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Instruktioner 

Bakgrund 
Denna undersökning är en del av projektet Strengthening Pollinator Recovery through INdicators and 

monitorinG (SPRING), som finansieras av Europeiska unionen.  Det är den första pilotstudien av ett 

EU-omfattande övervakningsprojekt av insekter, som en del av den europeiska övervakningen av 

pollinatörer (EUPoMS). Denna pilotstudie kommer bidra till att utforma ett slutligt 

övervakningsprogram med statistiskt robust data som låter oss fastslå hur pollinatörspopulationer 

förändras över hela EU.  SPRING-projektet leds av Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ, 

Tyskland), som arbetar med 18 partners: Université Libre de Bruxelles (Belgien), universitetet i Mons 

(Belgien), Helsingfors universitet (Finland), det finska Naturhistoriska museet (LUOMOS, Finland), 

Senckenbergs forskningsinstitut (Tyskland), Universitetet i Egeiska havet (Grekland), Centrum för 

ekologisk forskning (CER, Ungern), Rådet för jordbruksforskning och ekonomi - Forskningscentrum för 

jordbruk och miljö (CREA-AA, Italien), Naturalis Biodiversity Centre (Nederländerna), European 

Invertebrate Survey (EIS, Nederländerna), University of Novi Sad (Serbien), Ecological and Forestry 

Application Research Centre (CREAF, SPANIEN) , University of Alicante (Spanien), Lunds universitet 

(Sverige), UK Centre for Ecology and Hydrology (UKCEH, Storbritannien), University of Reading (UK), 

Butterfly Conservation Europe (BCE), Dutch Butterfly Conservati och Butterfly Conservati på (UK). Nya 

partners kommer att ansluta sig under projektets gång. 

Denna guide baseras på guiden SPRING consortium (2022). SPRING Minimum Viable Scheme Pilot: 

Site Survey Guidance (vers. April 2022) och erfarenheter från UK Pollinator Monitoring Scheme: 

Carvell, C., Isaac, N. J. B., Jitlal, M., Peyton, J., Powney, G. D., Roy, D. B., Vanbergen, A. J., O’Connor, 

R. S., Jones, C. M., Kunin, W. E., Breeze, T. D., Garratt, M. P. D., Potts, S. G., Harvey, M., Ansine, J., 

Comont, R. F., Lee, P., Edwards, M., Roberts, S. P. M., Morris, R. K. A., Musgrove, A. J., Brereton, T., 

Hawes, C., and Roy, H. E. (2016) Design and Testing of a National Pollinator and Pollination 

Monitoring Framework. Final summary report to the Department for Environment, Food and Rural 

Affairs (Defra), Scottish Government and Welsh Government: Project WC1101. 

O’Connor R., Kunin W.E., Garratt M.P., Potts S.G., Roy H.E., Andrews C. … Carvell C. (2019) 

Monitoring insect pollinators and flower visitation: the effectiveness and feasibility of different 

survey methods.  Methods in Ecology and Evolution 10, 2129-2140 https://doi.org/10.1111/2041-

210X.13292  

 

Undersökningen SPRING MVS (Minimal Viable Scheme)  
Undersökningen har inrättats för att testa ett tillvägagångssätt för att övervaka mängden pollinerande 

insekter över ett nätverk av platser. Protokollet omfattar färgskålefällor och transektvandringar i 

kombination med enkla livsmiljö- och blombedömningar, och bör helst genomföras vid upprepade 

provtagningsbesök på varje plats varje år. Antalet och tidpunkten för besök kommer att vara olika i 

olika delar av EU. Det har utformats för att utföras av en eller två personer på en och samma dag, och 

syftar till att samla in data som behövs för att upptäcka långsiktiga förändringar hos pollinerande 

insekter i hela EU. Protokollet har utformats för att implementeras av antingen professionell 

fältpersonal eller frivilliga icke-experter och kräver inte en hög grad av expertis i identifiering av 

pollinatörer eller inventeringsmetodik. 

https://doi.org/10.1111/2041-210X.13292
https://doi.org/10.1111/2041-210X.13292
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Hur går undersökningen till? 

När ska jag utföra undersökningen? 
Besök din lokal varje månad under den mest aktiva perioden för pollinatörer.   

Kontinental zon – April till september 
Boreal zon – Maj till augusti 
Alpin zon – Maj till augusti 
 
Det borde gå minst två veckor mellan varje besök. Besöken sker idealiskt under första halvan av 

varje månad, beroende på väderförhållanden. 

Lämpliga väderförhållanden 
Besöken bör planeras med hjälp av väderprognoser för att utnyttja dagar då vädret ska bli torrt och 

varmt. Färgskålarna ska sitta ute under en 6-timmarsperiod någon gång mellan 09:00–17:00. 

Blombesöksräkningar kan utföras när som helst på dygnet vid lämpliga väderförhållanden. 

Lämpliga väderförhållanden innebär: 

● Temperatur på minst 13°C om himlen är klar (mindre än 50% molntäcke) 

● Temperatur på minst 15°C om himlen är molnig (mer än 50% molntäcke) 
 

● Vindstyrka på max 5 enligt Beaufortskalan (0: rök stiger rakt upp; 1: knappt märkbar för 
känseln; 2: små löv rör sig; 3: små kvistar rör sig; 4: tunnare grenar rör sig; 5 mindre träd 
svajar, går att få fram enkelt med mobilappar som exempelvis Windy. 

 
Nerladdning Windy (android): 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.windyty.android&hl=en&gl=US 
Nerladdning Windy (apple): 
https://apps.apple.com/us/app/windy-com/id1161387262 
 
För färgskålarna bör väderförhållandena gälla vid början av dagen och minst 50% av 6-

timmarsperioden. Samla ej in färgskålarna innan periodens slut, förutom vid mycket regn. 

Använd en termometer eller en mobil-app för att kontrollera lufttemperaturen (i skuggan) på din 

lokal. Om det inte är möjligt att nå lämplig temperatur, vilket kan vara fallet för nordliga lokaler i 

maj, så kan en temperatur på minst 11°C vid klar himmel (<50% molntäcke) användas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.windyty.android&hl=en&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/windy-com/id1161387262
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Vad får jag? 
1. 1. En lokal att undersöka: du har tilldelats en kvadrat på 1 km för att göra din undersökning. Det 

är viktigt att du fortsätter att mäta inom lokalen och enligt beskriven metod. Kontakta din 
samordnare om det sker någon förändring. 

2. En karta: Du kan få en karta över lokalen med dina utplacerade fällstationer (se exampel nedan). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Låda med utrustning: majoriteten av den utrustning du behöver levereras av projektet. En 

koordinator kommer att gå igenom allt med dig innan ditt första besök. 
4. Protokoll: för varje besök behöver du fylla i tre protokoll. Ett för färgskålefällorna, ett för fjärilar 

och ett för övriga pollinatörer.  
5. En blomlista: en lista med vanliga blomarter/blomtyper som du troligen kommer stöta på under 

inventeringen, inklusive blomenheter som ska räknas (se bilaga A). 
6. En insektsguide: denna har foton och beskrivningar för att hjälpa dig skilja mellan olika 

insektsgrupper under transektinventeringen. 
  

Hälsa och säkerhet samt åtkomst av lokaler. 
Se till att du utför undersökningen på ett säkert sätt och förhåller dig till rådande regler om 

beträdande av mark. Undvik att skada grödor och se till att ha markägarens tillstånd när detta 

behövs. 

 

Färgskålefällor. 
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Schema för en typisk inventering 

09:00 Anländ till lokalen, sortera utrustningen och gå till första utplaceringsplatsen.  

09:30–11:30 Ställ ut färgskålefällorna längst lokalens diagonaler (Steg 1). 

11:30–13:00 
Räkna blommor kring färgskålarna (Steg 2). Alternativt kan du göra detta när du 

sätter ut färgskålarna. 

13:00–13:30 Lunch-paus.  

13:30–16:00 
Gör två blombesöksräkningar (Steg 3). Gå dagfjärils- och pollinatörstransekter 

(Steg 4) i väntan på att färgskålarna stått ute i 6 timmar.  

16:00–17:00   
Samla in färgskålarna i samma ordning som de placerades ut, efter att de stått ute i 

6 timmar (Steg 5). 

Utrustning – vad får jag av projektet och vad behöver jag ta med mig? 
 

Projektet kommer leverera: 

• 10 trästolpar (med förborrade hål)  

• 10 tvärslåar (med bult och mutter) för att hålla metallbågarna  

• 30 metallbågar för att hålla skålarna 

• 30 färgskålar, 10 x UV blå, 10 x gula och 10 x vita  

• Gummiklubba för att slå ner trästolparna i marken  

• Tältpinnar för att fästa tvärslåarna direkt i marken vid låg vegetation 

• 10 laminerade informationslappar  

• Häftstift att fästa informationslapparna med  

• Penna & märkpenna för att märka proverna 

• Instruktioner för inventeringen 

• Protokoll 

• Håv (skaft, ring samt nät) för transekter 

• Liten burk för att titta närmre på/fotografera pollinatörer längs transekten 

• 50x50cm kvadrat gjord av tejp för blombesöksräkning 

• Sil  

• 50 provburkar med vitt lock (10 per besök) 

• 50 fyrkantiga fiberdukar till silen (ungefär 15x15 cm, 10 st per besök) 

• 5 återförslutsbara påsar för provburkar (1 st per besök) 

• 3l 70% etanol (tillräckligt för 5 besök, förvaras säkert) 

• Flaska (500ml) för att transportera etanol till varje besök  

• Dunk (10l) för att transportera vatten till skålarna  

 

Du kommer själv behöva: 

• En tratt för att hälla över etanolen till 500ml flaskor (hemma, innan inventeringen). 

• GPS eller telefon med GPS-funktion. 

• En liten mängd parfymfritt diskmedel 
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Steg 1: Sätta ut färgskålefällorna 
Kör så nära den första färgskålestationen som möjligt. Du kan placera ut fällorna i vilken ordning som 

helst, sålänge du samlar in proverna i samma ordning som du placerar ut fällorna. Placera ut 

fällorna korsvis såsom visas nedan. Anteckna koordinaterna för varje fällstation. Se Bilaga C för 

vägledning om hur du använder GPS på en smartphone för att läsa och anteckna koordinater.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Färgskålefällornas platser bör förbli oförändrade för alla årets besök, så att vi kan jämföra 

förändringar av pollinerande insekter översäsongen.  

● Fällor bör placeras i relativt öppna områden som inte är kraftigt skuggade (eller kan bli 

kraftigt skuggade under växtsäsongen). 

● Fällor bör placeras på en plats där de inte störs av boskap eller människor. Placera INTE 

stationen inom boskapshägn. 

● Använd körspår på åkrar för att komma åt stationer utan att skada grödan. Försök undvika 

att inventera under dagar med planerad aktivitet (ex. vid skörd). Om sådan aktivitet sker, 

flytta stationen till närmaste lämpliga plats utanför åkern och anteckna GPS-koordinater. 

● Vägkanter kan användas om de är större än 2 m och är säkert tillgängliga från mindre vägar. 

Utnyttja avgränsande objekt mellan väg och mätstation då det är möjligt. 

● Bebyggda områden, gårdar och trädgårdar bör undvikas, men områden med grov mark nära 

stigar kan användas. 

Pan trap stations 
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Vad händer om jag inte kan placera färgskålefällan på den planerade platsen? 

Om den ursprungliga platsen har blivit otillgänglig, exempelvis genom inhägnad eller ny 

markanvändning, kan du behöva omlokalisera till en närliggande plats. Den nya stationen måste då 

följa ovanstående riktlinjer, och måste tydligt markeras på din karta samt med nya GPS-koordinater 

på ditt rapporteringsformulär. 

 

På varje station: 

1. Vid hög vegetation (>10 cm), hamra en påle i marken. 

2. Fäst metallbågarna till pålen i samma höjd som vegetationen. Skruva åt muttern så att 

färgskålarna sitter stadigt parallellt med marken. Om det finns en häck eller annat 

avgränsande objekt i närheten, se till att färgskålarna är riktade bort från den. 

3. Vid låg vegetation kan färgskålarna placeras direkt på marken. Fäst då metallringarna i 

marken med tältpinnar (se bild nedan). 

4. Undvik att trampa ner vegetationen kring färgskålarna, eftersom förekomsten av blommor 

ska uppskattas. 

5. Placera ut tre färgskålar i metallringarna: en vit, en gul och en blå. 

6. Häll några droppar parfymfritt diskmedel i den stora vattenflaskan. Vänd försiktigt på flaskan 

några gånger för att blanda innehållet och fyll sedan varje färgskål till linjen. 

7. Sätt upp en informationsskylt på varje påle. 

8. Anteckna väderförhållanden samt tidpunkt för utplacering av varje fällstation. 

9. Bedöm förekomst av blommor vid varje fällstation (se steg 2) 
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Steg 2: Förekomst av blommor 
Räkna alla blommorna inom en radie på 2 m kring varje fälla. Alla örtartade växter i blom bör 

noteras och alla “blomenheter” räknas. På en homogen blomsterrik plats kan blommor inom halva 

eller en fjärdedel av området räknas och multipliceras för att ge det totala antalet. Räkna endast 

färska blommor som kan attrahera insekter – vissna blommor eller frökapslar räknas ej. 

 

Räkna samtliga blomenheter inom en radie på 2 m kring stationen. Notera 

den genomsnittliga höjden på vegetationen inom detta område. 

Exempel på blomenheter inkluderar individuella blommor, klasar, flockar eller kronor. Se nedan och 

använd tabellen på sidan 9 för en komplett lista med växtarter. Om du inte hittar namnet på 

blomman du räknat, ta ett foto så att arten kan bestämmas i efterhand. 

 

Individuella blommor (ex. hagtorn) – 
varje blomma räknas som en enhet. 

 

Kronor (många små blommor i en 
krona, ex. maskros) – varje krona 
räknas som en enhet. 

 

Flockar (små blommor grupperas i 
flockar likt små utåtvända paraplyer, 
ex. loka) – varje flock räknas som en 
enhet.  

Klasar (många små blommor längst 
en stam, ex. lavendel) – varje klase 
räknas som en enhet. 

 

Klassificera habitatet inom 2m-radien från din fällstation med hjälp av klasserna i bilaga B. Om fler 

habitat finns inom ditt område kan du välja den ena som primär och en som sekundär.  Kategorierna 

är baserade på EUNIS pan-European klassificeringarna. 

 

Steg 3: Gå fjärils- och pollinatörstransekten  

 

Transekten 
Parallellt med färgskålefällorna går du en transekt där du räknar dagfjärilar och pollinatörer. 

Transekten är uppdelad i 10 segment a 50 m (ca 70 steg). Denna placeras så gott det går diagonalt i 

en no-sv riktning. Tag GPS-koordinat där segment 1 börjar och segment 10 slutar, och gärna en 

koordinat vid varje segments början. Anteckna start- och sluttid. Det går att använda kart- eller 

vandringsappar för att skatta sträckan men positionen hos dessa är ofta lite osäker. 

Gå först transekten åt ena riktningen och räkna dagfjärilar eller övriga pollinatörer. Vänta minst en 

kvart, och gå sedan tillbaka längs med samma transekt och räkna den andra pollinatörsgruppen. Välj 

slumpmässigt vilken pollinatörsgrupp du börjar räkna. 
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Vad ska du räkna 
Transekten vandras i långsam promenadtakt och du kan pausa för att observera eller håva in 

insekten för bestämning. Fjärilar bestäms till art och övriga pollinatörer till grupp.  

Dagfjärilar 

Räkna alla dagfjärilar som befinner sig 2,5 m åt vardera sida, 5 m fram och 5 m upp från din position. 

För in art och antal för varje segment i protokollet. 

Övriga pollinatörer 

Räkna alla pollinatörer som befinner sig 1m åt vardera sida, 2m fram och 2m upp från din position. 

För in grupp och antal för varje segment i protokollet, indelade i nedanstående grupper.  

 

Bin och blomflugor vid transekter 
 
1. Bin 

BIN GRUPP 1: Honungsbin 

BIN GRUPP 2: Humlor 

Humlor undergrupp A: genomgående rödbruna humlor  

Humlor undergrupp B: humlor mönstrade i svart- och rött 

Humlor undergrupp C: genomgående mörka humlor 

Humlor undergrupp D: humlor mönstrade i gult-svart- och vitt 

Humlor undergrupp E: humlor mönstrade i gult-svart- och rött 

BIN GRUPP 3: Stora bin (> 10 mm) 

BIN GRUPP 4: Små bin (3-10 mm) 

BIN GRUPP 5: getingbin och blodbin 
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2. Blomflugor 

BLOMFLUGOR GRUPP 1: Stora, robusta blomflugor. Tribus Eristalini & Volucellini 

BLOMFLUGOR GRUPP 2: Humleliknande blomflugor 

BLOMFLUGOR GRUPP 3: Getingliknande blomflugor 

BLOMFLUGOR GRUPP 4: Blomflugor med svart och gula ränder eller pricker. Underfamilj Syrphinae 

BLOMFLUGOR GRUPP 5: Andra blomflugor 

 

Steg 4: Blombesöksräkningar (FIT Counts)  
Du använder appen FIT Count för att genomföra minst två blombesöksräkningar vid varje besök av 

en lokal. Platsen och blomman för blombesöksräkning kan vara olika vid olika besök.  

Vad behöver jag för att genomföra blombesöksräkningen? 

● Hitta en blommande växtart som listas nedan. 

● Ladda ner och öppna appen FIT Count  https://fitcount.ceh.ac.uk/home. 

● Registrera dig för ett konto på https://fitcount.ceh.ac.uk/user/login Efter att du gjort det 

kommer du att kunna se och hämta hem dina observationer från https://ukpoms.org.uk/  

● En 50 × 50 cm kvadrat gjord av vikt gaffatejp. Det finns en färdig kvadrat i fältutrustningen. 

Hur genomför jag blombesöksräkningen? 

Du räknar insekter som besöker din utvalda blomma inom en 50 x 50 cm kvadrat. Försök hitta någon 

av arterna i tabellen nedan. Om du inte kan hitta en blomma från listan, välj en som är rikligt 

förekommande inom lokalen och som besöks av insekter. 

Svenskt namn Vetenskapligt namn Blomningstid 

Maskrosor Taraxacum officinale apr-sep 

Blåbär Vaccinium spp. maj-jun 

Lingon Vaccinium spp. maj-jun 

Nävor Geranium spp. maj- sep 

Vädd (ängs/åker) Succisa pratensis, Knautia arvensis jun-sep 

Klint (röd, vädd) Centaurea jacea jun-sep 

Fibblor Leontodon, Picris, Hypochaeris m. fl. jun-sep 

Björnloka/strätta/kvanne Heracleum jun-sep 

Gullris Solidago spp. jul-sep 

Vitklöver Trifolium repens jun-sep 

Röd/skogsklöver Trifolium spp.  jun-sep 

Tistlar Cirsium och Carduus jul-sep 

Mjölke/rallarros Chamerion angustifolium jul-aug 

Ljung eller annan ljung Calluna vulgaris eller Erica spp. jul-sep 

https://fitcount.ceh.ac.uk/home
https://fitcount.ceh.ac.uk/user/login
https://ukpoms.org.uk/
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Hur räknar jag insekterna? 

Sätt dig vid kvadraten utan att skugga eller luta dig över blommorna.  

● Räkna endast insekter som landar på blommorna inom kvadraten. 

● Försök att endast räkna samma insekt en gång, även om den landar på flera blommor. 

● Ignorera insekter som endast landar på blad, eller en annan sorts blomma än den du valt. 

● Insekter vid foten av blommorna räknas ej såvida de inte förflyttar sig till blommorna. 

● Använd appen eller tabellen nedan för att bestämma insekten. 

● Ignorera spindlar, sniglar eller andra icke-insekter som ibland syns på blommor. 

Pollinatörer Vetenskapligt namn 

Humlor Bombus spp. 

Honungsbi Apis mellifera 

Solitära bin  

Sociala getingar  

Blomflugor Syrphidae 

Övriga flugor  

Fjärilar Lepidoptera 

Skalbaggar (över 3 mm)  

Övriga stora insekter (över 3 mm)  

Övriga små insekter (under 3 mm)  

 

Ladda ner appen FIT Count på din telefon: 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.ac.ceh.fit 

Iphone: https://apps.apple.com/app/id1540771889   

Öppna appen och välj "Start survey". Första gången behöver du skapa ett konto. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.ac.ceh.fit
https://apps.apple.com/app/id1540771889


 SPRING Minimum Viable Scheme Pilot: Site Survey Guidance 
 

● Se till att GPS:en på din telefon är aktiverad och att appen hittar din plats (1/10). 

● Välj alternativet som bäst beskriver miljön på platsen (2/10). 

● Ta ett foto av blomman genom appen och välj rätt blomma från listan (3/10).  

● Räkna antalet blomenheter inom din kvadrat (4/10). 

● Välj alternativet som beskriver hur stor andel av din kvadrat som täcks av blommor (5/10). 

● Välj alternativet som bäst beskriver området där blomman växer (6/10). 

● Påbörja räkningen och tryck på bilderna i appen för att räkna varje typ av insekt (7/10). 

● Välj alternativet som bäst beskriver molntäcket på din plats (8/10). 

● Välj alternativet som bäst beskriver solljuset på din kvadrat (9/10). 

● Välj alternativet som bäst beskriver vindstyrkan (10/10). 

● Tryck "upload" för att ladda upp ditt resultat.  

Du kan se dina uppladdade FIT Counts via https://fitcount.ceh.ac.uk/user/login under My Results 

 

https://fitcount.ceh.ac.uk/user/login
https://fitcount.ceh.ac.uk/my-results
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Steg 5: Insamling av fångst av färgskålefällor (efter 6 timmar) 
Samla in dina färgskålar så nära 6 timmar efter utplacering som möjligt, i samma turordning som de 

placerades ut. Anteckna insamlingstid och om du noterar något avvikande, till exempel om fällan har 

störts eller tömts, eller tecken på att fåglar har ätit av fångsten. 

För varje station (en blå, en vit och en gul färgskål) behöver du en provburk (100 ml) och en etikett 

med följande information: 

● Lokalnamn 

● Färgskålefälla nr (1-10) 

● Datum 

● Ditt namn 

För varje färgskålefälla: 

1. Placera fiberduken i silen och häll försiktigt innehållet från samtliga tre färgskålar så att 

vattnet passerar genom duken men insekterna blir kvar. En bit fiberduk bör räcka för 

samtliga tre skålar. Om några insekter blir kvar i skålen kan de försiktigt sköljas loss eller 

flyttas till duken. Vik ihop fiberduken lite löst, så att proverna blir inslagna men inte skadas. 

2. Placera fiberduken med proverna i provburken tillsammans med dess etikett. Tillsätt 

tillräckligt med etanol för att täcka proverna (50-100 ml) och försegla ordentligt. 

3. Placera provburken i en återförslutsbar påse märkt med lokalens referensnummer och 

provdatum. Alla 10 provrör från besöket placeras i samma påse. 

4. Samla in färgskålarna, metallringarna och stolpen. Hantera skålarna varsamt. 

5. Notera väderförhållanden vid slutet av provtagningsperioden 

Solljus (% tidsexponering): beskriver vilken andel av 6-timmarsperioden som solen sken (om 

det var soligt hela dagen noteras 100%). En grov uppskattning räcker. 

Skuggning (% tidsexponering): beskriver vilken andel av 6-timmarsperioden som 

färgskålarna var i skugga (ex: solen sken hela dagen, men färgskålarna skuggades av träd 

20% av tiden). Att solen går i moln räknas inte som skugga. En grov uppskattning räcker. 

 

Steg 6: Skicka in proverna från färgskålarna 
● Placera påsen med prover i en papplåda så snart som möjligt efter ditt besök. 

● Lägg ner en lapp som tydliggör ifall några prover saknas och varför. 

● Förvara säkert i väntan på att ni besöks för upphämtning av prover efter säsongens slut. 

 



 SPRING Minimum Viable Scheme Pilot: Site Survey Guidance 
 

Steg 7: Skicka in datan 
För att skicka in din data behöver du registrera dig via EUPoMS hemsida. Denna är under 

uppbyggnad så länkar och utseendet på sidan ser ut kan komma att ändras under inventeringen.  

Gå till: https://pollinator-monitoring.net/  

• Välj Menu -> Log in -> Create new account.  
Efter att du skapat din användare behöver administratörerna lägga in dig som användare 
innan du kan lägga in data för din 1x1km ruta. Hör av dig till din regionala koordinator när du 
registrerat dig. Såfort du fått din användare kommer du kunna lägga till dina resultat under 
menyn ”Lägg till resultat” 
 

Fyll i ett protokoll för varje fällskålestation och varje transekt. Onlineprotokollen bör matcha 

fältprotokollen, så allt du behöver göra är att överföra dina anteckningar från pappret till websidan. 

Några tips inför dataläggningen: 

• Om du lägger i data för flera färgskålefällor eller transekter är det en bra idé att låsa fälten 
för datum, namn etc genom att trycka på symbolen som ser ut som ett hänglås. Då behöver 
du inte fylla i denna data upprepade gånger.  

• För det första fältet med Lokalnamn borde du kunna börja skriva de två första bokstäverna I 
namnet och sedan välja rätt lokal i drop-down menyn.  

• Inventerarens namn blir automatiskt samma som namnet du registrerat som användare. 
Men om du behöver ändra namn, exempelvis om någon annan inventerat kan du enkelt 
skriva in ett annat namn. 

• För fält du behöver fylla i tid så behöver det vara i 24h format, exempelvis 16:44. 

• Moln/sol procenttal och temperatur fylls i som heltal utan decimaler. Fyll i ett heltal för 
vindstyrka. Om du noterat ett intervall, välj ett medelvärde som då kan innehålla en decimal. 
Exempelvis vindstyrka “3 till 4” kan läggas in som 3.5. 

• I de flesta fall kan du använda tab-tangenten för att gå från ett datafält till nästa (för kartan 
är det lättare att använda muspekaren för att gå från kartan till nästa fält). 

• När du fyller i namn på växter kan du börja skriva namnet på antingen engelska eller det 
latinska namnet och en drop down meny kommer dyka upp varifrån du kan välja relevant art 
eller släkte. Om du inte vet namnet på växten du valt kan du välja ‘Dicotyledons’ från drop 
down menyn, men ladda alltid upp ett foto för att verifiera arten.  

 

Fyll gärna i datan så fort du varit ute i fält, men all data måste senast vara inne sista september för 

att datan ska komma till användning I analysen för EUPoMS. Behåll dina fältprotokoll som backup 

eller skicka in dem till oss utifall att.  

  

https://pollinator-monitoring.net/
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Bilaga A. Lista över blommor och blomenheter för färgskålestationerna och 

blombesöksräkningarna. 

Svenskt namn 
 
Vetenskapligt namn 

Familj 
Blommar 
från 

Blommar 
till 

Blomenhet 

Ask Sorbus aucuparia Rosaceae May Juni flock 

Aster Aster (Symphyotrichum) spp. Asteraceae August Oktober huvud 

Baldersbrå 
Matricaria spp. and 
Tripleurospermum spp. 

Asteraceae June Augusti huvud 

Björnbär Rubus fruticosus Rosaceae May September enskild 

Björnloka Heracleum sphondylium Apiaceae June Augusti flock 

Blåeld Echium vulgare Boraginaceae July Augusti klase 

Blåklocka Campanula spp. Campanulaceae June September enskild 

Bosyska Ballota nigra Lamiaceae July Augusti klase 

Brunört Prunella vulgaris Lamiaceae March Augusti klase 

Brännässla Urtica dioica Urticaceae May Juli klase 

Buddleja Buddleja spp. Scrophulariaceae July September klase 

Dunört Epilobium spp. Onagraceae June September enskild 

Esparsett Onobrychis viciifolia Fabaceae July Augusti klase 

Fackelblomster Lythrum salicaria Lythraceae July Augusti klase 

Fibblor Crepis spp. Asteraceae April September huvud 

Fingerborgsblomma Digitalis purpurea Scrophulariaceae June September enskild 

Fingerört Potentilla spp. Rosaceae June September enskild 

Fläder Sambucus spp. Rosaceae May Juni flock 

Förgätmigej Myosotis spp. Boraginaceae April September enskild 

Groblad Plantago spp. Plantaginaceae May September klase 

Gurkört Borago officinalis Boraginaceae April Oktober enskild 

Hagtorn Crataegus spp. Rosaceae April Juni enskild 

Hampflockel Eupatorium cannabinum Asteraceae July September huvud 

Hundkäx Anthriscus sylvestris Apiaceae April Juni flock 

Häxört Circaea lutetiana Onagagraceae May Juli klase 

Johannesört Hypericum spp. Hypericaceae June Augusti enskild 

Jordreva Glechoma hederacea Lamiaceae March Juni klase 

Jättebalsamin 
Impatiens glandulifera and 
relatives 

Balsaminaceae July Oktober enskild 

Kardborre Arctium spp. Asteraceae July Augusti huvud 

Kardvädd Dipsacum fullonum Dipsacaceae July Augusti huvud 

Klint Centaurea spp. Asteraceae June September huvud 

Klöver 
Trifolium spp. and Medicago 
spp. 

Fabaceae May September huvud 

Kråkvicker Vicia cracca Fabaceae July September klase 

Käringtand 
Lotus corniculatus and L. 
pedunculatus 

Fabaceae June September huvud 

Lavendel Lavandula angustifolia Lamiaceae June September klase 

Ljung Calluna vulgaris Ericaceae July September klase 

Lomme Capsella bursa-pastoris Brassicaceae May Augusti klase 

Loppört Pulicaria dysenterica Asteraceae July September huvud 

Malört Artemisia spp. Asteraceae June Augusti klase 

Maskros Taraxacum aggregate Asteraceae April September huvud 

Mejram Origanum spp. Lamiaceae July Augusti klase 

Mjölke Chamerion angustifolium Onagraceae July September klase 

Murgröna Hedera helix Hederaceae September September flock 
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Svenskt namn 
 
Vetenskapligt namn 

Familj 
Blommar 
från 

Blommar 
till 

Blomenhet 

Mynta 
Mentha aquatica and M. 
arvensis 

Lamiaceae June Augusti huvud 

Måreväxter 
Snärjmåra/Stormåra 

Galium aparine & G. 
mollugo 

Rubiaceae June September enskild 

Måreväxter - Gulmåra Galium verum Rubiaceae June Augusti klase 

Måreväxter – 
Vattenmåra/Stenmåra 

Galium palustre and G. 
saxatile 

Rubiaceae June September flock 

Nålginst Genista anglica Lamiaceae June Juli klase 

Prästkrage Leucanthemum vulgare Asteraceae May Juli huvud 

Raps Brassica napus Brassicaceae April Juni huvud 

Revsuga Ajuga reptans Lamiaceae May Juli klase 

Rotfibbla Hypochaeris radicata Asteraceae June Augusti huvud 

Rödmire Anagallis arvensis Primulacea June Augusti enskild 

Röllika Achillea millefolium Asteraceae June September flock 

Senap Sinapis spp. Brassicaceae April September huvud 

Skogskovall Melampyrum spp. Scrophulariaceae May September klase 

Slån & Körsbär Prunus spp. Rosaceae March Maj enskild 

Smörblomma Ranunculus spp. Ranunculaceae April September enskild 

Sporrar Linaria spp. Scrophulariaceae June Oktober klase 

Stjärnblommor Stellaria spp. Cariophyllaceae May Augusti enskild 

Strätta Angelica sylvestris Apiaceae July Augusti flock 

Stånds 
Senecio jacobaea and 
relatives 

Asteraceae June September huvud 

Syror Rumex spp. Polygonaceae May Augusti klase 

Sälg Salix spp. Salicaceae February Maj huvud 

Tistel Cirsium spp. & Carduus spp. Asteraceae July September huvud 

Tusensköna Bellis perennis Asteraceae March Oktober huvud 

Törelväxter Euphorbia spp. Euphorbiaceae April September flock 

Ulex Ulex spp. Fabaceae April Oktober enskild 

Vallmo Papaver spp. Papaveraceae May Augusti enskild 

Vallört Symphytum officinale Boraginaceae March Juni enskild 

Veronika Veronica spp. Scrophulariaceae March September enskild 

Vial (Ärtor) Lathyrus spp. Fabaceae June September enskild 

Vickerarter Vicia spp. Fabaceae May September enskild 

Vildmorot Daucus carota subsp. carota Apiaceae June September flock 

Viol Viola spp. Violaceae June Augusti enskild 

Vitplister & Rödplister 
Lamium album and L. 
purpureum 

Lamiaceae March Oktober klase 

Åkervädd Knautia arvensis Dipsacaceae July Augusti huvud 

Älggräs Filipendula ulmaria Rosaceae June Juli flock 

Ängsnäva & Skatnäva 
Geranium spp. and Erodium 
spp. 

Geraniaceae May September enskild 

Ängsvädd Succisa pratensis Dipsacaceae July September huvud 

Äpple Malus pumila Rosaceae April Maj Enskild 

Ögontröst Euphrasia spp. Orobanchaceae June Augusti enskild 
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Bilaga B. Habitatklassificeringar  
Kod Habitat 

H1 Marina saltmarker/mynningar/vassvallar 

H2 Kustnära gräsmarksdyner 

H3 Kustdyn och sandhed 

H4 Kustdyner med inslag av träd 

H5 Kustdyner och sandskogar 

H6 Kustnära sanddyner 

H8 Stenstrand 

H9 Kustnära klippor 

H10 Kärr/myr/kärrvegetation vid sötvattenskanter 

H11 Barmark/gles vegetation vid sötvattenskanter 

H12  Moss-/myrmiljöer 

H13  Översilningsytor 

H14  Inlandskärr/kärr utan öppen vattenspegel (t.ex. vassvallar) 

H15  Orörd/seminaturlig gräsmark på kalkrik mark 

H16  Orörd/seminaturlig gräsmark på sur mark 

H17  Orörd/seminaturlig neutral gräsmark på neutral mark 

H18  Jordbruksförbättrad/sådd/ kraftigt gödslad gräsmark 

H19  Säsongsmässigt blöta och sumpiga gräsmarker 

H20  Bräkendominerade gläntor eller sluttningar 

H21  Bestånd av höga örter (t.ex. nässlor och pilörtsbäddar) 

H22  Torr buskmark 

H23  Våt och torr hed/torr ljunghed 

H24  Pilbestånd på fuktig mark som vid kärr, flod eller sjö 

H25  Häckar 

H26  Lövskog 

H27  Barrskog 

H28  Blandad löv- och barrskog 

H29  Alléer eller spridda träd i parklandskap 

H30  Små ytor planterad skogsmark 

H31  Nyligen avverkade områden/tidigt skede av skog och vall 

H32  Ört-/gräs-/barmarksmosaiker i skogsgator eller gröna korridorer 

H33  Fruktträdgårdar och vingårdar 

H34  Inlandsmarker, klippor och berghällar 

H35  Åkergrödor 

H36  Trädgårdsgrödor 

H37  Ekologiska åkergrödor 

H38  Bar mark/ogräs vid åkerkanter eller åkermark i träda 

H39  Prydnadsbuskar/träd/gräsmattor i parker/trädgårdar, etc. 

H40  Barmarks-/ogrässamhällen på postindustriella platser 
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Bilaga C: GPS på smartphones och koordinater 
Utnyttja GPS (Global Positioning System) i din smartphone för att lokalisera dina stationer. Du kan se 

dina koordinater med appen "Google Maps". Om du inte redan har den installerad så kan du ladda 

ner appen här: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps&gl=SE 

https://apps.apple.com/us/app/google-maps/id585027354 

 

Se till att du har aktiverat GPS på din telefon 

och öppna sedan appen för att se din 

nuvarande position. Tryck och håll ner på den 

blå cirkeln för att placera en knappnål och se 

dina nuvarande koordinater i sökfältet (överst i 

appen). 

 

Du kan använda appen för att kontrollera är du 

är på rätt plats när du placerar ut dina 

färgskålar. Om du behöver flytta stationen av 

någon anledning så ska du även notera de nya 

koordinaterna. 

 

Observera att telefonens GPS kan göra så att 

batteriet töms snabbare. Det är därför 

rekommenderat att stänga av GPS-funktionen när den inte används. 

Vidare finns även My GPS Coordinates 

https://apps.apple.com/us/app/my-gps-coordinates/id945482414 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.freemium.android.apps.gps.coordinates&hl=en

&gl=US 

och för Apple/iOS finns Svenska Koordinater 

https://apps.apple.com/se/app/svenska-koordinater/id502542362 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps&gl=SE
https://apps.apple.com/us/app/google-maps/id585027354
https://apps.apple.com/us/app/my-gps-coordinates/id945482414
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.freemium.android.apps.gps.coordinates&hl=en&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.freemium.android.apps.gps.coordinates&hl=en&gl=US
https://apps.apple.com/se/app/svenska-koordinater/id502542362

