början av oktober.

Välkommen!
Forts.

På programmet
•

Rapportering av tillsynskampanjerna Stärkt grön tillsyn om biotopskydd och
strandskydd – vilka lärdomar har vi fått och vilka knepiga frågeställningar har vi löst?
Johanna Ersborg från Ecogain deltar för att svara på eventuella juridiska frågor.

•

Genomgång av digitalt fältstöd – I årets tillsynskampanj tas ett digitalt fältstöd
(Collector) fram för att vara ett stöd i tillsynsarbetet. Vi har ambitionen att alla ska
kunna få testa systemet på träffen.

•

Presentation av handläggarstödet för biotopskyddet – hur stödet är tänkt att användas.

•

Strategisk tillsyn – hur får vi en mer strategisk tillsyn och tillsynsvägledning? Rätt
åtgärder för bäst effekt. Vi informerar även om förstudien för en miljötillsynsstrategi,
Naturvårdsverket medverkar här.

•

Invasiva arter – hur gör vi med invasiva arter i vår handläggning? Gemensamt arbete
om hur vi kan hantera invasiva arter praktiskt i vår handläggning i väntan på de stöd
som ska tas fram. Två projekt är på gång och du har möjlighet att lämna synpunter till
dem.

•

Samverkan – vilka verktyg har vi för att samverka mellan länen? Hur vill vi använda
samarbetsytor och mailgrupper? Här deltar Jessica Ademark, objektsledare
Förvaltningsobjekt Natur.

•

Framtida behov av stöd – vad mer behöver vi för att få en effektiv och likriktad
handläggning?

