
Praktikant vitryggig hackspett 2023 
 
Länsstyrelsen i Uppsala söker en praktikant som kan hjälpa till med arbetet med hotade arter på 
naturskyddsenheten under våren 2023. Praktikantens huvudsakliga arbetsuppgifter har koppling till 
vitryggig hackspett. Det handlar om att bearbeta åtgärdsprogrammet och att göra det första steget i 
en kommunikations- och sekretesspolicy. Eventuellt kan det behövas två praktikanter då det ena 
kräver GIS-kunskap och den andra juridisk kunskap.  
 

1. Uppdatering av åtgärdsprogrammet för vitryggig hackspett 
Åtgärdsprogrammet går in i en ny programperiod där vissa justeringar behöver göras jämfört 
med tidigare programperiod. Under hösten var de större förändringarna på remiss och det 
finns en gedigen sammanställning av remissvaren. Nu ska detta inarbetas i det nya 
programmet, åtgärdstabellen ska uppdateras, geografin ska ritas om, mm. Uppgiften innebär 
att så gott det går färdigställa det nya programmet. Kunskapskrav: word (goda), ArgisPro 
(grundläggande), ekologi (goda). 
 

2. Kommunikations- och sekretesspolicy för vitryggig hackspett 
Vitryggsprogrammet går ut på att många aktörer samverkar då det krävs mycket stora 
sammanhängande arealer. Arten har högsta sekretess, vilket komplicerar samarbetet. Det 
kan behövas bättre rutiner, riktlinjer och etiska ställningstaganden för hantering av 
fynduppgifter och kommunikation av olika slag. I uppgiften ligger i första hand att 
sammanställa problembilden och behoven, och i andra hand ge förslag på åtgärder av olika 
slag i syfte att underlätta samarbete och uppföljning utan att äventyra artens säkerhet. 
Arbetet kommer att innebära möten och intervjuer med berörda aktörer (bl.a. myndigheter, 
Artdatabanken, ideella), ta inspiration från arbetet med andra sekretessklassade arter samt 
att ta fram ett underlag till en kommunikations- och sekretesspolicy från scratch. 
Kunskapskrav: word, ekologi, miljörätt (grundläggande om miljöbalken kap 8 och 
artskyddsförordningen).  

 
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 artgruppen som arbetar med åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) 
och invasiva arter. Arbetet kommer att göras i nära samarbete med medarbetarna i gruppen och den 
nationella arbetsgruppen för vitryggig hackspett. Praktiken ska utföras under vårterminen 2023. För 
ytterligare information kontakta Maria Forslund, maria.forslund@lansstyrelsen.se, 010-22 33 252.  
 
Anmälan görs till praktik.uppsala@lansstyrelsen.se med kopia till Maria Forslund senast den 31 
januari. Din intresseanmälan ska innehålla följande: 
 
•Personligt brev och CV, inklusive beskrivning av ekologisk, GIS och miljörätts-erfarenhet. 
•Vilket universitet eller vilken högskola du studerar på, inklusive utbildning. 
•Om det rör sig om ett examensarbete eller en praktik. 
•Att du vill sitta på naturskyddsenheten och jobba med en eller båda av ovanstående uppgifter. 
•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. 
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