
 

 

 

 

  

Fenologi og Biologisk mangfold 

 



1.  Du bruker nettsiden: http://miljolare.no 

2.  Straks du har registrert deg, får du tilsend passord. 

Logg inn med passordet og velg «legg inn data». 

Nå kan du velge mellom alle miljølære sine aktiviteter. 

Velg «Biologisk mangfold» og du får frem en liste med 

aktiviteter innenfor temaet fenologi og biologisk 

mangfold. 

3.  Hver aktivitet har veiledning, bakgrunnsstoff og 

resultatvisninger. Det kan være greit å starte med å se 

hva andre har registrert tidligere. 

4.  Registreringer på miljølære er knyttet til et område. 

Før du begynner å legge inn data, får du derfor spørsmål 

om du vil bruke et område du eller skolen har opprettet 

tidligere, eller om du vil opprette et nytt. Du oppretter 

nytt område ved å plassere en nål på rett sted på kartet, 

og gi navn til området. 

6.  Når du har registrert et område kan du begynne å 

legge inn data. Avhengig av hvilke aktivitet man 

utfører, får man opp ulike registreringsskjemaer som 

skal fylles ut. 

7.  Etter at du har fylt ut skjemaene og evt. skrevet 

opplysninger i kommentarfeltet, fullfører du 

registreringen ved å klikke på ruten «registrer» 

nederst på siden.  

8.  Til alle aktivitetene er det ønskelig med fotografi. 

Etter en registrering får du spørsmål om du vil laste 

opp bilder. 

9.  Etter at du har registrert, kan du umiddelbart se 

dine egne data. Ved å klikke på tannhjulet på 

høyresiden av registreringene, kan du laste opp flere 

bilder eller redigere innholdet. Du kan også slette 

registreringer du har gjort. 

10.  Observasjonene dine på miljølære er nå lagret 

sammen med tusenvis av andre, og du kan bruke de til 

samarbeid, sammenlikning og statistikk. 

Miljølære gir skoler, organisasjoner og privatpersoner muligheten 
til å registrere, dele og publisere sitt arbeid med biologisk mangfold 
og fenologi. 

Biologisk mangfold aktiviteter 

Livet i fjæra: 

http://www.miljolare.no/aktiviteter/kyst/fjora/ 

Fugler ved foringsplassen: 

http://www.miljolare.no/aktiviteter/land/natur

/ln9/ 

Planteregistreringer: 

http://www.miljolare.no/aktiviteter/land/natur

/ln2/ 

Dyreobservasjoner: 

http://www.miljolare.no/aktiviteter/land/natur

/ln11/ 

 

Fenologi aktiviteter 

Når kommer våren: 

http://www.miljolare.no/aktiviteter/by/nat

ur/bn2/ 

Fenologi: 

http://www.miljolare.no/aktiviteter/land/n

atur/ln14/ 

Phenology of the north calotte: 

http://www.miljolare.no/aktiviteter/fenolo

gi/pnc/ 

Følg et tre gjennom årstidene 

(Beagle): 

http://www.beagleproject.org/en/ 

 

http://miljolare.no/
http://www.miljolare.no/aktiviteter/fenologi/pnc/
http://www.miljolare.no/aktiviteter/fenologi/pnc/
http://www.beagleproject.org/en/


Miljølære er et redskap for undervisning for bærekraftig utvikling. Skoleelever og 
andre kan bidra med reelle observasjoner, til kunnskap om norsk natur, samfunn og 
kultur, og til samarbeid med forskning og forvaltning. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fugler ved foringsplassen 

Fugler ved foringsplassen er en svært populær aktivitet på 

miljølære og har observasjoner fra mer enn 15 000 områder! 

Resultatene inneholder også data fra Hagefugltellingen som er 

en kampanje som gjennomføres i samarbeid med Norsk 

ornitologisk forening hvert år i slutten av januar. 

 

 

Planteregistreringer- Lokalfloraprosjekt  

«..Skola i Tylldalen vil gå i gang med å lage en digital flora. I 

stedet for å plukke med seg blomster hjem og lage et 

herbarium i ei mappe eller perm, skal nå dette gjøres digitalt. 

Det blir nå om å gjøre å ta bilder med digitalt kamera, få med 

noen opplysninger og så legge dette inn i et dataprogram.» 

 

Livet i fjæra 

Mathopen skole i Bergen er en av flere skoler i Norge 

som i samarbeid med havforskningsinstituttet gjør 

undersøkelser av det biologiske mangfoldet i 

fjæresonen.  

Her dokumenteter en elev funnet av et blåskjell. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følg et tre gjennom årstidene 

Hjellestad skole i Bergen har fulgt et eiketre 

gjennom årstidene og dokumentert fenologiske 

hendelser som løvsprett, blomstring, modne 

frukter osv.  Det første bildet er tatt i  mars og det 

andre bildet er fra august. 

Når kommer våren? 

Følg med på vårens forløp og registrer de første 

observasjonene av blomstrende planter, første løvsprett 

eller ankomsten av trekkfugler. Takket være slike 

registreringer vet vi når våren kom til Tromsø i 2012! 

Når kommer våren? 

QR-koden sender deg til «Når kommer våren?». Her kan du se hva andre 

har registrert eller legge til et eget område og registrere.  

Miljølære sine øvrige aktiviteter og resultatvisninger finner du på forsiden 

til miljølære.no. 

Ta gjerne kontakt med oss om det skulle være spørsmål. 

post@miljolare.no, telefon:55582259 
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