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Elevblad Gålö – Bilaga 10 

UPPDRAGET 

Ni är utvalda! 

Det betyder att ni är några att räkna med. Jag har nämligen ett viktigt  
uppdrag åt er. Östersjön och skärgårdsnaturen behö ver Besk yddare, vårt 
innanhav är i fara. Alltför många människor skräpar ner , smutsar ner och 
kissar i havet. Öster sjön och alla som bor där mår dåligt av det och orkar 
snart inte mer. 

En Beskyddare har kunskap om havet och om hur man kan hjälpa till. Ett av 
 Beskyddarens viktigaste uppdrag är att sprida sina kunskaper vidare. K om 
ihåg, att när ni ska få vuxna att lära sig något nytt eller ändra sina beteen
den så måste ni vara listiga,  det går inte alltid att bara berätta det. 

För att Östersjön och naturen runt omkring ska må bra behö ver vi er hjälp.  
Åk till Utbildningsplats skärgården. När ni är där vill jag att ni under söker 
 naturen och vattnet. 

Östersjöns beskyddare – skriv ner dina upptäckter
 
• Hur ser det ut med blåstången, 

finns det mycket? Eller är allt 
dött? Skriv om ni tycker det är 
många eller få tångruskor som 
ser levande ut. Här intill är en 
bild på hur blåstång sitter fast på 
en sten. Det är viktigt att du låter 
den vara kvar, annars dör både 
tången och alla som bor där i. 

• Skriv ner vilka djur ni hittade när ni håvade i havet. 
Det är viktigt att ni använder korrekta namn. 
Jag hoppas ni hittar minst 4 olika djur. 

• Vilka insekter hittar ni i skogen? 
För att vi ska känna oss trygga hoppas jag ni hittar 
minst 10 olika insekter. Insekter, särskilt bin, 
är väldigt viktiga för mänsklighetens överlevnad. 
Skriv ner alla insekter ni hittat. 

• Vilka fåglar ser eller hör ni? 
Kika på min skylt om vilka fåglar som ska finnas 
i skärgården, skriv ner de ni sett eller hört. 
Använd gärna kikare så ni ser bra. 

• Skriv ner vilka trädslag ni ser. Träden är bostäder 
för många insekter och fåglar så jag hoppas ni 
finner många olika träd. 

Anteckna era observationer:
 
vilka insekter ni sett, vilka djur ni funnit i vattnet,
 
vilka fåglar ni observerat och vilka träd ni ser.
 

Scanna QR-koden med din mobil eller surfplatta 
och följ instruktionerna. 

Till sist skriver ni ner vilka åtgärder ni har gjort. 

Nu hänger det på er, följ mina instruktioner så vi 
blir fler beskyddare av Östersjön. 
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Utses härmed av Skärgårdsstiftelsen till  
Östersjöns Beskyddare. 

Beskyddaren har kunskap om Östersjön 
och skärgårdens natur, samt har i uppdrag 

att sprida kunskapen vidare. 

Sandra Löfgren, 

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
 




