
TACK FÖR DITT DELTAGANDE i den digitala workshopen om 
bioblitz  

 
Onsdag den 30 september hölls en digital workshop för personer aktiva inom marin 
pedagogik, främst runt norra Östersjön, för att diskutera bioblitz. Per Bengtsson från Centrum 
för naturvägledning vid SLU inledde med föreläsningen Bioblitz – vad, hur och varför? Därefter 
berättade Michael Palmgren från Naturrum Öresund om deras planer på att hålla en bioblitz i 
vattenmiljö och vad om vad som är viktigt att tänka på då. Workshopen avslutades med 
diskussioner i mindre grupper om möjligheten kring att genomföra en gemensam bioblitz 
inom nätverken för vattenpedagogik. 

Föreläsningarna 

Föreläsningarna går att se igen, länkar till respektive föreläsning hittar du här.  

Länktips:  

The bioblitz dance (black bear/turkey vulture/ground squirrel/free moves): 
https://www.youtube.com/watch?v=SZXpyUGj0fQ&ab_channel=JohnGriffith 

Appen seek från iNaturalist för artbestämning: https://www.inaturalist.org/pages/seek_app 

 
Gruppdiskussionerna 
Frågorna som diskuterades var: 

• Finns det intresse för att göra en bioblitz gemensamt i landet? 
o I saltvatten? 

https://havsmiljoinstitutet.se/verksamhet/projekt/marin-pedagogik/aktiviteter-2020/regional-workshop-norra-ostersjon-2020
https://www.youtube.com/watch?v=SZXpyUGj0fQ&ab_channel=JohnGriffith
https://www.inaturalist.org/pages/seek_app


o I sötvatten? 
• När i så fall under 2021? 
• Vad behövs? 

o För att göra bioblitz i vattenmiljö 
o Av de som deltar 
o Från nätverket 
o Använda påväxtplattor (Virtue)? 

 
Anteckningar från grupp 1:  

Diskuterar möjlig finansiering av bioblitz. Ansöka om det som ett LONA/LOVA projekt? Via 
postkodlotteriet? Personer med stor artkunnighet kan hittas bland ideella föreningar. Man ser 
att biologiska mångfaldens dag en bra dag att göra en gemensam bioblitz. Lördag 22 maj 
(med start på fredag 21 maj för att få med skolklasser). Kräver utrustning i vattenmiljö 
(vadarbyxor, håvar m.m.) Använda befintliga uteklassrum. Samverkan med Håll Sverige rent 
och kombinera artinventering med strandstädning. Påväxtplattor på olika platser? Måste ut i 
god tid i så fall. 

Anteckningar från grupp 2: En bra dag för 22 maj med start på fredag bra dag! Stort intresse 
av att genomföra tillsammans. Får en extrem genomslagskraft om vi genomför i hela landet 
samtidigt. Uppmärksamma värdet av den biologiska mångfalden. Vad behövs: 
nycklingsmaterial (digitalt gärna) Experter uppkopplade digitalt. Rapportera live (FB? 
SharePoint?) Gemensamt program (ex. Virtue) bra att arbeta tillsammans med. Finansiering 
viktig fråga. Vilken nivå? Vad är en bioblitz. Kan en delta med olika upplägg efter resurser? 

Anteckningar från grupp 3: Intressant med rikstäckande, kan ge kraft till lokala engagemang 
bidra till att kartlägga skyddsvärd yta. Salt/Sött. World ocean day kan också vara ett datum att 
genomföra alternativt en period, ex. maj-juni. Avrapportering gemensamt med festlig 
stämning. iNaturalist rapportering. Vad är kriterierna för att få kallas bioblitz. Vilket syfte har 
bioblitzen  utgå från syftet. Kan en genomföra bioblitz med hjälp av art-app istället för 
experter? 

 

Deltagare 
Personer som deltog vid workshopen var: 

NAMN ORGANISATION 
Anna Björn Baltic Sea Science center 
Anna Kahlbom Fenomenalen Science center 
Cathrine Moen Fårusundsskolan 
Anna Axelsson Göteborgs universitet 
Maria Åslund Havs- och vattenmyndigheten 
Kristina Bjerka Håll Sverige Rent 
Sandra Toivio Håll Sverige Rent 



Renate Foks Kalmar kommun 
Linnea Bergdahl Länsstyrelsen Norrbotten 
Lotta Nygård Länsstyrelsen Västernorrland 
Patrik Bylund Länsstyrelsen Västernorrland 
Karin Bengtsson malmö museer 
Julia Dahlin Marine Stewardship Council 
Joseph Wastie Miljöverkstad i Haninge, Haninge kommun 
Sam Peterson naturum Vattenriket, Kristianstads kommun 
Katrin Jones Hammarlund SLU Centrum för naturvägledning 
Anna Sigurdsson Universeum 
Karin Örnborg Universeum 
Torbjörn Blanksvärd Universeum  
Yvonne Blombäck WWF  
Therese Wåtz Världsnaturfonden WWF 
Maria Lewander Havsmiljöinstitutet 
David Harrison klara gymnasium 
Sophie Lewenhaupt BSSC Skansen 
Kajsa Tönnesson Havsmiljöinstitutet 
Elinor Hermansson Marint Kunskapscenter  
Mimmi Palmgren  
  
FÖRELÄSARE  
Per Bengtsson SLU Centrum för naturvägledning 
Michael Palmgren Marint Kunskapscenter  

  
WORKSHOPLEDARE  
Ida Wendt Havsmiljöinstitutet 
Tina Johansen Lilja Havsmiljöinstitutet 

 

OM NÄTVERKEN 

Som medverkande vid våra evenemang blir du automatiskt med i nätverken och kommer få 
våra framtida utskick. Om du inte vill detta så hör av dig till oss så tar vi bort ditt namn, detta 
går också att göra via formulär via våra nyhetsbrev. Naturligtvis kommer vi inte använda din 
adress till något annat än utskick från nätverken. 

KONTAKTA OSS som samordnar det marina nätverket om du undrar över något: 

Ida Wendt: ida.wendt@havsmiljoinstitutet.se 031-786 47 51 

Tina Johansen Lilja: tina.johansen@havsmiljoinstitutet.se 031-786 65 60 

mailto:ida.wendt@havsmiljoinstitutet.se
mailto:tina.johansen@havsmiljoinstitutet.se

