
 vår fantastiske natur! 

Slutt: Slutt gjerne med et smil og en liten pause. 

I disse koronatider: 
Vi lager digitale turer! 

 

Til deg som har mulighet til å gå på tur i nærnaturen, inviterer vi til å være 

med på nasjonal dugnad for å sette fokus på plantenes fantastiske verden 

og alt det artige vi kan finne i naturen. Naturen skaper glede hos oss 

mennesker og vi håper å kunne bidra med planteglede til alle kriker og 

kroker av korona-tilværelsen.  

 

Lyst til å bli med? 

Lag en liten video om en art nær deg! 

Videoen kan tas med mobil eller kamera. Vi tar imot alle filmer av arter av 

ulike slag og gjerne i kombinasjon med tekster eller en video hvor du 

snakker om arten. Noen forslag ligger under, men alle bidrag tas godt imot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videoklippene sendes til Rebekka (marlene@botaniskforening.no) som 

setter det sammen til en video. Husk på at vi må gjøre vårt for å hindre 

spredning av korona-viruset, så ta hensyn til andre når dere er ute på tur.  

Vi gleder oss til å spre planteglede sammen med dere! 

 

 

Forslag 1 Film en art 

Hva blomstrer i nærheten av 

deg? Har du en favorittart du 

kunne filmet? 

Forslag 2 Film en tur 

Inviter ut på tur på 

oppdagelsesferd i din 

nærnatur. 

Ekstra: Videoene kan gjerne 

kombineres enten med en 

videosnutt av deg eller en 

liten tekst som forteller litt om 

turen/arten. 

 

Forslag 3 Vær en digital turleder 

Lengde: Max 5 minutter 

Husk, prat alltid mot kamera. 

Start: Start med å presentere deg 

selv og hvor du er, arten på norsk 

og hvilken familie arten hører til.  

Innhold: Fortell hva du synes er 

spennende med arten. Eksempler 

om bruksområde, frøspredning, 

pollinering og mycorrhiza. 

Slutt: Gjerne slutt med et smil inn 

i kamera.  

Film av art: Film arten på nært 

hold, gjerne fra flere vinkler. 
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