
PM för bio-geo Marinekologi (6hp) 

 
Tjärnö 22/6 – 10/7, 2020 (samt 13-14/7 för självstudier hemma) 
 

Plats: Tjärnö marinbiologiska laboratorium,  

pl. 2781, 452 96 Strömstad Telefon: 031-7869600 (vxl) 

 

Kost och logi: Förläggning i tvåbäddsrum (i regel). Kostnad 3674 kr (betalas till BIG, SU - 

jag ska undersöka hur och när). Då ingår alla måltider inklusive middag ankomstdagen 

(måndag kväll 22/6) och frukost på fredag 10/7. En smärre kostnad för goda skaldjur på 

lördagarna kan tillkomma 

Dessutom kommer vi att dela in er i grupper, som efter ett roterande schema ansvarar för 

framplockning av frukost och diskningen efter middagen. 

 

Saker att ta med: Sänglinne, Hammarbyflaggor, handdukar, regn- och vindtäta kläder, 

stövlar, badkläder (den som har kan ta med ev. egen snorkelutrustning). 

 

Litteratur: Utdelade kompendier och vetenskapliga artiklar. Gruppuppsättningar av 

bestämningslitteratur, floror och faunor mm finns på laboratoriet liksom ett välsorterat 

bibliotek. 

 

Förslag på resa: från Stockholm måndag 22/6 kl 08:06, med ankomst Strömstad kl 14:46. 

Boka fort – det finns fler avgångar från Sthlm att välja mellan, och ni är säkert bättre på 

tågtidtabeller på nätet än vad jag är, men till Strömstad kommer man ofta med samma tåg – 

hitta bra priser! 

 

Tänk på att hålla social distans och även i övrigt följa 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer - även innan kursen 

 
I Strömstad blir ni mötta av oss, och upphämtade med forskningsfartyget Nereus för vidare 

färd till Tjärnö. Inkvartering och allmän information om kursen, rundvandring och middag  

 

Återresa från Strömstad fredagen den 10/7 kl 11:20, ankomst till Stockholm ca 17:51 

 

Ni får själva köpa plats- och färdbiljetter. 

OBS! Mot uppvisande av färdbiljett och platsbiljetter på BIG-sekretariatet erhålls ersättning 

för resekostnaderna dock högst beloppet motsvarande Stockholm-Strömstad-Stockholm (med 

ev. stud. rabatt) med ovan angivet reseförslag. Detta gäller även om ni tar er dit på annat sätt, 

exempelvis med egen bil - alltså ej milersättning. 

 

Egen bil funkar också och det finns en stor gratis parkering i anslutning till laboratoriet 

Avstånd till Strömstad 14 km. I samråd med kursledningen kan speciella inköpsresor anordnas. 

 

Frågor besvaras av Michael Tedengren 08-161356 (michael.tedengren@su.se) eller mobil 

070-643 84 46 (SMSa så svarar jag) 

Meddela mig om ni kommer med egen bil och hur många som åker med i bilen, så att jag vet. 

 

Välkomna! önskar er förväntansfulla kursledning bestående av Michael Tedengren (MT), 

Maria Eggertssen (ME), Robert Rämö (RR) och  Nils Kautsky (NK). 



 

Tjärnö 2020    Biogeo ht-18 

   

Mån 22/6 Ankomst Tjärnö. Inkvartering + praktiska detaljer, presentation av stationen 

och kursen mm.  
 Introduktionsföreläsning: Introduktion till den marina miljön (MT) 

   

Tis 23/6 Föreläsning: Bottentyper: Hårda bottnar, Primärproduktion, abiotiska faktorer,  

 biotiska interaktioner, strandzonering, exponering (MT) 

 Fält: Insamling hårda och mjuka bottnar (djupa och grunda)  

 Lab: Marina organismer (identifiering och biologi) 

 

Ons 24/6 Föreläsning: Bottentyper: Mjuka bottnar, Biologi och ekologi, 

 produktionsförhållanden + Presentation av första fältuppgiften (MT 

 Fält: Kvantitativ hård-/mjukbottenprovtagning  

 Lab: Bearbetning av kvantitativa prover 

 

Tors 25/6 Föreläsning: Marin pelagial: Pelagiala näringskedjor/trofiska interaktioner,  

 top-down, bottom-up, cascading interaktions, mikrobiella näringsväven (MT) 

 Fält: Kvantitativ hård-/mjukbottenprovtagning 
 Lab: Bearbetning av kvantitativa prover 

 

Fre 26/6 Föreläsning: Forskningspresentationer (ME, RR och MT) 

  Lab: Bearbetning och sammanställning av kvantitativa prover 

 Sammanställning inför redovisningarna av första fältuppgiften 

 

Lör 27/6 Redovisning av hård- och mjukbottensundersökningen  

 Artdugga med ekologiska inslag 

 Skaldjursmiddag! 
 

Sön 28/6 Vilodag 

 

Mån 29/6 Föreläsning: Idefjorden som ekosystem (Nils Kautsky) 

  Förberedelser inför Idefjorden 

     

Tis 30/6 Fält: Recipientundersökning i Idefjorden.  

  Lab: Bearbetning av Idefjordsmaterial 

   

Ons 1/7 Lab: Bearbetning av Idefjordsmaterial 

  Sammanställning av rapporten för år 2020 

 

Tors 2/7 Redovisning Idefjorden 

  Föreläsning: Aquaculture, fisheries, and human impacts (NK) 

  Presentation och diskussion av projektarbeten 

  Lab/fält: Förberedelser och igångsättande av projektarbeten 

 

Fre 3/7 Projektarbete 

 

Lör 4/7 Marinekologidugga i form av en “hemtenta” fast ni är borta… 

 Skaldjursmiddag! 



 

Sön 5/7 Ledigt (nåja – ni kommer att VILJA jobba med era projekt) 

 

Mån 6/7 Projektarbete 

 

Tis 7/7 Projektarbete 

 

Ons 8/7 Projektarbete 

 

Tors 9/7 Redovisning av projektarbeten 

  Exkusion – sälskådning mm 
  Avslutningsmiddag! 
 

Fre 10/7 Städning, avresa till Strömstad ca kl 09:30  

 

Lör-Sön Njut av den svenska sommaren 

 

Tis  14/7  Inlämning av individuellt vetenskapligt abstrakt. Deadline 23:59 

 

 

Skriftlig examination kommer att ske i form av de “två små duggor” ni ser kort beskrivna 

ovan, samt i form av ert individuella "abstract". 

I övrigt är det era insatser vid diskussioner, redovisningar och praktiska övningar mm som 

utgör underlag vid betygsättningen. I övrigt gäller att deltaga i de obligatoriska fältuppgifterna 

(4 till antalet - hårdbottenundersökning, mjukbottenundersökning, Idefjordsrecipienten och 

forskningsprojektet). 

 

Betygkriterier lämnas ut vid kursstart 

 

MT = Michael Tedengren 

ME = Maria Eggertsen 

RR = Robert Rämö 

NK = Nils Kautsky 

 

 


