
Vårkollen
Hur långt har våren kommit hos dig?
Fyll i den här foldern och rapportera hur långt våren har kommit 
hos dig den 30 april – 1 maj på www.vårkollen.se
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Rapportera dina fynd via www.vårkollen.se eller skicka in dem till: 
Svenska Botaniska Föreningen, Norbyvägen 18 A, 752 36 Uppsala  
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Observationerna har gjorts här: ___________________________________ 



I ”Vårkollen” vill vi veta hur långt 
våren har kommit i landet. Väntar du 
fortfarande på vårtecknen eller är de 
redan igång? Vi vill att du skickar in 
även om de inte har kommit igång än.  
Gå till www.vårkollen.se och skicka 
in hur det ser ut hos dig den 30 april 
– 1 maj.

Vårens ankomst varierar ofta mycket mel
lan åren. Med ”Vårkollen” kan vi tillsam
mans studera hur mycket det skiljer år från 
år. Dessutom påverkar klimatförändringen 
växtsäsongen: att vårtecknen kommer tidi
gare och växtsäsongen förlängs är kanske den 
tydligaste effekten av klimatförändringen i 
naturen. ”Vårkollen” kommer att bidra till 
att mäta hur stor denna effekt är.

Med ”Vårkollen” vill vi uppmärksamma en 
av naturens viktigaste egenskaper – växt
säsongen – och att den förändras med kli
matförändringen. I förlängningen hoppas vi 
också att du som är natur intresserad ska lära 

dig mer om din närnatur under olika års
tider. 

Vi välkomnar dig som medlem i Svenska 
Botaniska Föreningen och att bli fenologi
väktare i Svenska fenologinätverket.

Växter jag mött i år 
”Växter jag mött i år” är en 
trevlig och lättillgänglig fol
der för dig som är intres
serad av våra vilda växter. 
I ett litet och behändigt 
häfte i A5format presen
teras 111 av våra vanli
gaste växter. Tanken är 
att man tar med häftet 
på sin utflykt och prickar 
för de växter man möter. Häftet 
finns kostnadsfritt att ladda ner som PDF på  
svensk botanik.se/digitalapublikationer.  

Svenska fenologinätverket
Svenska fenologinätverket är ett samarbete mellan myndigheter, universitet och frivilliga. Huvudsyftet är att lång-
siktigt samla in, tillhandahålla och presentera fenologiska data, det vill säga vårtecken, hösttecken och annat i 
naturens kalender. Datainsamlingen görs i samarbete mellan frivilliga och professionella observatörer och Sveri-
ges lantbruksuniversitet är huvudman. Vi samarbetar också med fenologinätverk i andra länder och är medlem i 
det europeiska samarbetsprojektet Pan European Phenology Project.

Kontaktuppgifter:
SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
varkollen@naturenskalender.se
www.naturenskalender.se
www.svenskbotanik.se
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VÄXTER JAG MÖTT I ÅR 
111 vanliga växter, som är lätta att känna igen.

Pricka in dem då du sett dem på en utflykt.

Det finns lite plats att skriva på i rutan.
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Gul fetknopp

Gul näckros
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