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Geologins Dag 2015
Föreningen för Geologins Dag är ett nätverk och en plattform för geologiintresserade. 
Det är en ideell förening som är öppen för såväl universitetsinstitutioner, myndigheter, 
företag som privatpersoner. Syftet är att väcka nyfikenhet för berg, jord och vatten bland 
allmänhet, skolelever och beslutsfattare, och att 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 kallas Geologins Dag och sker den andra lördagen i september.  
Evenemanget görs möjligt tack vare våra bidragsgivare och våra arrangörers driv och engagemang. 
2015 inträffade Geologins Dag den 12 september.

Denna rapport är en summering av Geologins Dag 2015 med utdrag från arrangörernas utvärdering-
ar 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 slutet av denna skrift.

2015 – NÅGRA SNABBA SIFFROR
• 16 bidragsgivare vars verksamheter har koppling till geologi. 
• 66 anmälda arrangemang på webbplatsen för Geologins Dag av totalt 76 enskilda arrangörer 

(flera arrangörer har gått ihop och ordnat aktiviteter tillsammans).
• 265 lärare med sammanlagt 11 806 elever har tagit del av vårt lärarpaket.
• 1100 medlemmar i föreningen. Som medlem räknas den som prenumererar på Geologins Dags 

elektroniska nyhetsbrev. Medlemskapet är gratis.
• ca 10 000 besökare på Geologins Dag (mycket ungefärlig siffra för hela landet).

Geologins Dag vid Lunds universitet. Foto: Vendela Haag. 
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INVIGNINGEN VID HÖGA KUSTEN  
I år hölls den nationella invigningen av Geologins Dags den 11 september vid världsarvet Höga 
kusten. Arrangör för invigningen var Naturum Höga kusten vid Skuleberget ca 4 mil söder om 
Örnsköldsvik. Under invigningen bjöds allmänheten på levande musik, snittar och föredrag om 
landhöjningen och områdets unika geologi. Västernorrlands länsråd Sten-Olof Altin invigningstalade 
om hur geologi kan locka barnens fantasi och fortsätta att glöda inom oss.

ARRANGEMANGEN PÅ GEOLOGINS DAG
Totalt registrerades 66 arrangemang på Geologins Dags webbplats där 14 arrangemang var ett 
 samarbete mellan två eller flera aktörer. Samarrangemang genererar ofta större och bredare aktiviteter 
och lockar i regel fler besökare. De vanligaste typerna av arrangemang under årets Geologins Dag var 
exkursioner, utställningar, informationsbord och föredrag. Förutom detta hade fantasin inga gränser 
och våra arrangörer bjöd även allmänheten på följande aktiviteter: 

• grottvandring
• prova-på övningar
• vulkanutbrott
• gruvbesök
• guldvaskning
• öppet hus
• geologisk stadsvandring
• geologi i utomhusklassrum
• Möte med sten–, ben– och juveldoktor 

• tidsvandring
• tipspromenad
• stenhuggeri
• fossilletning
• skattjakt
• vattenorientering
• filmvisning
• kolla på mineral i mikroskop
• prova modden BetterGeo i Minecraft

Naturum Höga kusten, Skuleberget Foto: Nelly Aroka.
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Arrangörer
Hela 76 arrangörer anmälde sig till Geologins Dag 2015. Ungefär hälften av arrangörerna 
utgjordes av amatörgeologiska föreningar (19 st), Naturum och Naturskyddsföreningar 
(13 st) samt företag (7 st). Även museer och upplevelsecentra, bibliotek, myndigheter 
m.fl. var arrangörer i år. Längst bak i denna sammanställning finns en lista med alla  
arrangörer och deras arrangemang.

UTVÄRDERING 
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. 
Det är viktigt att arrangörerna återkopplar hur det gick på Geologins Dag, utan denna information 
går det inte att utvärdera Geologins Dags genom slagskraft. I år har 45 enkätsvar kommit in, detta 
motsvarar 67 % svarsfrekvens. Ambitionen är att få nära 100 % svarsfrekvens. Nedan följer ett ut-
drag från de 45 enkätsvaren. 

Vilken typ av arrangemang hade ni?
Föredrag/föreläsning   44 %
Annat     33 %
Informationsbord   22 %
Utställning    22 %
Utflykt/exkursion   21 %
Prova-på-övning     9 %
Filmvisning      3 %

Är ni nöjda med ert arrangemang?
Ja, supernöjda   13 %
Ja, mycket nöjda  56 %
Ja, nöjda   13 %
Nja, sådär     7 %
Nej, inte nöjda     4 %

Geologins Dag vid Loos Gruva. Foto: Pia Enocson.
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Hur informerade ni om arrangemanget?
Internet    73 %
Evenemangskalendarium  64 %
Affischer    60 %
Muntligen    47 %
Personlig inbjudan   31 %
Annat     27 %
Egen annons i tidningen  24 %
Artikel i tidningen   22 %

Hade ni fler eller färre besökare i år?
Ungefär lika många   33 %
Fler     29 %
Färre     16 %
Det var första gången   11 %
Vet ej       4 %

Bra 
väder, intresserade 

åhörare, bra infomaterial, 
pedagogisk tipspromenad. 

Fint 
material från er. 

Och kul att få vara med i 
gemenskapen.

Det 
kom mycket 

folk, kanske mer än 
förväntat!

Hur nöjda är ni med insatsen från kansliet?
Ja, supernöjda     20 %
Ja, mycket nöjda   49 %
Ja, nöjda    20 %
Nja, sådär       4 %
Nej, inte nöjda       0 %

Geologins Dag på Gamla Torget i Uppsala. Foto: Nelly Aroka.
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MATERIAL FÖR ARRANGÖRER
Kansliet erbjuder olika typer av informations- och profilmaterial som arrangörerna beställer via hem-
sidan. Materialet kallas för Arrangörspaketet och består av ett eller flera grundpaket och broschyr-
paket. Grundpaketet innehåller “ge bort-artiklar” till besökare och broschyrpaketet består av  
informationsmaterial om geovetenskap. Båda är gratis. 

Arrangörspaketet

Grundpaket:
• 50 pennor
• 50 ballonger
• 20 ex. av tidsskriften Geologiskt Forum
• 20 tomma affischer (fylls med egen text) 
• 10 namnskyltar
• 10 klistermärken
• 5 reflexvästar

Broschyrpaket:
• 20 ex. av Se mer av världen med geologi 
• 20 ex. av SGUs tidslinje 
• 5 ex. av Gruv– och minerallandet Sverige 
• 5 ex. av Bergartscykeln 
• 5 ex. av Vanliga bergarter och mineral
• 5 ex. av affischen Det gränslösa vattnet
• 5 ex. av affischen Våra jordarter

Material med kostnad
• Tablettaskar
• Förstoringskort
• Slipade stenar
• Beachflagga
• Geologins Dags kasse
• Ytterligare nummer av Geologiskt Forum

Nedladdningsbart material
• Uppdaterade tipspromenader med facit
• Samtliga affischer och broschyrer
• Samtliga kortfilmer och presentationer 
• Dokumentet Inspiration 
• Dokumentet Tips & råd
• Logotyp för Geologins Dag. 



6

ANNONSER FÖR ARRANGÖRER
Inför Geologins Dag marknadsförs arrangemangen i tidningsannonser. Syftet är att stötta de arrang-
örer som inte har möjlighet att annonsera själva, ge en samordnad information om arrangemang i 
samma dagspressområde och profilera begreppet Geologins Dag över hela landet. Samtliga bidragsgi-
vare syns med namn i annonserna. 

Arrangörerna har 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. I år har Geologins Dag annonserat lokala arrangemang i följande media: 

• Blekinge Läns Tidning
• Mitt Dalarna 
• Mora Tidning
• LjusdalsPosten
• Uppsalatidningen
• ÖstersundsPosten
• HallandsPosten
• Kristianstadsbladet
• Helsingborgs Dagblad 
• Landskrona Posten
• Sydsvenskan
• Ystads Allehanda
• Jönköpings Posten
• Barometern 
• Oskarshamnstidningen
• Bohusläningen
• Mariestads-Tidningen
• Falköpings-Tidning
• GP

• Ulricehamns Tidning
• Sundsvalls Nyheter
• Örnsköldsviks Allehanda
• Norrtelje Tidning
• Nynäshamns Posten
• Metro
• Nerikes Allehanda (NA)
• Norran
• Västerbottens Mellanbygd
• Västerås Tidning
• Norrköpings Tidning
• Norrbottens Kuriren
• Skaraborgs Allehanda
• Arvika Nyheter
• Nya Wermlands Tidningen
• Nya Lidköpings-Tidningen
• Nordvästra Skånes Tidningar
• Trollhättans Tidning, Elfborgs Läns Allehanda
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Lärare
Lärare har en egen ingång på Geologins Dags webbplats. Därifrån kan de ladda ner olika 
typer av material och övningar för att arbeta med i klassrummet samt beställa ett färdigt 
lärarpaket. Under 2015 tog 265 lärare med sammanlagt 11 806 elever del av  Geologins 
Dags Lärarpaket. Nedan visas vilken nivå som lärarna undervisade på och vilket av det 
nedladdningsbara materialet som man planerade att använda i klassen enligt enkät. Det 
kan konstateras att lärare för grundskolan dominerar.

Jag undervisar på
Förskola   7 %   
Lågstadiet   27 %   
Mellanstadiet   61 %   
Högstadiet   20 %   
Gymnasiet   5 %   
Annan nivå   4 %   

Jag planerar att använda följande nedladdningsbart material
Geologi i läroplanen      34 %
Film: Mineral       45 %
Film: Från Pangaea till idag     55 %
Film: Varför finns vulkaner?    52 %
Föredrag Plattektonik och kontinentaldrift   28 %
Föredrag: Se mer av världen med geologi  18 %
Tipsrundor       46 %
Övning: Tidssnöre      47 %
Övning: Ta med en sten     49 %
Övning: Geologiskt material i klassrummet   43 %
Inget av dessa          3 %

Det 
här brukar vara 

väldigt uppskattat av 
eleverna. Ett riktigt trevligt 

tema.

Så 
tacksamma för 

er site och ert arbete, 
mycket användbart i 

geografiarbetet.

Utsikt över Höga kusten. Foto: Magdalena Thorsbrink.
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NYTT INFORMATIONSMATERIAL
Geologins Dag lanserade två produkter på lärarsidan 2015; en broschyr vid namn “Bergarter, bild-
ning och bestämning” samt en affisch vid namn “Våra jordarter.” Broschyren är ett lite längre häfte 
som behandlar olika typer av bergarter, deras bildningssätt och vad som särskiljer dem. En Power-
Point-presentation kompletterar broschyren.  

Affischen “Våra jordarter” ingår sedan hösten 2015 i Geologins Dags Lärarpaket. Den visar en sche-
matisk skiss på ett landskap i genomskärning med information om bildningssätten av fem vanliga 
jordarter: morän, isälvssediment, lera, torv och samt vind-, sväm- och svallsediment. Både broschyr-
en och PowerPoint-presentationen finns tillgänglig för nedladdning på hemsidan.  

MATERIAL FÖR LÄRARE
Geologins Dags Lärarpaket är gratis och innehåller tryckta broschyrer och affischer samt en klass-
uppsättning av Geologins Dags linjal som syns på bilden ovan och är särskilt framtagen för skolorna.

Lärarpaketet
• 3 ex. av broschyren Se mer av världen med geologi (möjlighet att beställa fler) 
• 3 ex. av SGUs tidslinje (möjlighet att beställa fler) 
• 3 ex. av affischen Bergartscykeln 
• 3 ex. av affischen Vanliga bergarter och mineral 
• 3 ex. av affischen Det gränslösa vattnet 
• 3 ex. av affischen Våra jordarter

Ambitionen är 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 och för att administrera sådana utskick. Dessutom sker allt mer av skol arbetet digitalt. 
Lärare kan ladda ned följande från Geologins Dags webbsida:

Nedladningsbart material 
• Geologi i läroplanen Lgr 11 
• Animering: Från Pangaea till idag (om plattektonik)
• Övning: Ta med en sten 
• Övning: Geologiskt material i klassrummet
• Övning: Tidssnöre
• Samtliga affischer och broschyrer
• Samtliga kortfilmer och presentationer
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SKOLTÄVLINGEN
2015 års skoltävling gifte ihop fotografins ädla konst med geologi. Elever från alla årskurser uppma-
nades att fotografera ett motiv med geologisk anknytning eller ursprung samt beskriva bilden med 
egna ord. Läraren ansvarade för att sammanställa klassens bidrag och skicka materialet till kansliet via 
mejl. Formaten jpeg, tiff och png accepterades. 

För att locka ett större deltagande till skoltävlingen utökades förstapriset från en geologilektion med 
bergsingenjören Curt Wichmann, till att även inkludera en canvastavla av det vinnande motivet samt 
en prispott på 20 000kr till klassen. Efter omröstning av styrelsen utsågs Lovis i klass 6 vid Lund 
skola i Folkärna till vinnare av Geologins Dags skoltävling 2015.

Genomslaget för skoltävlingen 2015 var stort. 137 fotografier inkom från 11 klasser med elever 
från lågstadiet ända upp till folkhögskolan. Det fanns flera utmärkta motiv och beskrivningar och 
styrelsen kände sig manad att även utse en andra och tredjeplatstagare i tävlingen; Anton i klass 
NA13 vid Nynäshamns gymnasium och Abbe i klass 6B vid Gröndalsskolan. De får varsin stenlåda 
som pris för sina bilder.

Tack till nedanstående skolor som lämnade bidrag till skoltävlingen 2015.
• Gröndalsskolan
• I ur och skur friditdshemmet Lönnen
• Loos skola
• Lunds skola
• Mälarhöjdens skola
• Nyköpings Folkhögskola

• Nynäshamns Gymnasium
• Stenhamreskolan
• Uddevalla Gymnasieskola
• Uppsala Musikklasser
• Valla Folkhögskola

Vinnaren av Geologins Dags skoltävling 2015, Gruvan. 
Foto: Lovis klass 6, Lunds skola i Folkärna.

Andraplats, Stora Vikas kalkbrott. Foto: 
Niklas  NA13, Nynäshamns gymnasium. 

Tredjeplats, Vackra stenar. Foto Abbe 
klass 6, Gröndalsskolan.
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Geologins Dags bidragsgivare 2015 
Geologins Dags inkomst består av bidrag. Dessa finansierar bland annat annonsering 
för arrangörer, framställning av informationsmaterial till lärare och profilmaterial. Våra 
bidragsgivare medverkar till en större förståelse för geologi i samhället och utan dem 
skulle inte Geologins Dag gå att genomföra. Nedan listas föreningens bidragsgivare efter 
bidragsbelopp.

DIAMANT – ÖVER 50 000KR
Naturhistoriska riksmuseet
Sveriges geologiska undersökning
SveMin

GULD – MELLAN 20 000KR OCH 50 000KR
Boliden Mineral AB
FAB - Föreningen för Aktiva i Borrbranschen
Luleå tekniska universitet
Naturvetarna
Svensk Kärnbränslehantering AB
Svenska IGCP-kommittén
Sveriges Bergmaterialindustri

SILVER – UNDER 20 000KR
Georange
Geotec - Svenska borrentreprenörers branschorganisation
Göteborgs universitet; Institutionen för geovetenskaper
Stockholms universitet; Institutionen för geologiska vetenskaper
Stockholms universitet; Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi 
Uppsala universitet; Geocentrum 

Mineralletning i Blåkullaberget på Geologins Dag i Ludvika. Foto: Evald Persson. 
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Övriga aktiviteter 
Under året har Geologins Dag deltagit i ett antal mässor och mötesplatser för att synlig-
göra och profilera föreningen. Vid dessa tillfällen har företrädare deltagit i diskussioner, 
hållit presentationer och delat ut informationsmaterial om föreningen. Dessutom har 
föreningen i samarbete med Lunds universitet bjudit in allmänheten till inspirationsda-
gen “Tvärvetenskaplig lärardag i geologi” i anslutning till Geologins Dags årsmöte. 

MÄSSOR OCH MÖTEN
• Framtidens Gruv & Mineral 2015 den 26 januari. Företrädare för Geologins Dag hade till upp-

gift att synliggöra Geologins Dag och etablera kontakt med nya potentiella bidragsgivare.  
Målgrupper: beslutsfattare, företag inom infrastruktur och gruv– och mineralindustri. 

• MinBaS-dagen (Mineral, ballast och sten) den 18 mars. Företrädare höll en presentation om 
Geologins Dag och etablerade kontakt med nya potentiella arrangörer. Målgrupp: Aktörer inom 
industrimineral, bergmaterial och natursten.

• Geologins Dags årsmöte den 26 mars med inspirationsdag “Tvärvetenskaplig lärardag i geologi”. 
Företrädare för Geologins Dag höll en presentation för deltagarna om Geologins Dags satsningar 
mot skolorna. Målgrupper: lärare och allmänhet.

• NAMSAs (Naturhistoriska museers samarbetsorganisation) årsmöte den 14 april. Företrädare 
höll en presentation om Geologins Dag och etablerade kontakt med nya potentiella arrangörer. 
Målgrupper: museer, upplevelsecentra och hembygdsförbund med naturvetenskaplig inriktning.

• Svenska Nationalkommittén för Geologi  den 22 januari, den 27 maj och den 22 oktober. 
Företrädare för Geologins Dag deltog i möten om olika sätt att lyfta geovetenskapens ställning i 
samhället.

Jordglobstårta serverades vid Geologins Dags årsmöte i Lund. Foto: Nelly Aroka.
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GEOLOGINS DAG PÅ INTERNET
Geologins Dags webbplats har funnits med sedan starten 2001 och är en av våra viktigaste kanaler 
för att nå ut. Data från webbplatsen, www.geologinsdag.nu, har samlats under 1 januari till och med 
31 december 2015. Under denna period har webbplatsen besökts 64 187 gånger. Utav dessa är 75,5 
procent nya besökare och 24,5 procent återkommande besökare. Kansliet har under året jobbat med 
att uppdatera sidan och en ny flik för studenter har lagts till. Där listas universitet och högskolor 
med en geovetenskaplig institution. Studenter kan även se introduktionsfilmer inom ämnet samt ta 
del av en litteraturlista med länk till inköpsställe. 

Nyhetsbrev
Geologins Dags digitala nyhetsbrev går ut till ca 1 100 medlemmar. Nyhetsbrevet består av ett 
e-postmeddelande som länkar till en html-sida på Geologins Dags webbplats. Under 2015 public-
erades 6 nummer av nyhetsbrevet. 

Facebook
Geologins dag finns på Facebook (http://www.facebook.com/geologi.idag). Kansliet har under året 
skrivit och delat inlägg, genomfört reklamkampanjer, lanserat frågetävlingen “Torsdagsnötter” samt 
publicerat "Geologins Dags Julkalender 2015" på sidan. Målet är att fler ska upptäcka och följa, det 
vill säga "gilla" sidan. Vid slutet på december hade föreningen nått milstolpen 1 000 följare. Flera av 
våra inlägg delas vidare och ger geologi och Geologins Dag en större spridning bland allmänheten.

Instagram
Sedan hösten 2014 finns Geologins Dag på Instagram (@geologinsdag). Här publiceras fotografier 
med koppling till geologi och föreningen. Allmänheten kan lägga upp egna “geobilder” med hashtag-
gen (#geologinsdag). Instagramkontot hade i slutet av dec kommit upp i 83 följare. I dagsläget har 
kansliet lagt upp 106 bilder. Här finns utvecklingspotential.
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STRATEGISKA DISKUSSIONER
Under året har styrelsen för Geologins Dag frångått mötespunkten “Långsiktiga mål” till förmån 
för strategiska diskussioner kring 3 tunga ämnen: budget (den 29 jan) , målgrupper (den 7 maj) och 
profil (den 25 aug). Målet med detta var att etablera en policy för hur föreningen prioriterar sina 
resurser samtidigt som Geologins Dag fortsätter att växa.

Budget
Inom denna diskussion stod Geologins Dags största utgiftsposter mot varandra: annonsering i dags-
press och framställning av informations- och produktmaterial. Geologins Dags driftbudget består av 
bidrag som kan fluktuera från år till år. Detta gör att föreningens verksamhet är sårbar vid bortfall av 
bidragsgivare, vilket skedde under 2014. Diskussion ledde till ett beslut om prioriteringar av utgifter. 
Kostsamma varumärkesanonser uteblev 2015 och annonseringen för arrangörers aktiviteter under 
Geologins Dag förenklades.

Målgrupper
Styrelsen diskuterade vilka som utgör föreningens målgrupper samt hur kommunikationen med 
dessa kan optimeras. Prioriterade målgrupper är: arrangörer, lärare, bidragsgivare samt medlemmar 
i föreningen. Kommunikationen med lärare och medlemmar fungerar bra (egen flik på hemsidan, 
lärarpaket, skoltävling, nyhetsbrev). Majoriteten av föreningens medlemmar är lärare. Kommunika-
tion med arrangörer och bidragsgivare kan förbättras. Andra målgrupper med där kommunikationen 
kan förbättras är: studenter, media, beslutsfattare och allmänhet.

Profil 
Här diskuterade styrelsen vad föreningens varumärke består av och olika metoder att stärka det.  
Varumärket består till stor del av dagen “Geologins Dag”. Om föreningen kan locka fler arrangörer 
och samtidigt behålla de gamla finns goda möjligheter för varumärket att växa. Geologins Dags 
arbete med att lyfta geologi under resten av året bland annat genom framställning av informations-
material och synlighet i sociala medier stärker också föreningens profil. Under 2015 patentskyddades 
Geologins Dag logga. 

Bergkristall, Bleket. Foto: Sofie, Udevalla gymnasium.
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Bilagor

Lista på alla arrangemang 2015
Styrelsen för geologins dag 2015
Mer om geologins dag

Smögens klippor. Foto: Olivia, Uddevalla gymnasium.
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LISTA PÅ ALLA ARRANGEMANG 2015
Observera att tabellen är redigerad. Några evenemangstitlar har förkortats och i vissa fall har 
 arrangörer i samarrangemangen ersätts med m.fl. Detta har gjorts för att underlätta läsning av 
 tabellen. 

Nr Län Evenemangets titel Arrangör
1 Blekinge Spår på Hanö från Östersjöns historia Högskolan Kristianstad & Hanö Hamn- & Byalag

2 Blekinge Geologins Dag naturum Blekinge

3 Dalarna Öppet hus i Mineralmuseet Västerbergslagens Geologiska Förening

4 Dalarna Geologins Dag Tipspromenader Naturum Dalarna / Länsstyrelsen

5 Dalarna Geologins Dag Stiftelsen Stora Kopparberget

6 Dalarna Geologi på Gågatan Västerbergslagens Geologiska Förening

7 Dalarna Leta Bergkristaller i Blåkullaberg Västerbergslagens Geologiska Förening

8 Dalarna Full gas i Siljansringen Orsa Slipstensförening

9 Dalarna Öppet hus Tunabygdens geologiska förening

10 Dalarna Hugga och slipa i sten, vaska guld Tunabygdens geologiska förening

11 Gävleborg Geologiveckan Loos Skola

12 Gävleborg Geologiveckan i Loos Loosgrufvan

13 Gävleborg Utställning, bokbord, tipsrunda m.m. Loos bibliotek

14 Halland Stadsvandring i Halmstad Hallands Geologiklubb

15 Jämtland Geologins Dag JAGS och Locknekratern

16 Jönköping Deep impact: nedslagskratrar i Sverige Naturgalleriet i Tånnö

17 Jönköping Nya provborrningar efter järnmalm Tabergs gruvguider/Industrimuseet i Norrahammar

18 Kalmar Geologisk stadsvandring Svensk kärnbränslehantering AB

19 Kalmar Geologisk vandring Jan Mikaelsson

20 Norrbotten Geologins Dag Teknikens Hus

21 Skåne Bland berg och stenar Stenshuvuds nationalpark, Länsstyrelsen Skåne

22 Skåne Geologin i Skrylle naturum Skrylle, Lunds kommun

23 Skåne Geologins Dag Söderåsens Nationalpark

24 Skåne Geologins Dag i Dalby Dalby Byaråd, Dalby Bibliotek m.fl. 

25 Skåne Geologins Dag på Kulturnatten i Lund Geologiska institutionen vid Lunds universitet

26 Skåne Utställningen Sten i Evighet Marmor & Granit

27 Skåne Vattnets kretslopp vid Lilla Klåveröd HP Borrningar AB

28 Skåne Havsdrakarnas Hus Fossilforum, Filip Lindgren

29 Skåne Geologiskt i Skrylle naturum Skrylle

30 Skåne Geologins Dag på naturum Kullaberg naturum Kullaberg

31 Skåne Geologisk stadsvandring Naturskyddsföreningen i Kristianstad

32 Skåne Stora mölla och Pinåns meandrar Geologiklubben i Helsingborg

33 Skåne Grottvandring på Kullaberg 2 timmar Grottvandring Kullaberg

34 Skåne Grottvandring på Kullaberg 4 timmar Grottvandring Kullaberg
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Nr Län Evenemangets titel Arrangör
35 Skåne Geologi, GPS och Internet Studiefrämjandet

36 Stockholm Geologins Dag Naturhistoriska riksmuseet

37 Stockholm Geologins Dag i Färsna Roslagens geologiska förening, RGF

38 Stockholm Visning/grottning i Gillberga Gryt Stockholms Grottklubb

39 Stockholm Geologisk vandring i Törnskogen Naturskyddsföreningen i Sollentuna

40 Uppsala Geologi till nytta och nöje Upplands Geologiska Sällskap

41 Uppsala Geologins Dag i Östhammar Svensk Kärnbränslehantering AB

42 Uppsala Upptäck underjorden Biotopia, Sveriges geologiska undersökning

43 Uppsala Geologins Dag i Uppsala Geocentrum, Evolutionsmuseet, m.fl.

44 Värmland Skandinaviska fjällkedjans bildning Västra Värmlands Amatörgeologer, Arvika Bibliotek m.fl.

45 Värmland Tipspromenad Tema Geologi Naturum Värmland

46 Västerbotten Geologins Dag Boliden Mineral

47 Västerbotten Geologins Dag 2015 Västerbottens amatörgeologer

48 Västernorrland Invigning Geologins Dag n Naturum Höga Kusten

49 Västernorrland Geologins Dag i Kulturmagasinet Sundsvalls Geologiska Sällskap och stadsbibliotek

50 Västernorrland Vandring i landhöjningens spår SGU, naturum Höga Kusten

51 Västmanland Sten- och smyckemässa Västerås Amatörgeologiska Sällskap

52 Västra Götaland Våra Platåberg Qvarnstensgruvan i Lugnås

53 Västra Götaland En geologisk färgexplosion GeoParken Bohusgranit

54 Västra Götaland Väldiga floder formade Ekornavallen naturum Hornborgasjön och Ekornavallens vänner

55 Västra Götaland Visning av Götås StoneGarden Götås StoneGarden

56 Västra Götaland Geologi i staden Göteborgs Geologiska Förening

57 Västra Götaland Från havsband till tappningskatastrof Geoarena Skbg, Tellusgeologi och Studiefrämjandet 

58 Västra Götaland Billingens besynnerliga källflöden Geoarena Skaraborg, Tellusgeologi, m.fl.

59 Västra Götaland Unik medeltidsarkitektur i sten Tellusgeologi, Svenska kyrkan, och Studiefrämjandet

60 Västra Götaland Geologins Dag Hunnebergs Naturskola

61 Västra Götaland Geologins Dag Ulricehamn Stenbutiken

62 Västra Götaland Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri Föreningen Stenhuggeriets Vänner, Skaraborgs m.fl.

63 Västra Götaland Stenbiten på Skottek Stenbiten

64 Örebro Geologins Dag Föreningen Industrilandskap i Bergslagen

65 Östergötland Geologins Dag Rödbergets Vänner

66 Värmland European Minerals day SMA Mineral AB & Gåsgruvan Kalcit AB
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Geoturism och friluftsliv
Agneta Westerdahl, Kent Christensson
 
Geologiska studentföreningar
Josephine Biro, Beatrice Jägerup
 
Övriga intresseföreningar
Ann Bäckström, Johannes Lundberg
 
Universitet och högskolor 
Sebastian Willman, Åsa Frisk
 
Företag 
Ann-Kristin From, Johan Magnusson  

Geosektionen – Naturvetarna
Pia Hansson
 
Projektledare  
Nelly Aroka

Geologiska föreningen
Paul Evins, Mark Johnson

Branschorganisationer 
Kristina Berg, Emma Härdmark
 
Skola och pedagogik 
Elisabeth Einarsson, Marcus Sundberg
 
Amatörgeologiska föreningar
Peter Harström, Dan Segerbäck
 
Sveriges geologiska undersökning
Kaarina Ringstad
 
Naturhistoriska riksmuseet
Åke Johansson (ordförande) 

Geologins Dags styrelsemöte den 25 augusti 2015. Foto: Nelly Aroka.

STYRELSEN FÖR GEOLOGINS DAGS 2015
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MER OM GEOLOGINS DAG

 Ideell förening
Föreningen Geologins Dag består av ca 1100 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, myndigheter, uni-
versitetsinstitutioner, 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 tolv 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 det 
vill säga, 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: 
www.geologinsdag.nu
www.facebook.com/geologi.idag  
Instagram: @geologinsdag och #geologinsdag 
E-post: geologinsdag@sgu.se



Geologins Dag 2016 infaller 
den 10 september  

Välkommen!


