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Utredning om medborgarforskning / Citizen •
Science på SLU 

Marint • faunaväkteri – pilot 2017, startverksamhet 
2018



Utredning om medborgarforskning / 
Citizen Science på SLU

SLU har en lång tradition och stark position • ang
Citizen Science (CS)

Genomförande av en utredning där man ska •
tydliggöra behov och möjligheter för CS vid SLU

Utredningen är SLU:s satsning på att samordna och •
effektivisera SLU:s kapacitet kring CS

Första steg kring en tänkbar gemensam plattform •
för CS på SLU



Utredning om medborgarforskning / 
Citizen Science på SLU

• Arbetet inom utredningen
• Kartlägga CS-projekt vid SLU

• Identifiera styrkor, behov och förväntningar för 
effektivare CS vid SLU

• Lista historiska, befintliga och potentiella partnerskap

• Föreslå utbyten och samarbeten mellan olika 
ämnesområden, som främjar SLU:s forskning och 
utbildning

• Ta fram en plan för etablering och långsiktig finansiering 
av en CS-plattform vid SLU



Utredning om medborgarforskning / 
Citizen Science på SLU

Görs på uppdrag av SLU:s råd för miljöanalys, •
Kevin Bishop, vicerektor för SLU:s miljöanalys

Genomförs av • ArtDatabanken, Pavel Bína, 
koordinator för miljöanalysprogrammet Biologisk 
mångfald

Utredningen ska vara klar i juni • 2019 och redovisas 
som rapport



Marint faunaväkteri – pilot 2017

Den ideella övervakningen är en viktig del av arbetet •
med övervakning och uppföljning av arter och miljöer

Den saknas dock ett strukturerat arbetssätt för marina •
miljöer, vilket avspeglar sig bland annat i mängden 
rapporterade fynd

ArtDatabanken• genomförde under 2017 en 
testverksamhet för marint faunaväkteri, av två utvalda 
grupper – sjöstjärnor och kräftdjur

Syftet med projektet var att testa ett strukturerat •
arbetssätt med effektmålet att för nämnda grupper öka 
fyndrapporterna i Artportalen







Marint faunaväkteri – pilot 2017

Urvalet baserades • på arter som
lever • på dykdjup

ä• r tillräckligt stora för att synas av en amatör som dyker

ä• r möjliga att artbestämma m h a 
informationsmaterialet

ä• r av intresse ur nag̊ot naturvårdsperspektiv (t ex 
”vanlig”, ”ovanlig”, ”indikator”, ”dåligt känd”)



Marint faunaväkteri – pilot 2017

Tre dykare som • genomförde sammanlagt 14 dyk på 
14 lokaler skapade tillsammans 125 rapporter av 
ett 40-tal arter

Bifogade data om djup, biotop, substrat, •
temperatur. 

Foton och ytterligare information om t ex •
övergivna hummertinor och döda bottenpartier 
kom också in i portalen



Marint faunaväkteri – pilot 2017

Av • 28 efterfrag̊ade
arter inkom rapporter 
på 14

I Artportalen totalt •
fanns rapporter från
2017 på 1 art mer an̈
dessa 14. Övriga hade 0 
rapporter 2017



Marint faunaväkteri 2018

Start av en ny •
verksamhet

Uppdatering av •
infomaterial och 
upplägg



Kamsjöstjärna 

Sjökex Hästsjöstjärna Kuddsjöstjärna 

Femarmad 
sprödstjärna 

Sjuarmad 
sprödstjärna

Röd solsjöstjärna
Gul solsjöstjärna 
(violett individ) 

Taggsjöstjärna

Femhörnig 
knubbsjöstjärna

Rutig sjöstjärnaVanlig sjöstjärna

KRYSSLISTA SJÖSTJÄRNOR





Marint faunaväkteri 2018



Marint faunaväkteri 2018

http://diveteam.se/•

http://www.flyingdivers.se/•

http://www.gvsdk.com/•

http://www.dykhuset.se/•

https://www.dykarna.nu/•

http://diveteam.se/
http://www.flyingdivers.se/default.asp?ID=4
http://www.gvsdk.com/
http://www.dykhuset.se/
https://www.dykarna.nu/


Marint faunaväkteri 2018

• 25 anmälda dykare

• 11 aktiva dykare (rapportörer/observatörer)

• 9 arter sjöstjärnor (av 12)

• 11 arter/taxa kräftdjur (av 15)

• bläckfiskar, fiskar, koralldjur, liljestjärnor, sjöborrar



1891 • rapporter

474 • fynd

50 • lokaler

74 • dyk

Marint faunaväkteri 2018







Sjuarmad sprödstjärna återfunnen på flera 
ställen. Enkel att identifiera och DD-art i 
Rödlistan.

Marint faunaväkteri 2018



Marint faunaväkteri 2018

Kopplingen mellan art, biotop och substrat • ar̈
var̈defull i flera naturvar̊dssammanhang, kan också
vara svar̊ att as̊tadkomma utan sar̈skilda satsningar 

En satsning med positiva dykare gav en tydlig •
ok̈ning av kvalitativa data, ffa om vanliga arter med 
biotopdata


