
DEN STORE ARTSJAKTEN 2017:  
 
Hvem finner flest arter i løpet av ett døgn?  

I løpet av mandag 5.juni skal vi mobilisere alle som kan krype og gå til å finne 
så mange arter som mulig og registrere dem på Artsobservasjoner. Artsjakten 
er en årlig nasjonal dugnad arrangert av Sabima og medlemsforeningene, hvor 
det er om å gjøre å finne flest plante-, dyre- og sopparter i løpet av ett døgn. Vi 
oppfordrer lokalforeninger av Sabima til å arrangere sin lokale artsjakt.  
 
Med «Den store artsjakten» ønsker vi å skape et øyeblikksbilde over artene vi kan 
finne i Norge. Under artsjakten vil eksperter og naturinteresserte samarbeide om å 
kartlegge naturmangfoldet. 

På Artsjakten-arrangementene rundt omkring i landet kan nye artsjegere lære seg å 
kartlegge utvalgte, lokale arter og å legge artene inn i Artsobservasjoner. Artene 
registreres på artsobservasjoner.no. Underveis vil eksperter validere og tolke data, 
og holde tellingen rundt om i landet.   

Artsjakten er en lokal og nasjonal dugnad for å vise omsorg for naturen, samtidig 
som det er et spennende, inkluderende og hyggelig arrangement, som er åpent for 
alle.  

Lokalforeninger oppfordres til å arrangere lokale arrangement. Skal din lokalforening 
ha et Artsjakt-arrangement? Meld deres arrangement til helene.jensen@sabima.no. 
Alle lokale arrangementene vil postes på facebook-arrangementet og nettsiden til 
Sabima. 

 

Bli med i konkurransen!  
Hvem finner flest arter i Norge i løpet av 24 timer? Hvilket lokalarrangement går av 
med seieren? Hvilken forening i Sabima registrerer flest arter? Hvilken kommune får 
registrert flest arter?  

Det blir flotte premier i ulike klasser fra Natur og Fritid!  

  

http://artsobservasjoner.no/
mailto:helene.jensen@sabima.no
https://www.facebook.com/events/355879428140997/?active_tab=about
https://www.sabima.no/arrangement/artsjakten/
https://www.sabima.no/arrangement/artsjakten/
https://www.naturogfritid.no/


Reglene til Artsjakten er enkle:  

1. Alle observasjoner gjort i Artsobservasjoner 05.juni er med.  

2. Alle observasjoner må være gjort 05.juni 2017 mellom 00:00 og 24:00 og 

rapporteringsfristen er den 08.juni.  

3. Funn, særlig av sjeldne og rødlistede arter bør dokumenteres. Alle data vil bli 

kvalitetssikret.  

Les mer om Den store artsjakten her  

Se de flotte videoene om artsjakt her.  

God artsjakt!  

 

Med vennlig hilsen  

  

Helene Lind Jensen  

Kartleggingskoordinator  

Naturforvalter  

 

Tlf: +47 93 20 59 82 
helene.jensen@sabima.no  
Besøk: Kristian Augustsgate 7A, Oslo 
Post: Pb 7684 St. Olavs plass, 0130 Oslo 
www.sabima.no  

 

 

https://www.sabima.no/kartlegging/artsjakten/
https://www.youtube.com/watch?v=VHuZP8o7ktA&list=PLdX8wLvZwmPGST79MkEoAT0vLw4fZM2Me
mailto:helene.jensen@sabima.no
http://www.sabima.no/
https://www.facebook.com/SABIMANorge
https://twitter.com/SABIMAnorge

