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UOF och Biotopia 
MATTIS JANSSON

UOF har under de senaste två åren inlett ett 
samarbete med Biotopia, ett biologiinriktat 
museum och aktivitetscenter i Uppsala. Ge-
nom detta samarbete hoppas vi kunna bidra 
till en ökad kunskap om djur och natur. Bland 
annat har vi skänkt ett fågelbord till Biotopia 
och under Fågelskådningens dag brukar vi ha 
ett direkt samarbete, där representanter från 
UOF finns på plats och berättar om fåglar. 
Museet har då även guidningar med fokus 
på fåglar.

Vi har naturligtvis även förhoppningar 
om att samarbetet ska generera fler medlem-
mar till UOF. På Biotopia finns förutom vår 
broschyr även överblivna nummer av FiU att 
hämta. Vi har även valt att placera vår roll-
up här. På detta sätt hoppas vi kunna sprida 
information om vad föreningen står för.

Vad är då Biotopia?
Biotopia öppnade 2007 och inhyser bland 
annat det gamla Biologiska museet. Hu-
vudutställningen består av fem montrar 

visandes olika naturtyper. I varje monter 
finner besökarna montage av typiska djurar-
ter. Bakgrundsmålningarna är mycket verk-
lighetstrogna och utförda av ingen mindre 
än Bruno Liljefors. Således är denna del av 
museet mycket gammal och kvar sedan 1910, 
då Biologiska museet öppnade för allmän-
heten. Montrarna har renoverats vid ett par 
tillfällen, men ser till mångt och mycket ut 
på samma sätt som för 99 år sedan! Förutom 
huvudutställningen finns även en helt ny 
utställning om geologi, med fokus på istid 
och landhöjning. 

Som tidigare nämnts är Biotopia även ett 
aktivitetscenter. Museets pedagoger under-
visar allt från dagisgrupper till gymnasieklas-
ser, ofta genom olika övningar eller lekar. 
Fortbildning av lärare står också på schemat. 
Även under icke skoltid kan besökare delta i 
aktiviteter, antingen fria eller personalledda. 
Fossiltillverkning av trolldeg eller fågelholks-
bygge är exempel på vad besökare kan ägna 
sig åt. 

Biotopia har fri entré, vilket snabbt har lett 
till att det är Uppsalas mest besökta museum. 
Den fria entrén bidrar även i hög grad till att 
besökare återkommer och på så sätt får chan-
sen att lära sig mer om djur och natur.
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