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Geologins Dag 2014 
Föreningen för Geologins Dag är ett nätverk och en plattform för geologiintresserade. 

Det är en ideell förening som är öppen för såväl företag, myndigheter, 

universitetsinstitutioner, föreningar och privatpersoner. Syftet är att väcka nyfikenhet 

för berg, jord och vatten bland allmänhet, skolelever och beslutsfattare. Vi vill visa 

vilken nytta som kunskap om geologi och geovetenskap ger samhället.  

 

Varje år sedan 2001 bjuder våra arrangörer runt om i Sverige in (eller ut) allmänheten på 
geologiska aktiviteter. Detta evenemang sker den andra lördagen i september (i år den 13 
september), kallas kort och gott för Geologins Dag och görs möjligt tack vare våra bidragsgivare 
och våra arrangörers engagemang.  
 
Denna rapport är en summering av Geologins Dag 2014 med utdrag från arrangörernas 
utvärdering samt en kortfattad beskrivning av det arbete som Geologins Dags styrelse och kansli 
utfört för att främja geovetenskap under året. Mer bakgrundsfakta om Geologins Dag finns på 
baksidan av denna skrift. 

2014 – NÅGRA SNABBA SIFFROR: 
• 67 anmälda arrangemang på webbplatsen för Geologins Dag (en del av de anmälda 

arrangemangen har bestått av flera delarrangemang) och totalt 80 anmälda arrangörer (flera 
samarrangemang och flera arrangörer som ordnar olika arrangemang). Bland arrangörerna 
finns företag, geologiska föreningar, museer, länsstyrelser och många flera.  

• Drygt 1 500 medlemmar. (Som medlem räknas den som prenumererar på Geologins Dags 
nyhetsbrev. Nyhetsbrevet är gratis.) 

• 16 bidragsgivare vars verksamheter har koppling till geologi.  
•   Över 11 000 besökare (mycket ungefärlig siffra för hela landet). 
• Dessutom har 146 lärare med sammanlagt 6 575 elever registrerat sig på Geologins Dags 

lärarsida (den 16 december, ytterligare registreringar kan ske efter detta datum). Det innebär 
att de laddar ned vårt pedagogiska material för att arbeta med det i undervisningen. Däremot 
har vi ingen exakt siffra på hur många lärare som laddar ned material utan att registrera sig. 

Exkursion till Hornborga. Foto: Torbjörn Persson, SGU. 
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INVIGNING DEN 12 SEPTEMBER  
I år hölls Geologins Dags invigning vid Stripa Gruva i Lindesbergs kommun. Arrangörerna för 
invigningen var föreningen Industrilandskap i Bergslagen, Stripa Kultur och Utveckling samt 
Lindesbergs museum. Det var första året som dessa arrangörer firade Geologins Dag och därför 
var det extra kul att de ville organisera invigningen. Dagen började med ett musikframförande av 
Guldsmedshyttans Musikkår, följt av tal från Rose-Marie Frebran, landshövding i Örebro län. 
Därefter var schemat fullspäckat med föreläsningar och visningar i gruvområdet.   

AKTIVITETERNA  
Likt tidigare år flödade fantasin och kreativiteten hos våra arrangörer vad gäller arrangemangen på 
Geologins Dag. De vanligaste typerna av arrangemang var exkursioner, utställningar, 
informationsbord och föredrag. Allmänheten fick även ta del av gruvbesök, stenslipning, 
guldvaskning, öppet hus, tipspromenader , vulkanutbrott, geologiteater och mycket mer. 
Uppskattningsvis deltog drygt 11 000 besökare men det bör nämnas att det är svårt att få en exakt 
siffra då vissa arrangemang äger rum på offentlig plats där besökarna strömmar förbi. Denna siffra 
är i nivå med tidigare år.    

Arrangörerna 
Totalt registrerades 67 arrangemang på Geologins Dags webbplats av sammanlagt 80 arrangörer. 
Nära hälften av arrangörer representeras av museer och upplevelsecentra (9 st), amatörgeologiska 
föreningar (13 st), och Naturum/Nationalparker och Naturskyddsföreningar (10 st). Även 
företag, bibliotek, organisationer, myndigheter m.fl. var arrangörer i år. 14 arrangemang var ett 
samarbete mellan två eller flera aktörer. Samarrangemang genererar ofta större och bredare 
aktiviteter och lockar i regel fler besökare. 
  
Jämfört med siffror från de tre senaste åren 2013 (78 arrangemang av 77 arrangörer), 2012 (72 
arrangemang av 83 arrangörer) och 2011 (60 arrangemang av 68 arrangörer) ligger antalet 
arrangemang och arrangörer för 2014 på en tillfredställande nivå, dock något lägre än förväntat. 
Majoriteten av anmälningarna till Geologins Dag kom in i augusti och 26 anmälningar gjordes 
mindre än en månad innan Geologins Dag. Sena anmälningar försvårar för kansliet att hinna 
med utskick av material och annonsering till arrangörerna, därför öppnar kansliet anmälningar 
för 2015 redan i början på januari. Kansliet kommer även att hålla hårdare på deadline för 

Stripa gruva. Foto Rolf Karlsson, Bildmakarna-Lindesberg. 
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materialutskick och annonsunderlag. Längst bak i denna sammanställning finns en lista med alla 
arrangörer och deras arrangemang.    
 

ENKÄTSVAR  
Varje år görs en utvärdering med hjälp av en enkät som går ut till Geologins Dags arrangörer. 
Syftet är framför allt att se vad som fungerar bra eller mindre bra samt att fånga upp idéer och 
synpunkter. I år har 38 enkätsvar kommit in. 93% av arrangörerna som svarade på enkäten var 
nöjda med de egna arrangemangen. Arrangörer som hade fler besökare detta år var nästan lika 
många som arrangörerna som hade färre besökare. Under årets Geologins Dag var vädret på de 
flesta håll behagligt sensommarväder. Detta var en fördel för arrangörer med utomhusaktiviteter 
medan inomhusaktiviteterna konkurrerade med svampplockning och andra utomhusaktiviteter. 
13% av arrangörerna var i år med för första gången.  
 
78% av arrangörerna var nöjda med kansliets insatserna från Geologins Dags kansli. I år kom 
annonseringen ut senare än vanligt vilket medförde att alla arrangörer inte hade möjlighet att 
korrekturläsa sin annons. Detta var en vanlig orsak till missnöje. Förutom detta fanns även åsikter 
om de färdiga paketen. Flera arrangörer hade föredragit att beställa separat material istället för 
färdiga paket. För att se utvärderingen i sin helhet är du välkommen att kontakta kansliet på mejl:  
geologinsdag@sgu.se.  
 
Nedan följer ett utdrag från de 38 enkätsvaren. För första frågan var det möjligt att kryssa för flera 
alternativ, d.v.s. en arrangör kunde ha både ett föredrag och en filmvisning.   
 

Beskriv ert arrangemang 

Föredrag/föreläsning  45 %   (17) 

Filmvisning  21 %   (8) 
Utflykt/exkursion  47 %   (18) 
Informationsbord  63 %   (24) 

Utställning  58 %   (22) 
Prova-på-övning  37 %   (14) 
Annat  37 %   (14) 
 

 

Var det fler eller färre än förra gången ni deltog i Geologins Dag? 

Fler  26 %   (10) 

Ungefär lika många  32 %   (12) 
Färre  24 %   (9) 
Vet ej  5 %   (2) 
Det var första gången vi deltog  13 %   (5) 
 

Är ni nöjda med ert arrangemang som helhet? 

Ja, supernöjda  32 %   (12) 
Ja, mycket nöjda  45 %   (17) 
Ja, nöjda  16 %   (6) 
Nja, sådär  3 %   (1) 

Nej, inte nöjda  5 %   (2) 
 

Sammantaget - hur nöjda är ni med insatsen från kansliet för Geologins Dag? 

Ja, supernöjda  10 %   (4) 

Ja, mycket nöjda  63 %   (24) 
Ja, nöjda  5 %   (2) 
Nja, sådär  10 %   (4) 
Nej, inte nöjda  5 %   (2) 
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Några av arrangörernas kommentarer (hämtade från Geologins Dags enkät): 

- Arrangemanget banar nu vägen för andra liknande aktiviteter framöver. 
 
- Nästan allt broschyrmaterial gick åt och vi fick många trevliga samtal. 
 
- Förstoringsglasen och de slipade stenarna som vi beställde extra blev mycket 
omtyckta. Stenarna lottade vi ut bland besökarna.  
 
- Mycket bra material! Snygga trycksaker. 
 
- Vädret var för soligt och vackert, därför antar vi att många istället valde utflykter i 
naturen, bärplockning, sin egen trädgård o.s.v.  
 
- Den lokala annonsen i Nerikes Allehanda hamnade i sportdelen så det var många som 
inte såg den. Jag själv och flera trodde inte att det hade varit någon annons.     

Material för arrangörer 
Kansliet erbjuder olika typer av informations- och profilmaterial som arrangörerna beställer via 
hemsidan. Det mesta av materialet är gratis. Beställningarna görs av färdiga paket för att förenkla 
beställningarna, både för beställarna och kansliet som hanterar utskicken. De färdiga paketen 
bidrar också till att det är mycket enklare att beräkna materialåtgång. Paketen är hopsatta efter 
hur beställningarna har sett ut tidigare år. Målet är att det ska bli enklare att beställa samtidigt 
som leveranserna blir snabbare. 
 
Detta material har kansliet kunnat erbjuda sina arrangörer 2014: 
 
Ett eller flera  ”Grundpaketet” (gratis) som innehåller:  

5 reflexvästar  
20 vykort  
50 pennor  
50 ballonger  
10 affischer – information om ditt arrangemang A3  
10 affischer - information om ditt arrangemang A4 

 
Ett eller flera  ”Broschyrpaketet”  (gratis) som innehåller:  

20 ex. av broschyren Se mer av världen med geologi  
20 ex. av SGUs tidslinje  
5 ex. av Bergets ålder (SKB) (begränsad upplaga)  
5 affischer – Bergartscykeln  
5 affischer – Vanliga bergarter och mineral 
5 affischer – Det gränslösa vattnet   

 
Därutöver (gratis): 

20 ex av tidsskriften Geologiskt Forum 
Namnskyltar 
Klistermärke 
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Beställning av material till en subventionerad avgift: 
Ytterligare nummer av Geologiskt Forum 
Tablettaskar 
Förstoringskort 
Kramstenar 
Slipade stenar 
Banderoll 

 
Utöver detta har arrangörer (och andra) själva kunnat ladda ned från Geologins Dags webbsida: 

Uppdaterade tipspromenader och facit 
Samtliga affischer förutom tidslinjen.  
Kortfilm, introduktion om geologi: Mineral - Skatter från Jordens inre.  
PowerPoints: Se mer av världen med geologi och Plattektonik och kontinentaldrift.  
Undervisningsmaterial: Metaller och mineral (länk till SveMins digitala produkt)  
Logotyp för Geologins Dag.  

Geologins Dag i klassrummet 
Lärarna har en egen ingång på Geologins Dags webbplats. Därifrån kan de ladda hem olika typer 
av material och övningar för att arbeta med i klassrummet. Lärare som anmäler sig på 
webbplatsen får även en klassuppsättning av Geologins Dags linjal (som är särskilt framtagen för 
skolorna).  

Lärarna har möjlighet att beställa ett färdigt ”lärarpaket” med tryckta broschyrer och affischer. 
Ambitionen är dock att det mesta av vårt material ska finnas digitalt i olika former; vi vill nå ut 
till så många lärare som möjligt och har begränsade resurser både för att trycka upp så stora 
upplagor som vi skulle vilja nå ut med och för att administrera sådana utskick. Dessutom sker allt 
mer av skolarbetet digitalt. 
 
Digitalt material som lärarna laddar ned själva:  

Geologi i läroplanen Lgr 11 (inspirationsmaterial för lärare)  
Introduktionsfilm: Mineral – skatter från jordens inre  
Animering: Från Pangea till idag (om plattektonik)  
PowerPoint: Plattektonik och kontinentaldrift  
PowerPoint: Se mer av världen med geologi 
Tipsrundor och Tidssnöre 
Praktisk uppgift: Ta med en sten till lektionen. 
Praktisk uppgift: Vad i klassrummet består av geologiskt material?   
Affisch om bergartscykeln   
Affisch om vanliga mineral och bergarter   
Affisch om vattnets kretslopp och grundvatten  

 
Lärarpaketet: 
 3 ex. av broschyren Se mer av världen med geologi  
 3 ex. av tidslinjen (SGU)  
 3 ex. av affischen Bergartscykeln  
 3 ex. av affischen Vanliga bergarter och mineral  
 3 ex. av affischen Vattnets kretslopp och grundvatten (SGU)  
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Några av lärarnas kommentarer (hämtad från beställningsformuläret av lärarpaket):     

- Jag kommer att använda materialet i en lärarfortbildning för att få lärarna 
intresserade av geologins dag och geologi i samband med NTA (naturvetenskap, teknik 
och matematik) utbildning kring temalådan jord. 
 
- Verkligen fint material. Visserligen främst mot högstadiet men det går att 
vidareutveckla utan problem mot gymnasiet. Tack! 
 
- Tack för en fin film om mineral. Har använt den som inledning för geologiavsnittet i 
geografikursen i årskurs 9 redan i många år. Jobbar i en finlandssvensk skola i 
Kyrkslätt, Finland och är därför tacksam för det svenskspråkiga materialet. Eleverna 
blir alltid lika förvånade över hur mycket av en bil "som är berg". 
 
- Hej, Jag läser lärarlinjen på Stockholms universitet (åk 4-6). Just nu läser jag geografi 
och därför skulle jag vilja visa upp ert material för de övriga på linjen, alla blivande SO 
lärare. 
 

 

146 lärare med sammanlagt 6575 elever har registrerat sig på Geologins Dags hemsida (16 dec 
2014). Vid beställning av lärarpaketet får lärare svara på ett par frågor. Nedan visas vilken nivå 
som lärarna undervisar på och vilket av det nedladdningsbara materialet som man planerade 
använda i klassrummet.  

Jag undervisar på 

Förskola  1 %   (2) 
Förskoleklass  6 %   (9) 
Lågstadiet  35 %   (53) 
Mellanstadiet  52 %   (79) 

Högstadiet  16 %   (25) 
Gymnasiet  6 %   (9) 

Annan nivå  4 %   (6) 
 

Jag planerar att använda följande av det nedladdningsbara materialet 

Geologi i läroplanen (åk 7-9)   19 %   (29) 
Introduktionsfilmen om mineral  78 %   (119) 
Praktisk uppgift: Ta med en sten!  82 %   (125) 

Praktisk uppgift: Geologi i klassrummet  70 %   (108) 
PowerPoint: Se mer av världen...  62 %   (95) 
PowerPoint: Plattektonik...  59 %   (91) 
Tipsrundan  55 %   (84) 
 

 

 

SKOLTÄVLING 
Geologins Dag utlyste i år vår traditionsenliga skoltävling. Uppmaningen var att skapa ett 
geologiskt landskap i 3D. Exempel på geologiska landskap är deltaområden, inuti en gruva eller 
ett jordbävningsområde. Det färdiga landskapet skulle sedan filmas (max 5 min) eller fotograferas 
(max 5 foton) och lämnas till kansliet med en kort beskrivning. Årets vinnare ”I Ur och Skur 
Fritidshemmet Lönnen” i Partille vann en geologilektion med bergsingenjören Curt Wichmann.  
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Övriga aktiviteter  
SGUs LÄRARDAG  
I år deltog inte Geologins Dags med en utställning på konferensen GeoArena. Dock genomförde 
SGU en lärardag i anslutning till GeoArena där företrädare för föreningen deltog. Detta var ett 
utmärkt tillfälle att informera lärare om Geologins Dags satsningar mot skolan. Ca 15 lärare 
deltog på lärardagen och fick med sig material och information hem.   
 
STOCKHOLM  TUNNEL RUN 2014 
I enlighet med tips från bidragsgivare till föreningen om att synas där man minst förväntar sig, 
deltog Geologins Dag på evenemanget Stockholm Tunnel Run den 22 november. Evenemanget 
bestod av ett lopp i Norra länken innan tunnlarna öppnades för motortrafik. Institutionen för 
geologiska vetenskaper och Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi vid Stockholms 
Universitet hade ett informationstält i anslutning till loppet, i vilket också företrädare för 
Geologins Dag deltog och delade ut informationsmaterial om geologi till löpare och publik. 
 
SKOLFORUM I ÄLVSJÖ 
Efter förra årets lyckade deltagande vid Skolforum - Nordens största mötesplats för lärare, 
skolledare och skolutveckling, ställde Geologins Dag åter upp på mässan den 27 - 28 oktober. 
Tillsammans med Sveriges geologiska undersökning och Lantmäteriet informerade företrädare för 
Geologins Dag intresserade lärare och andra aktörer om hur man kan få in geologisk kunskap i 
skolan. Med hjälp av en glasmonter som visade sten- och mineraler och deras tillämpning i 
vardagsföremål lockades fler än 170 besökarna till att diskutera geologi. Med sig hem fick de 
övningar, planscher och broschyrer.       

 
 Mineral i glasmonter på Skolforum. Foto: Nelly Aroka, SGU.  
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Marknadsföring och media 
Marknadsföring i form av annonser i tidningar är den enskilt största utgiften för Föreningen för  

Geologins Dag, vilken under året både har varumärkesannonserat för föreningen och bidragit 

med annonser för arrangörerna. I år nämndes Geologins Dag även i Stryktipsets nationella reklam 

som spelades i tv samma vecka som Geologins Dag. Omnämnandet var gratis och kan ses via 

länken: https://www.youtube.com/watch?v=92ZZYKmSHIQ.  

Ungefär en tredjedel av de 38 arrangörer som svarade på Geologins Dags enkät hade själva tagit 

kontakt med lokala medier. De vanligaste kanalerna var lokala evenemangskalendarier, internet 

och affischer. Så här svarar arrangörerna om sin egen marknadsföring och annonsering: 

Hur informerade ni om arrangemanget? 

Annons i tidningen (egen annons)  37 %   (14) 

Artikel i tidningen  21 %   (8) 

Affischer  71 %   (27) 
Muntligen  45 %   (17) 
Personlig inbjudan  16 %   (6) 
Internet  71 %   (27) 
Lokalt evenemangskalendarium  74 %   (28) 
Annat  24 %   (9) 
 

 

Tog ni själva kontakt med massmedier? 

Ja  34 %   (13) 
Nej  60 %   (23) 
 
 

Annonsering 
Geologins Dag producerar och publicerar annonser för de olika arrangemangen (i de områden det 
finns flera arrangemang blir det en samlad annons). Syftet är att stötta de arrangörer som inte har 
möjlighet till egen annons, stärka de som har möjlighet att annonsera, ge en samordnad 
information om flera arrangemang i samma dagspressområde och profilera begreppet Geologins 
Dag över hela landet. Samtliga bidragsgivare syns med namn i annonserna.  
 
Givetvis har arrangörerna många önskemål både vad gäller annonsernas innehåll och placering. 
Kansliets uppgift är att försöka balansera dessa så väl som möjligt inom ramarna för vad som är 
ekonomiskt möjligt och samtidigt se till att alla arrangörer får ungefär lika stora möjligheter till 
exponering. I år har Kansliet annonserat lokala arrangemang i följande media:   
 

 
• Arvika Nyheter • Norran 
• Blekinge Läns Tidning • Norra Skåne 
• Borlänge Tidning • Norrbottens-kurirern 
•   City Malmö Lund • Norrköpings tidningar 
• Fagersta-Posten • Nya Ludvika tidning 
• Falköpings Tidning • Oskarshamns Tidningen 
• Falu Kuriren • Sundsvalls Nyheter 
• Göteborgs Posten • SvD 

https://www.youtube.com/watch?v=92ZZYKmSHIQ
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• Helsingsborgs Dagblad • Södra Dalarnes Tidning 
• Jönköpings-Posten • Uppsala Nya Tidning 
• Kristianstadsbladet • Västerbottens-Kuriren 
• Ljusdalsposten • Östersunds Posten 
• Motala Tidning  

Övriga annonser av mer allmän karaktär för att sprida kännedom om Geologins Dag 

(varumärkesprofilering): 

 

• Geologiskt Forum  
• Lektion.se (webbplats och digitalt nyhetsbrev) 
•  Affärsresenären 
• Kupé 
• Buss på Sverige 
• Grundskoletidningen 
• Nya Rum 
• Rum Hemma 
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Geologins Dag på internet 
Geologins Dags webbplats har funnits med sedan starten 2001. Här lägger arrangörerna upp sina 
arrangemang, här beställer man material och härifrån kan arrangörer, lärare och andra 
intresserade ladda ned material. Med andra ord: webbplatsen är en av våra viktigaste kanaler för 
att nå besökare, arrangörer, lärare och andra intresserade! 
 
WEBBPLATSEN I SIFFROR 
Data från webbplatsen, www.geologinsdag.nu, har samlats under perioden 22 september till och 
med 15 dec 2014. Under denna period har webbplatsen och dess sidor besökts 11 605 gånger. 
Utav dessa är 66,4 procent nya besökare och 33,6 procent återkommande besökare. I snitt har 
besökarna besökt 3,8 sidor på webbplatsen (vilket innebär att de klickar sig vidare från startsidan 
till de undersidor de är intresserade av).  

        FACEBOOK 
Geologins dag finns sedan 2011 på Facebook (http://www.facebook.com/geologi.idag). Sidan är 
publik, vilket innebär att vem som helst som har tillgång till internet kan besöka sidan utan att 
behöva vara ansluten till Facebook. Kansliet har jobbat med att uppdatera sidan genom att skriva 
flera inlägg, genomföra en reklamkampanj för hemsidan samt publicera "Geologins Dags 
Julkalender" på sidan. Detta har resulterat i att föreningens Facebooksida markant ökat antalen 
"gilla"-markeringar från ca 200 i början på året till 512 den 17 dec 2014. Flera av våra inlägg 
delas vidare och ger geologi och Geologins Dag en större spridning bland allmänheten.    
 
Sidan är framför allt till för alla som på ett eller annat sätt är engagerade i Geologins Dag. Tanken 
är att arrangörer och andra ska kunna få kontakt med varandra, bli inspirerade och ge egna tips 
till geovetenskapliga aktiviteter.  
 

         INSTAGRAM 
Sedan hösten 2014 finns Geologins Dag på Instagram. Detta är en ny arena för föreningen där 
fotografier med koppling till geologi och föreningen publiceras och görs tillgänglig för 
allmänheten. Instagramkontot har 14 följare (16 dec 2014). Aktiviteten i flödet behöver öka för 
att locka fler. Här finns en tillväxtpotential för år 2015.    

NYHETSBREV 
Geologins Dags digitala nyhetsbrev går ut till ca 1 500 medlemmar (medlem är man om man 
prenumererar på nyhetsbrevet). Nyhetsbrevet är digitalt och består av ett e-postmeddelande som 
länkar till en html-sida på Geologins Dags webbplats. Under 2014 publicerades totalt 6 nummer 
av nyhetsbrevet. Under året har föreningen fått 220 nya medlemmar vilket är nästan en 
fördubbling jämfört med året innan då vi fick in totalt 115 medlemmar. Sedan hösten fyller nya 
medlemmar in om de tillhör en eller flera av följande kategorier: student, lärare, amatörgeolog, 
arbetare på företag med koppling till geovetenskap, medlem i övrig förening eller inget av 
ovanstående. Detta för att kansliet ska ha en insyn i vilka grupper som föreningens medlemmar i 
huvudsak tillhör.   
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Styrelsens arbetsgrupper 
Geologins Dag är en ideell förening med en aktiv och engagerad styrelse. Till styrelsen finns flera 
arbetsgrupper kopplade. Under 2014 har följande arbetsgrupper bedrivit verksamhet: 

SKOLGRUPPEN, ansvarar för att främja geologi i skolorna. Gruppen planerade årets Skoltävling 
samt var inblandad i Geologins Dags närvaro på SGUs lärardag och Skolforum.   
 
INFORMATIONSGRUPPEN, ansvarar för att ta fram och främja populärvetenskaplig 
informationsmaterial om geologi. Gruppen har tagit fram en informationsbroschyr om Geologins 
Dag samt Sveriges bästa (och förmodligen enda) Geologiska Julkalender 2014.  
 
ARRANGÖRSGRUPPEN (tidigare biblioteksgruppen), arbetar för att öka antalet arrangörer på 
Geologins Dag. Gruppen var vilande under första delen av 2014 men har sedan hösten påbörjat 
arbete för att få fler aktörer inom geoturism och infrastruktursektorn att arrangera aktiviteter 
under Geologins Dag 2015. 
 
EKONOMIGRUPPEN, har hand om Geologins Dags ekonomi och kontakter med bidragsgivare. 
Gruppen har haft kontinuerliga samtal med bidragsgivare under året samt tagit fram frivilliga 
bidragsgivaravtal på tre nivåer baserade på bidragsbelopp. Dessa kommer att tas i bruk av 
intresserade bidragsgivare år 2015.  
 
En tillfällig arbetsgrupp vid namn Översyn av Styrelsens Sammansättning har under året tagit 
fram ett förslag till valberedningen angående styrelsesammansättningen för 2015. Denna grupp 
har arbetat för att organisationerna inom Geologins Dags styrelse ska representera en mångfald av 
aktörerna inom geovetenskapen.  
 

      

 
  

Räfflor och kompass. Foto: Colby Smith, SGU. 
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Bilagor 
 

                          ARRANGEMANG PÅ GEOLOGINS DAG 2014 

                          STYRELSEN FÖR GEOLOGINS DAG 2014 

                          GEOLOGINS DAGS FINANSIÄRER 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Övre bilden till vänster, foto: Stina Engman, 

Teknikens hus. 

Övre bilden till höger, foto: Thomas Eliasson, 

SGU. 

 

Nedre bilden till vänster, foto: Karl-Erik 

Alnavik SGU. 

Nedre bilden till höger, foto: Stina Engman, 

Teknikens hus. 
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Arrangemang 2014 
Observera att tabellen är redigerad. Vissa evenemangstitlar har förkortats och i vissa fall har 
arrangörer i samarrangemangen ersätts med m.fl. Detta har gjorts för att underlätta läsning av 
tabellen. För att se arrangemangen i sin helhet är du välkommen att kontakta kansliet på mejl:  
geologinsdag@sgu.se.  
 
 

Län Evenemangets titel Arrangör 

Blekinge Geologisk vandring på Hanö SGU 

Blekinge Geologins dag 2014 naturum Blekinge 

Blekinge Geologins Dag på Hanö Naturgruppen vid Hanö Museum 

Dalarna Informationsbord på Gågatan Västerbergslagens Geologiska Förening 

Dalarna Morafältet - heldagsexkursion Länsstyrelsen Dalarna m.fl. 

Dalarna Geologins Dag Falu Gruva 

Dalarna I stenarnas värld Rättvik Kultur 

Dalarna Öppet hus i Mineralmuseet Västerbergslagens Geologiska Förening 

Dalarna Mineral och berg i samhällets tjänst Rättviks kommun 

Dalarna Öppet hus på Geologiska museet Tunabygdens geologiska förening 

Gävleborg Geologiveckan på Loos Skola Loos Skola 

Gävleborg 25-års jubileum för Loos Koboltgruva Loos Grufvan 

Gävleborg Geologivecka  Los bibliotek 

Jämtland Geologins Dag JAGS / Locknekratern 

Jönköping Etableringskrav av gruva/bergtäkt  Tabergs gruvguider 

Jönköping Geologiskt museum naturgalleriet 

Jönköping geologi i ditt närområde Finvedens amatörgeologiska förening 

Jönköping Vad berättar mineral i Kleva gruva? Kleva Gruva / Lunds Universitet 

Kalmar Skog- och miljödag i Tjustgöl Swedbank, Skogsstyrelsen m.fl.  

Kalmar från vulkaner till inlandsisar Jan Mikaelsson, geolog 

Norrbotten Geologins dag Teknikens Hus 

Skåne Stenar i människans tjänst Christinehofs Ekopark 

Skåne Geologins Dag Dalby Byaråd, Dalby bibliotek m.fl.  

Skåne Öppet hus på Ocean Surveyor SGU maringeologi 

Skåne Från hav till land naturum Skrylle 

Skåne Mineralbestämning Geologiklubben i Helsingborg 

Skåne Mineralbestämning Geologiklubben i Helsingborg 

Skåne Geologins dag på kulturnatten  Geologiska institutionen, LU 

Skåne Havsdrakarnas Hus Filip Lindgren/Bromölla Kommun 

Skåne Naturens Geologiska Trädgård Studiefrämjandet ,Hässleholm 

Skåne Söderåsens Nationalpark Söderåsens Nationalpark och Naturum  

Skåne Från Istid till Nutid  Söderåsens Nationalpark och Naturum  

Skåne Öppet Hus på SGU SGU 

Skåne Finn gnejs och pegmatit inne & ute Länsstyrelsen Skåne 

Skåne Geologins dag Naturskyddsföreningen i Kristianstad 

Stockholm En värld av stenar Studiefrämjandet Stockholm 

Stockholm Kristaller, mineral och ädla stenar Naturhistoriska riksmuseet 
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Län Evenemangets titel Arrangör 

Stockholm Geologins Dag 2014  Stockholms universitet 

Stockholm Geologidag på Färsna Roslagens Geologiska förening 

Uppsala Stenutställning och stenlotteri Upplands Geologiska Sällskap, UGS 

Uppsala Vaska guld Biotopia 

Uppsala Geologins Dags i Uppsala Evolutionsmuseet m.fl. 

Uppsala Geologins Dag i Östhammar Svensk Kärnbränslehantering AB 

Uppsala Viksta Stentorg SGU 

Värmland Plattektoniken  Västra Värmlands Amatörgeologer m.fl. 

Västerbotten Geologins Dag  vid Vildmarksgruvan Boliden AB 

Västerbotten Geologins dag 2014  Västerbottens amatörgeologer 

Västerbotten Geologins dag! Museet Den Förhistoriska Världen 

Västernorrland Geologins dag Sundsvalls stadsbibliotek m.fl. 

Västernorrland Geologins Dag Höga Kusten Naturum Höga Kusten m.fl. 

Västmanland Geologins Dag Geocentrums Vänner i Riddarhyttan 

Västra Götaland På Yoldiahavets strand i Lugnås Qvarnstensgruvan i Lugnås 

Västra Götaland geologins dag Pärlan 

Västra Götaland Berga till Uddagården Falbygdens Naturskyddsförening 

Västra Götaland Öppet hus i stenbutiken Stenbutiken 

Västra Götaland geologisk resa till Hornborga SGU/Geoarena Skaraborg 

Västra Götaland Markens öga, film om källor SGU och Falbygdens museum 

Västra Götaland Geologi i Göteborg Göteborgs Geologiska Förening 

Västra Götaland Historia i sten Föreningen Stenhuggeriets Vänner m.fl. 

Västra Götaland Trolska klyftor i Bohusgranit SGU 

Västra Götaland Guldvaskning med Stenbiten Stenbiten 

Västra Götaland Vi vandrar till den gyllene spiken Hunnebergs Naturskola m.fl. 

Västra Götaland Ett av Bohusläns största under! Bohusläns museum 

Örebro Stripa - Nationell invigning! Föreningen Industrilandskap i Bergslagen 

Östergötland Geologins Dag Rödbergets Vänner 

Östergötland Geologidagen Krokeks Hembygdsförening 

Östergötland Exkursion i Motalatrakten Östergötlands Naturalhistoriska För. 
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Geologins Dags styrelse 2014 
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Geologins Dags finansiärer 2014  
Utan våra finansiärer skulle inte Geologins Dag gå att genomföra. Dessa är: 

 

HUVUDFINANSIÄRER: 

Naturhistoriska riksmuseet 

SveMin 

Sveriges geologiska undersökning 

 

 

ÖVRIGA FINANSIÄRER: 

Boliden Mineral AB 

FAB - Föreningen för Aktiva i Borrbranschen 

Geocentrum, Uppsala universitet 

Georange 

Geotec - Svenska borrentreprenörers branschorganisation 

Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet 

Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet 

Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet 

Svenska IGCP-kommittéen 

Luleå tekniska universitet 

Naturvetarna 

Svensk Kärnbränslehantering AB 

Sveriges Bergmaterialindustri 

 

 

ÖVRIGA SAMARBETSPARTER:  

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin  

Kungliga Vetenskapsakademin 

Lantmäteriet 
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MER FAKTA OM GEOLOGINS DAG 
 
Ideell förening 
Föreningen Geologins Dag består av ca 1500 medlemmar. Basen för verksamheten är 
de olika arrangemang som många av medlemmarna anordnar runt om i Sverige i 
anslutning till Geologins Dag (den andra lördagen i september): Det är företag, 
museer, organisationer, universitetsinstitutioner, myndigheter, amatörgeologiska 
föreningar m.fl. Även privatpersoner kan vara medlemmar. Som medlem räknas du 
som anmält att du vill ha vårt nyhetsbrev. Det kostar inget att vara medlem. Geologins 
Dag sprider även geologi i skola och samhälle året runt. 
 
Styrelse och kansli 
Föreningens styrelse svarar för planering och strategi. Styrelsen har representanter 
från fjorton olika kategorier (företag, universitet, amatörgeologiska föreningar m.fl.). 
Geologins Dag har även ett kansli med en anställd projektledare som driver den 
löpande verksamheten. Kansliets funktion är att bidra till den gemensamma 
inramningen av Geologins Dag, en inramning som ska hjälpa till att lyfta de enskilda 
arrangemangen. Sedan 2010 står Sveriges geologiska undersökning (SGU), för kansliet 
d.v.s. står för kanslikostnader och projektledarens lön.  
 
Ekonomi 
Geologins Dag görs möjlig tack vare bidragsgivarna. Dessa bidrag finansierar helt den 
centrala budgeten, som framför allt består av kostnader för profil- och 
informationsmaterial samt annonser. Därutöver bidrar arrangörerna med sin egen tid 
och egna kostnader för sina aktiviteter.  
 
www.geologinsdag.nu  
Webbplatsen är på flera sätt ett nav för Geologins Dag. Här lägger arrangörerna ut 
information om sina arrangemang och aktiviteter varje år. Här kan även arrangörerna 
och lärare beställa och ladda ned material. De nyhetsbrev som går ut fem till sex 
gånger per år via e-post till medlemmarna finns att hämta på webbplatsen. Här hittar 
du också mer information om Geologins Dag, vad vi gör, om organisationen m.m. 
 
 
Besök oss på: Skicka e-post: 
www.geologinsdag.nu 
www.facebook.com/geologi.idag   
Instagram: @geologinsdag och #geologinsdag 

geologinsdag@sgu.se 
 

 

 

 

 

 



18 
 

Geologins Dag 2015 infaller den 12 september! 

Välkommen! 
 

 

 

 

 


