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Digitalt/IKT-støttet Forskningselement Retter seg mot mange

Folkeforskning Oftest, men må ikke Ja Varierer

Nettdugnad Ja Kan ha, må ikke Som oftest

Folkeforskning
(citizen science)

invitere folk til å bidra aktivt i forskning og forsknings- og 
forvaltningsrelevante aktiviteter. 

Nettdugnad
(crowdsourcing)

digital dugnad, hvor folk bidrar til å utføre en felles oppgave på nett, 
Som å bidra med observasjoner, idéer, vurderinger eller et konkret gjøremål. 

Hva er folkeforskning og hva er nettdugnad?
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I rapporten presenteres ulike eksempler fra bruk i forskning, 
forvaltning, frivillige organisasjoner m.m.
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Ulike tilnærminger og typer verktøy, 
men sentrale komponenter er:

- Et formål

- En oppgave – som støtter formålet

- Et verktøy – som lar en gjennomføre oppgaven

- Deltakere – og prosess for dette

- Behandling av informasjon og data

Observasjoner Idéer/forslag Medvirkning Læring 

Konkret tilnærming avhenger i stor grad av formålet 
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Amber Barrier Tracker – registering av vandringshindre
i vassdrag ved en app utviklet spesielt for formålet

Frivillige kan være med å registrere 
vandringshindre via appen.

Registrerte data brukes til å utvikle 
det første «European Barrier Atlas» 
tilgjengelig for alle. 

Utviklet som del av EU-prosjektet 
AMBER. https://portal.amber.international/

https://amber.international/category/barrier-tracker-app/

https://portal.amber.international/
https://amber.international/category/barrier-tracker-app/
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Natur i endring – folkeforskning om endringer i naturen 

Et folkeforskingsprosjekt om endringer i naturen som følge 
av klimaendringer. 

Allmenheten kan være med å kartlegge tre/skoggrensa ved 
å sende inn bilde og gjøre en registering av øverste trær og 
skog på tur i fjellet. 

Drives av en forskningsgruppe ved Naturhistorisk museum 
(NHM) og Den Norske Turistforening (DNT), i samarbeid med 
UiO og med økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

https://www.naturiendring.no/

https://www.naturiendring.no/
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Kartlegging av vannkvalitet i Amsterdam –
500 innbyggere fikk utdelt testutstyr

https://newwaterways421475860.files.wordpress.com/2019/05/braskerud-m-fl-19_nww_report_study_tour_7382-2019.pdf
https://www.kwrwater.nl/en/projecten/the-clean-water-experiment/

https://newwaterways421475860.files.wordpress.com/2019/05/braskerud-m-fl-19_nww_report_study_tour_7382-2019.pdf
https://www.kwrwater.nl/en/projecten/the-clean-water-experiment/
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Regobs - varsling av naturfarer ved bruk av nettdugnad

Regobs (Registrering av observasjoner) er 
et verktøy for å registrere observasjoner 
relevant for varsling av naturfarer.

Drives av Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) i samarbeid med 
Statens vegvesen og Meteorologisk 
institutt. 

Dataene brukes av forvaltningen inn i 
varsling og beredskapsarbeid.

https://www.regobs.no/

https://www.regobs.no/
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Folkeforskning for evaluering av lokal 
avløpshåndtering Hoffselva (Oslo) 

Involvering av innbyggere, gjennom elveforeningen 
Hoffselvens venner, i overvåking og evaluering av 
to ulike løsninger for kombinert kloakkoverløp i EU-
prosjektet DESSIN.

https://iwaponline.com/wst/article/79/10/1887/67735/Citizen-science-to-enhance-
evaluation-of-local
https://dessin-project.eu/

Herman Helness (SINTEF)

https://iwaponline.com/wst/article/79/10/1887/67735/Citizen-science-to-enhance-evaluation-of-local
https://dessin-project.eu/
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Læring, undervisning og engasjement

Elveadopsjon

http://www.ub.edu/fem/index.php/ca/inici-riunet

https://lakseelver.no/nb/news-2016/elva-som-pedagogisk-
ressurs-0

https://www.osloelveforum.org/category/elveadopsjon/

http://www.ub.edu/fem/index.php/ca/inici-riunet
https://lakseelver.no/nb/news-2016/elva-som-pedagogisk-ressurs-0
https://www.osloelveforum.org/category/elveadopsjon/
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Nasjonal portal for datafangst på sjøørret i regi av fylkesmennene

https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a00fe3145f324c6c9438fe6fcee7ee37

Pågående initiativ for å 
etablere en nasjonal 
portal og database for 
datafangst for sjøørret

Norges Jeger- og 
Fiskerforbund, lokale 
interesseorganisasjoner, 
forskningsinstitusjoner 
og enkeltpersoner bidrar 
med opplysninger. 

https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a00fe3145f324c6c9438fe6fcee7ee37
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I hvilke deler av vannforskriftsarbeidet anser du at folkeforskning 
og nettdugnad kan være relevant?

Resultater fra spørreundersøkelse (n = 214)
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Muligheter respondentene ser
KATEGORI EKSEMPLER

Data og 
kunnskapsgrunnlag

• Flere og hyppigere observasjoner
• Erfaringsbasert og lokalhistorisk kunnskap

Involvering og 
medvirkning

• Økt eierskap til problemet og vassdraget/naturen
• Involvere andre utover de som vanligvis deltar

Læring, utdanning og
felles kunnskapsløft

• Skape engasjement for lokale vassdrag ved å involvere folk i målinger
• Utvikle skoleprogram og aktivere elever

«Lokal kunnskap satt inn i et større perspektiv»
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Utfordringer respondentene ser
KATEGORI EKSEMPLER

Datakvalitet og 
kvalitetssikring

• Troverdighet, metodens legitimitet, manglende vitenskapelig grunnlag, 
påstander som blir stående som “sannheter”

• Utfordringer med skjeve innspill og representativitet
• Datakvalitetssikring kan være vanskelig og krevende

Deltakelse og 
engasjement

• Hvordan få folk til å delta, engasjere folk? Hvem bør delta? 
• Tema i vannforskriften kan oppleves lite interessant for publikum

Relevans og nytteverdi • Kan bli subjektivt og for smalt fokus, som kan påvirke hvorvidt bidragene,
og da også om tilnærmingen, gir merverdi
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Hva er/kan være din institusjons rolle i folkeforskning/nettdugnad 
knyttet til vannforvaltning? 
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Europeisk portal lansert i april 2020

Utvikles i et EU-prosjekt. 

Plattformen vil ivaretas av 

European Citizen Science 

Association (ECSA) når 

prosjektet slutter.
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Sverige utvikler nasjonal portal 
medborgarforskning.se  

Plattformen skal ferdigstilles 
i løpet av 2020



Nasjonale og internasjonale eksempler viser at folkeforskning og nettdugnad er 
relevant for norsk vannforvaltning. Vi vil trolig se mer bruk av dette fremover. 

Folkeforsking/nettdugnad kan komplettere og supplere eksisterende prosesser 
og data i vannforskriftsarbeidet. Det kan gi mer observasjonsdata, 
erfaringsbasert kunnskap og innspill og bidra til bredere kunnskapsgrunnlag og 
medvirkning. 

Viktige forutsetninger for at folkeforskning/nettdugnad skal bidra positivt til 
vannforvaltningen er reflektert involvering av bidragsytere, forankring i 
forvaltningen, samt hensiktsmessig utforming, gjennomføring og oppfølging. 
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Folkeforskning/nettdugnad i vannforvaltningen 



Takk for oppmerksomheten!

Kontaktinfo: 
Line Barkved (prosjektleder) - line.barkved@niva.no
Ingvild S. Furuseth - ingvild.Furuseth@niva.no
Sindre Langaas - sindre.langaas@niva.no 
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