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Vår natur är vacker och härlig att 
vistas i – vi kan vandra, paddla, 
bada, cykla, segla, leka, grilla. Men 
vi glömmer lätt att vi är en del av 
naturen, att vi faktiskt ingår i den. 
Vi kan inte ställa oss vid sidan och 
tänka – där borta är naturen och 
här är vi. Därför är naturen inte 
bara viktig att vårda och bevara, 
utan nödvändig för oss!

Naturskyddsföreningen arrangerar många 
föreläsningar, vandringar och utflykter – 
arrangemang som lyfter fram vår fantas-
tiska natur. Föreningen är Sveriges mest 
inflytelserika miljöorganisation. Vi påverkar 
politiker, vi sätter rampljuset på viktiga 
miljöfrågor. Naturskyddsföreningen jobbar 
framför allt inom fem områden: klimat, 
skog, hav, miljögifter och jordbruk. Vårt 
uppdrag är att:
• sprida kunskap 
• kartlägga miljöhot 
• skapa lösningar 
• påverka politiska beslut och lagstiftning

Vi ser till att det händer  
något på Tjörn!
Plangruppen
håller koll på vad som händer på Tjörn när 
det gäller plan och byggfrågor. Vi är en av 
remissinstanserna för Tjörns kommun och 
vi yttrar oss om vad vår ståndpunkt är i oli-
ka plan- och byggärenden. 

Fågelgruppen
Tjörn har många fina fågellokaler, t ex Bre-
viks kile, Toftenäs, Kårsund och Sundsby. 
Vår och höst guidar vi därför alla fågelin-
tresserade på dessa lokaler. Vi hjälper ock-
så till med matning av våra vinterfåglar
och rapportering på Artportalen, det senare 
viktigt för att följa förändringar i fågelfau-
nan och som underlag i naturvårds- och 
fågelskyddsärenden.

oo
Hagmarksgruppen
Tjörns ängar och hagar ligger insprängda 
mellan bergen och utgör öns karaktär i lika 
hög grad som havet och klipporna. I Ängs- 
och hagmarksgruppen arbetar vi praktiskt 
med att röja och restaurera värdefulla hag-
marker som växt igen. Vi väljer hagar med 
fin flora och där det finns betesdjur som 
kan beta av den nyröjda marken. 

Skogsgruppen
Skogsgruppen arbetar med att våra skogar 
får behålla sina naturvärden, sin biologiska 
mångfald och sin skönhet. Skogsgruppen 
gör också kontroller där skog skall avver-
kas så och kan ge råd. 

Vi lever mitt i naturen! 

Bete håller markerna öppna.

Vi behöver dig!
Vill du göra en naturvårdsinsats?  
Nu har du din chans att hjälpa till 
med röjning. Det fodras inga förkun-
skaper. Föreningen har verktyg med 
sig så det behöver du inte tänka på. 
I programmet hittar du aktiviteter och 
röjningar under 2017. Välkommen att 
vara med!



Söndag 15 januari kl 10 

Örnskådning  
Samling Sundsby stora P-plats 
Vi åker till lämpliga platser på Mjörn och Askeröar-
na där det finns öppet vatten. Förutom örn hoppas 
vi på övervintrande sjöfåglar, t ex salskrake.  
Kontakt & guide: Per Undeland, 0734-19 84 50. 

Lördagen den 21 januari kl 10

Röjning på Utänge ö
Samling vid Johannessons parkering
Vi eldar ris som blivit kvar sedan markägaren själv 
röjde stora ytor i höstas. Kontakt: Anita Allendes 
0709-94 34 53 eller Rolf Wadlund 0733-79 07 97

Lördag 28 januari kl 9–13 

Vinterfåglar inpå knuten 
Samling Märkestens kvarn, Skärhamn 
Kom och lär dig mer om matning av våra vinter- 
fåglar i trädgården. Vad behöver fåglarna för mat  
för att må bra och klara vinter och kyla? Passa  
också på att köpa fågelfrön från kvarnen. På plats  
finns också böcker och annan information om  
fåglar. Kontakt: Tomas Torstenson 0703-91 38 96. 

Lördag den 11 februari kl 10

Röjning Björshuvudet
Samling vid Halsbäcks hamn
Vårt åtagande med att rädda Björshuvudet kräver 
ständigt återkommande arbetsinsatser för att igen-
växningen inte ska ta fart igen. Kontakt:  
Anita Allendes 0709-94 34 53 eller Said Östberg  
0738-49 00 57

Tisdag 21 februari kl 19    

Hållbart mode – går det?
Häggvallskolans aula
Föreläsning om hållbart mode, ekologiskt och 
etiskt hållbara kläder och textilier med Föreningen 
Eco Fashion. Fri entré.

Program 2017

Lördagen den 11 mars kl 10

Röjning vid Brevik
Samling vid Bygdegården i Dyreby
Vi går till strandängarna vid Breviks kile. Vi ska 
bland annat fälla en del mindre träd. Kontakt:  
Anita Allendes: 0709-94 34 53 eller Said Östberg 
0738-49 00 57.

Lördag 25 mars kl 10

Strandstädning, Breviks kile
Samling vid Bygdegården Dyreby
Utrusta dig med rejäla skor och handskar.  
Efter avslutat arbete bjuder föreningen på grillkorv.  
Ta med egen dryck.  
Kontakt: Helena Bladh 0708-77 02 16.

Onsdagar 5 april – 24 maj kl 18

Fågelskådning i vår –  
Breviks kile / Toftenäs
Samling Radona P-plats, Skärhamn
Fågelskådning vid Breviks kile och Toftenäs.   
I Toftenäs rastar småfåglar, bl.a. ringtrast under 
våren. I Breviks kile rastar vadare och änder.  
Vi samlas och bestämmer om vi går till Breviks kile  
eller Toftenäs. Ta med fika och kikare.  
Kontakt: Per Undeland 0734-19 84 50. 

Måndag 17 april kl 10

Röjning vid Björshuvudet
Samling vid Halsbäcks hamn
På annandag påsk går vi åter ut till Björshuvudet 
för att arbeta. På vägen genom skogen kan vi 
kanske glädja oss åt de  första blommande blåsip-
porna. Kontakt: Anita Allendes 0709-94 34 53 eller 
Said Östberg  0738-49 00 57

Lördag i februari/mars kl 10

Strandstädning  
Kårsund, Klövedal
Samling på parkeringen vid  
avtagsvägen mot Ängeviken.

Kårsund är en fin havsvik på nordvästra Tjörn 
där bl.a. rödbenor häckar. Tyvärr har det sam-
lats mycket marint skräp i viken genom åren. 
Innan häckningssäsongen börjar gör vi därför 
rent för fåglarna. Is och tjäle försvårar strand-
städning, varför vi återkommer med dag när 
väderläget är lämpligt. Håll utkik på hemsidan. 
Kontakt: Per Undeland 0734-19 84 50

Tisdag 7 mars kl 19

Årsmöte
Billströmska folkhögskolan, matsalen
Årsmöte med föredrag. Vi bjuder på lättare 
förtäring och kaffe. Välkommen! 



 Söndag 21 maj kl 10

Vårvandring på Björshuvudet
Samling Halsbäcks hamn 
Blomsterexkursion till Björshuvudet nu i hän- 
ryckningens tid. Har vi tur med väder och vårens  
ankomst kan det bli en riktig gullviveorgie.  
Kontakt: Gunilla / Karin

Söndag 14 maj kl 7    

Gökotta
Samling vid Säbygården, Säby 
Vi vandrar ut till Säby ö när den är som vackrast. 
Trift och slån blommar och gökarna gal. 
Ta med fika och kikare. Kontakt & guide:  
Tomas Torstenson 0703-91 38 96

Lördag 27 maj kl 12–14 

Trollsländor vid Sannemyren 
Sannemyren, Klövedal. Parkera vid Pilane gravfält 
och gå sedan tillbaka uppför backen och in på den 
lilla grusvägen vid backens topp.
Häng med och upplev livet vid dammen! Här finns 
citronfläckad kärrtrollslända (natura2000-skyddad), 
griptångsflickslända (enda kända fyndplatsen i Bo-
huslän), tidig mosaikslända. I dammen le-
ver också mindre vattensalamander, 
snok, blodigel och den globalt 
utrotningshotade skräddarspin-
deln. Guide: Kristoffer Nilsson.

Söndag 28 maj kl 6

Majmorgon vid Sundsby
Samling Sundsby stora P-plats 
Nu har Sundsbys alla sångfåglar anlänt. Skogs-
duva hörs kanske och vi letar efter härmsångare, 
trädgårdssångare, steglits och stenknäck.
Ta gärna med fika och kikare.  
Kontakt & guide: Per Undeland, 0734-19 84 50

Lördag 1 juli kl 10.25–15.20

Vandring till gården Änga, Härön
Gården ”Änga” brukades fram till 1980-talet på ett 
ålderdomligt och traditionellt sätt vilket bevarat öns 
hävdade landskap. Lika intressant som den vilda 
floran är de utrotningshotade åkerogräs som odlas 
här tillsammans med gamla sorters grödor. Vand-
ringen är ca 5 km i kuperad terräng. Ta med fika. 

Guide: Helena Bladh  
0708-77 02 16 
Samarrangemang med  
Västkuststiftelsen

Torsdagar 13 juli – 14 september kl 18 

Vadarskådningar Breviks kile
Samling Radona P-plats, Skärhamn
Fågelskådning i Bohusläns bästa vadarlokal under  
bästa flyttningstid! Vi kan förhoppningsvis studera  
ett tio-tal arter vadare på nära håll. Dåligt väder – 
fler vadare! Kontakt: Per Undeland 0734-19 84 50 

Lördag 5 augusti 

Slåttergille på Änga
Härön 
Alla som kan slå med lie eller på annat sätt vill del-
ta i arbetet är välkomna. Efter arbetet blir det un-
derhållning och feststämning! För information om 
tider och transporter se hemsidan:  
tjorn.naturskyddsforeningen.se. Anmälan om plats 
till Said Östberg 0738-49 00 57 eller Anita Allendes 
0709-94 34 53.

Lördag 12 augusti kl 10

Geologisk rundvandring i  
Götås stenträdgård
Götås Stonegarden, Haketorp 9
Cirka 100 stenskulpturer med ovanligt många olika 
bergarter. Här finns också en intressant flora. Entré 
50 kr. God fika köpes på plats för 30 kr. 

Lördag 19 augusti kl 10

Röjning Breviks strandängar
Samling vid Bygdegården i Dyreby
Nedanför det lilla torpet har vyn alltid varit helt 
betagande men på senare år har betet blivit allt 
svagare och strandängarna håller på att tappa sin 
lockelse. Kontakt: Anita Allendes 0709-94 34 53 
eller Said Östberg 0738-49 00 57.

Lördag 9 september kl 10

Röjning vid Björshuvudet
Samling vid Halsbäcks hamn
Vid den här tiden brukar gentianorna blomma. För-
ra året hittade vi över 600 blommande exemplar 
och 2015 var det så många som 2 600 plantor i 
blom. Kontakt: Anita Allendes 0709-94 34 53 eller 
Said Östberg 0738-49 00 57Kärrknipprot.  

Foto: Maria Johannessen
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Kontakt
Sverker Molander, ordförande 
Tfn: 070-308 85 22  
tjorn.krets@naturskyddsforeningen.se

Vi saknar e-postadresser till många av våra medlemmar!

Vill du ha aktuell information om aktiviteter och program  
direkt till din e-post?
Det händer mycket mer under 2017 än vad som ryms i detta programblad!  
Gå in på Naturskyddsföreningens hemsida www.naturskyddsforeningen.se och 
anmäl din e-post. Då får du aktuell information direkt till dig.

Tjörns naturskyddsförening samarbetar med Studiefrämjandet. 
www.studieframjandet.se

tjorn.naturskyddsforeningen.se

Håll utkik efter fler aktiviteter! 
 Det blir fler aktiviteter under året. Håll utkik på vår hemsida tjorn.naturskyddsforeningen.se  
 och i din e-post! Besök oss på facebook:  www.facebook.com/tjornsnatur

Lördag 7 oktober kl 10
Naturens läkande kraft   
Säbygården
Forskning visar att natur och trädgård lindrar 
stress och ökar människans välbefinnande.  
Eva Sahlin, fil dr. i miljöpsykologi vid Institutet för 
stressmedicin i Göteborg, berättar om det grönas 
betydelse för rehabilitering av stressrelaterad  
ohälsa. Fri entré.

Lördag 14 oktober kl 10

Röjning på Tuveslätt
Samling vid parkeringen till Rönnängs fotbollsplan
Vi röjer på vårt kommunala naturreservat. Kontakt: 
Anita Allendes 0709-94 34 53 eller Said Östberg  
0738-49 00 57.

Onsdag 25 oktober kl 19

Aktuellt i trafikpolitiken 
Häggvallskolans aula
Senaste nytt miljöanpassade transporter. Detta 
och mycket annat får vi svar på i Mats-Ola Lars-
sons inspirerande föredrag. Mats-Ola Larsson är 
en uppskattad föreläsare och miljöexpert som i 
många år arbetat med bilars utsläpp och åtgärder 
för att minska miljöstörningar från trafik. Fri entré.

Tisdag 7 november kl 19

Var står Tjörns politiker i lokala 
miljöfrågor?
Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn
Kom och hör vad våra politiska partier på Tjörn  
har att säga i lokala miljöfrågor. Fri entré. 
Samtalsledare: Mats-Ola Larsson.

Lördag 18 november kl 10

Röjning på Björshuvudet
Samling vid Halsbäcks hamn
Årets fjärde och sista röjning på Björshuvudet. 
Hästarna har säkert lämnat kvar något till oss.
Kontakt: Anita Allendes 0709-94 34 53 eller  
Said Östberg 0738-49 00 57.

Lördag 2 december kl 10

Röjning på Utäng
Samling vid Johannessons parkering
Innan stressen kring jul är det skönt att komma ut 
till det vackra Utäng och ta ett nappatag med stick-
iga buskar. Kontakt: Anita Allendes 0709-94 34 53 
eller Said Östberg 0738-49 00 57.

Föreningens adress:  
Tjörns naturskyddsförening,  
Kålgården 29, 471 32 Skärhamn


