Infomail 1 till limniska nätverket

Till nätverket i limnisk pedagogik, skickat 2020-01-31

Hej allihop!
Tack för senast till er som var med på limniska workshopen i Lidköping. Det var så trevligt och
givande att träffa er. Välkomna till er som mailat och velat vara med i nätverket men inte kunde vara
med i Lidköping. Dokumentationen från workshopen finns på Centrum för naturväglednings (CNV)
hemsida:
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/kurser-seminarierevenemang/dokumentation/2019/workshop-limnisk-pedagogik-2019/
Det här mailet har dröjt lite, det beror på att vi inväntat besked från Havs- och vattenmyndigheten
om ev. fortsatt anslag från regeringen för nätverket. Vi ville ha med det beskedet i detta meddelande
till er.
Hur blev det då? Jo, vi har fått medel så nu kan vi köra igång! Vad vi kommer börja med är att dra
upp riktlinjer för 2020. Men vi smygstartar redan nu genom att uppdatera CNVs sidor på webben om
naturvägledning i/vid vatten.
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-fornaturvagledning/naturvagledning/teman/naturvagledning-i-vatten/
Som många av er vet så har också ett marint nätverk startat och det är Havsmiljöinstitutet som håller
i det. De båda nätverken kommer till en början vara separata, men tätt samarbete kommer förstås
ske.

TIPS FRÅN NÄTVERKET
Från Felicia Österlund på Vattenvetarna:
- Vi på Vattenvetarna har varit på jakt efter en bra plattform för att lagra mätdata från
vattenprovtagningar som vi gör med ungdomarna (med miljöövervakning och medborgarforskning
som syfte). Så trillade jag över www.vattenfokus.se som är just precis det - de är en plattform,
databas och app. Vattenfokus kom till av ett EU-projekt vars finansiering stoppade 31 dec 2019.
Engagerade volontärer fortsätter dock med mätningar i och kring Flen och deras önskan är att fler
regioner ska börja med mätningar och gemensamt hålla plattformen levande. Vattenvetarna vill
starta upp en grupp i Malmö och ska träffa Vattenfokus i slutet av januari för att prata om hur vi kan
gå vidare.

Felicia har lovat att återkomma med en rapport om hur mötet med Vattenfokus gick så ni som skulle
kunna vara intresserade av att starta en lokal grupp får lite mer info.

Gör som Felicia, hör av er med tips, idéer, frågor, funderingar som ni vill dela med er av till nätverket.

Vi hörs av längre fram när vi har mer konkreta förslag på hur årets verksamhet i nätverket ser ut.
Det känns så härligt att vara på gång!

