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Välkommen till kursen MVEN06 Miljöövervakning VT2020 
 
Vi vill hälsa dig välkommen till kursen Miljöövervakning. Vi hoppas att det ska bli en givande och 
intressant kurs för dig. I brevet hittar du viktig information om kursen.  
 
Med vänliga hälsningar, 
Lärarlaget genom Adam & Yann 
 
 
Kurstid:  2020-03-24 – 2020-06-01 
 
Kursansvarig: Adam Kristensson, 046-222 76 45, adam.kristensson@nuclear.lu.se  
 Yann Clough, 046-222 68 31, yann.clough@cec.lu.se 
 
 
Introduktion: Tisdagen den 24 mars 2018, 09.00-10.00, Lokal: Liganden (202), Biologihuset, 

Sölvegatan 37, se karta 
  

Viktigt att veta:  
• Introduktionen är obligatorisk och är en förutsättning för att du ska registreras på 

kursen. 
• Om du inte vill gå kursen, ska du meddela studierektor/studievägledare Yvonne 

Persson e-post: yvonne.persson@cec.lu.se, tel: 046-222 37 82 samt avanmäla dig 
på www.antagning.se så snart som möjligt (så att ingen annan går miste om 
möjligheten att genomföra kursen).  

• om du är antagen med villkor måste du senast vid kursstart visa att du är fullt 
behörig. Är du osäker på din behörighet ska du kontakta studievägledare Yvonne 
Persson via e-post: yvonne.persson@cec.lu.se.  

 
Lärare: Yann Clough, Adam Kristensson, Cecilia Akselsson, Ebba Malmqvist, Erika 

Norén, Christian Lindh, Lars Eklundh, Niklas Boke-Olén, Per-Erik Isberg. 
 
Lokaler:       Mossen väster/öster och Blå hallen Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund (se karta)  
 Liganden (202), Biologihuset, Sölvegatan 35, Lund (se karta). Cirrocumulus (sal 218), 

Geocentrum I (Geocentrum), Sölvegatan 12, Lund. 
 
Schema: Preliminärt schema finns tillgängligt via Miljövetenskaps hemsida under kurser 

samt bifogas detta brev. 
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Litteratur: Inläsningslitteratur kommer läggas ut succesivt på CANVAS av respektive 
lärare i anslutning till varje kursmoment.  
 

Läsanvisningar:  
Kommer att finnas på kurshemsidan.  
 
Examination: 
Kursen examineras den 15 maj med tentamen. Presentation och inlämning av grupparbete, 
övervakningsrapport inlämnas 1 juni. 
 
Närvaro: 
Övningar och projektarbete är obligatoriska moment på kursen och notera också att den tid 
som är avsatt för eget arbete behövs för att du ska hinna genomföra övningar och projekt, 
vilket ofta sker i grupp. Du bör alltså avsätta även dessa tider för att kunna tillgodogöra dig 
kursen på ett bra sätt. Om man ej kan delta får en mer omfattande uppgift göras för att 
momentet ska godkännas. 
  
Kurshemsida: Vi kommer att använda CANVAS som kurshemsida 
(https://canvas.education.lu.se/courses/4289). Du kommer att få tillgång till den först när du 
registrerats på kursen. Där kommer du att hitta schema, litteratur liksom läsanvisningar för 
hela kursen. Mer information om detta ges på introduktionstillfället. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
Adam Kristensson 
Yann Clough 
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