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Projektplan för Stärkt grön tillsyn II – nationella tillsynsinsatser inom naturskyddade
områden

Uppdrag

Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt Miljönätverket att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för
det arbeta fram olika handläggarstöd.
Inför 2018 års verksamhetsplanering har Miljösamverkan Sverige ansökt och beviljats medel av
Naturvårdsverket för att genomföra projektet ”Grön utveckling”. Projektet innehåller flera delprojekt som
sammantaget ska bidra till utveckling av den gröna tillsynen och tillsynsvägledningen på länsstyrelserna. Stärkt
grön tillsyn II är ett av delprojekten.

Bakgrund

Naturvårdstillsynen behöver stärkas. Under åren 2016–2017 har projektet Stärkt grön tillsyn genomförts. Syftet
med projektet har varit att bidra till ökad samsyn mellan länsstyrelserna och ett effektivare tillsynsarbete när det
gäller tillsyn av områdesskydd. Ett digitalt handläggarstöd har tagits fram och planerade tillsynsinsatser har
genomförts i nästan alla län.
Det finns ett fortsatt behov att befästa de handläggningsrutiner som tagits fram i det första projektet och att
inspirera och underlätta för mer planerad grön tillsyn. Därför vill vi genomföra ”Stärkt grön tillsyn II”.

Syfte

Att ge kraft och effektivitet till länsstyrelserna att driva planerad grön tillsyn inom områdesskydd i nationellt
samordnade insatser. Samordnad tillsyn ökar möjligheten att fler län bedriver tillsyn samt ger större genomslag
mot allmänheten och verksamhetsutövare.
Projektet ger även en ökad kunskap om vilket tillsynsbehov som finns samt hur man bedriver operativ tillsyn.

Mål

Genomförande av en årlig nationell tillsynskampanj inom valda ämnesområden under en period av tre år. Grön
tillsyn ska alltså bedrivas inom tre olika former av områdesskydd fördelat på tre år. De två senare åren förutsätter
fortsatt finansiering.
Målet är att alla länsstyrelser ska ha deltagit minst vid ett tillfälle. Minst hälften av länsstyrelserna ska delta vid
varje tillsynsinsats.
Miljösamverkan Sveriges styrgrupp

Styrgrupp
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Projektledare
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Sara Byrsten, Länsstyrelsen Norrbottens län
Karin Bovin, Länsstyrelsen Jönköpings län
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Kommunikatör

Maria Adervall, Länsstyrelsen Västra Götalands län

Avgränsningar

Projektet ska omfatta planering och stöd av en samordnad gemensam planerad tillsynsinsats per år och
genomförande samt uppföljning.

Kritiska
framgångsfaktorer

Att tillräckligt många länsstyrelser deltar i de samordnade tillsynsinsatserna. Samordningen är viktig för ett brett
genomslag nationellt för insatserna.
Stabilitet i personalresurserna på länsstyrelserna. Att kunna genomföra tillsynsinsatserna bygger på att man har
tränat och har kontroll på arbetsrutinen i handläggarstödet. Detta har utvecklats under första projektet av ”Stärkt
grön tillsyn”.
God förankring och stöd från gröna chefsgruppen.

Utvärdering och
förtydligande av
när projektet är
avslutat

Årlig uppföljning och utvärdering av tillsynsinsatserna ska ske med en sammanställning och rapportering av
genomförda insatser i landet samt den mediabevakning som skett.
En samlad uppföljning av samtliga insatser efter tre år.

Genomförande

Första året – samlad tillsynsinsats inom strandskyddade områden
Andra året – samlad tillsynsinsats över biotopskyddade objekt
Tredje året – samlad tillsynsinsats inom uppföljning av givna dispenser i skyddade områden
Tillsynsinsatserna ska ha en nationell ansats, alltså ungefär samma insats ska utföras över hela landet ungefär
samtidigt för att få bättre genomslag i nationella media och för bättre kalibrering och summering för
länsstyrelserna. Planering av tillsynsinsats strandskydd ska ske under våren-sommaren 2018. I planeringen ingår
förankring hos länsstyrelserna med mailutskick, anmälan och skype-möte, sätta ramar för tillsynsinsatsen (dessa
kommer vara betydligt snävare än under första projektet), ta fram underlagsmaterial som t ex mall för projektplan,
fältmaterial, kommuniceringsmallar, pressmeddelande etc., genomföra metodutveckling för förarbete inför
tillsynsinsats (t.ex. flygfotostudier, kartläggning på annat sätt), kanske skype-workshops. Individuellt stöd kan
vara aktuellt på plats för den eller de länsstyrelser som kan tänkas behöva det. Tillsynsinsats genomförs någon
gång under tre veckor i augusti och september 2018; mellan 20 augusti och 7 september 2018. En första
kommunicering av de ärenden som blir resultatet av kontrollen ska utföras inom en månad från insatsperioden.
Skype-möten kommer att hållas, antingen enskilt eller i grupp, för att stötta i kommuniceringsperioden. Stöd även
i utredningsperioden för att öppnade ärenden effektivt ska bli beslutade. Varje länsstyrelses kontroller ska vara
begränsade i antal neråt och uppåt, t ex mellan 10-20 kontroller.

Tidplan
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jan

2018
feb mars april maj Juni juli
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Planering och förberedelser
Tillsynsinsats, 20 aug-7 sep
Kommuniceringsperiod, 27 aug-5 okt
Utredningsperiod 24 sep-30 nov
Sammanställning och rapportering

Motsvarande upplägg för år 2 och 3

Budget

1,5 månads arbetstid totalt för projektledaren, d v s 240 timmar (30 persondagar).

Vem tar hand om
resultatet

Rapportering till länsstyrelserna för att förbättra den gröna tillsynen, Naturvårdsverket och Miljösamverkans
Sveriges styrgrupp.

Dokumentation

Sammanställning av genomförda tillsynsinsatser samt en samlad rapport och utvärdering för varje år samt en
samlad efter tre år.

Mötesstruktur
Bilagor

Förankring av projektets planering kontinuerligt med referensgrupp, styrgrupp och gröna gruppen.
Bilaga 1: Kommunikationsplan
Bilaga 2: Tid- och aktivitetsplan

