Praktikant markägaranalys
Länsstyrelsen i Uppsala söker en praktikant som kan hjälpa till med arbetet med hotade arter på
naturmiljöenheten under hösten 2018. Praktikanten kommer i första hand att arbeta med en
markägaranalys. Vi vill ta fram de markägare som har de högsta naturvärdena på sina marker.
Eftersom vi arbetar med åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) är vår utgångspunkt i första hand
arter med nationella åtgärdsprogram. Det är alltså markägare med ”mycket höga ÅGP-värden” vi är
ute efter. I analysen ingår:
1. Definiera vad höga naturvärden är, om det handlar om många sorters arter, stora
populationer av arter, stora arealer, osv.
2. Definiera vilka markägare som anses ha mycket höga ÅGP-värden på sina marker. Här krävs
god GIS-kunskap och erfarenhet av att skapa och redigera lager samt selektera i GIS och
excel. Det är stora mängder data som ska hanteras.
3. Ta fram en kommunikationsplan som hanterar hur resultaten ska kommuniceras med
markägarna, om de ska uppmärksammas på något sätt, om de ska erbjudas något speciellt,
osv.
Länsstyrelsen har god erfarenhet av att ta emot praktikanter. Praktikanterna brukar ofta vara mycket
nöjda med sin praktik, vilken dels ger en inblick i den dagliga verksamheten på en myndighet, dels ger
en "fot in" i Länsstyrelsevärlden och dels erbjuder en variation av arbetsuppgifter.
Praktikanten kommer att ingå i gruppen som arbetar med åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) på
enheten för vilt och hotade arter. Analysen kommer att göras i nära samarbete med medarbetarna i
gruppen. Praktiken ska utföras under höstterminen 2018. För ytterligare information kontakta Maria
Forslund, maria.forslund@lansstyrelsen.se, 010-22 33 252.
Anmälan görs till praktik.uppsala@lansstyrelsen.se senast den 30 september. Din intresseanmälan
ska innehålla följande:
•Personligt brev och CV, inklusive beskrivning av GIS-erfarenhet.
•Vilket universitet eller vilken högskola du studerar på.
•Vilken utbildning du går.
•Om det rör sig om ett examensarbete eller en praktik.
•Att du vill sitta på enheten för vilt och hotade arter.
•Att du vill arbeta med markägaranalysen som beskrivs i denna annons.
•När och hur länge praktiken/examensarbetet kommer att pågå.
•Vilka förväntningar du har på oss.
Som praktikant måste du vara försäkrad, antingen genom ditt universitet/högskola eller genom
Arbetsförmedlingen. Kom ihåg att ange i din ansökan huruvida du är berättigad försäkring.

