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”Jag gör så att  
blommorna blommar ...”

Ängsmetallvinge på Kråkvicker. Foto: Maria Johannessen

Källor: Sveriges lantbruksuniversitet, Naturvårdsverket, 
Tjörns kommun, Sveriges och Tjörns Naturskyddsförening. 

”Du ska inte tro det blir sommar ifall 
inte nån sätter fart.” Astrid Lind-
grens text i Idas sommarvisa är nog 
välbekant för de flesta. Men behöver 
vi verkligen göra något för att blom-
mor ska blomma, svalor flyga och 
humlor surra? 

Biologisk mångfald är variationsrikedomen 
bland allt som lever på jorden. Och den är 
livsviktig. Det betyder att vi behöver ha ett 
landskap med många olika naturtyper och 
många olika, varierande arter av djur och 
växter. Man kan säga att artrikedomen är 
en försäkring för framtiden. Den ger ökat 
skydd till skördar, pollinering av växter, mat 
från haven och bidrar till ett stabilt klimat.

Om till exempel våra bin dör ut skulle alla 
växter som pollineras få stora problem. 
Det  sin tur påverkar matförsörjningen för 
både människor och djur eftersom en stor 
del av både grödor i jordbruket och mat 
som växer vilt i naturen är beroende av 
pollinatörer som bin och humlor. Fler arter 
som kan pollinera minskar därför risken för 
en katastrof om en viss art minskar eller 
försvinner.  

De största hoten mot den biologiska 
mångfalden är bland annat att arternas 
livsmiljöer förstörs eller krymper på grund 
av mänsklig påverkan. På Tjörn blir det allt 
mer sällsynt med blomsterrika slåtteräng-
ar där den största mångfalden av växter 
finns. Istället odlas hö i form av ensilage 
från vallar där man gödslar och sår in olika 
gräs och klöver. Och färre blommor ger 
färre insekter som pollinerar och det blir 
mindre mat åt fåglarna. Vi får somrar med 
färre fjärilar och mindre fågelsång.

Hur ska vi då få blommorna  
att blomma? 
För att kunna rädda den livsviktiga artrikedo-
men måste en mycket större del av vår natur 
skyddas. Sverige och många andra länder har 
skrivit på Konventionen om biologisk mångfald 
och har lovat att försöka bevara artmångfald 
i vårt land. Sverige har också 16 nationella 
miljömål, beslutade av riksdagen. Av dessa 
har Tjörns kommun valt att arbeta särskilt med 
åtta, bland annat målen Ett rikt växt- och djurliv 
och Ett rikt odlingslandskap. Och så behövs 
förstås en stor portion praktiskt arbete!

Hjälp till att rädda Tjörns  
blommande marker!
• Slå eller klipp inte vägkanter och allmänna 

gräsytor för ofta, helst bara en gång i juli 
och en gång första halvan av september.

• Räfsa och ta bort det slagna sedan det fått 
ligga några dagar och fröa av sig.

• Gödsla aldrig!

Häng med oss ut! 
Naturskyddsföreningens grupper arbetar praktiskt 
för att skydda och återställa olika värdefulla livs-
miljöer på Tjörn för att öka den biologiska mång-
falden. Läs mer om grupperna på bladets sista 
sida. Tillsammans kan vi få blommorna att blom-
ma, humlorna att surra, och fåglarna att flyga!



Lördag 26 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 & guide: Tomas Torstenson 
0703-91 38 96

Lördag 30 mars kl 10

Strandstädning, Breviks kile
Samling vid Bygdegården Dyreby
Utrusta dig med rejäla skor och handskar.
När vi jobbat klart bjuder föreningen på grillkorv 
men ta med egen dryck.
Kontakt: Helena Blad 0708-77 02 16

Program 2019

Onsdagar 3 april – 22 maj kl 18

Fågelskådning i vår –  
Breviks kile / Toftenäs
Samling Radona P-plats, Skärhamn
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
 
Lördag 4 maj kl 10–14

Se naturen!
Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn
Lär dig mer om vanliga växter på Tjörn och prova 
på experimentellt akvarellmåleri. Workshopen  
vänder sig till dig som vill se och upptäcka naturen 
på nya sätt. Vi lär oss mer om växterna i vår närhet 
och gestaltar dem i flödande akvarell.
Arr: I samarbete med Nordiska Akvarelmuseet 

Söndag 26 maj kl 6

Majmorgon vid Sundsby
Samling vid Sundsby stora parkering. 
Nu har Sundsbys alla sångfåglar anlänt.
Skogsduva hörs kanske och vi letar efter härm- 
sångare, trädgårdssångare, steglits och sten-
knäck. Ta gärna med fika och kikare. 
Kontakt & guide: Per Undeland, 0734-19 84 50

Onsdag 5 juni kl 18.30–20.30

Besök på Tångeröds ekoby
Höviksnäs
Ekobyn består av blandade boende (bostadsrätt 
och hyresrätt), byggmaterialet är miljövänligt och 
på taken finns solceller. Det finns odlingslotter och 
gemensamhetsbyggnader och man ingår i  
bygemenskapen Tångeröds trädgårdar. 
Mer upplysningar www.tangerodsekoby.se
Ansvarig Karin Ekeborg 070–650 22 35
Arr: I samarbete med Naturskyddsföreningen Stenungsund

Tisdag 5 mars kl 19

Årsmöte 
Billströmska folkhögskolan, matsalen
Motioner  
till styrelsen insändes senast den 3 februari  
till tjorn.krets@naturskyddsforeningen.se.

Svante Lysén  
berättar ch visar smakprov från sin film  
”Bohuskust – ett vresigt paradis”.

Vi bjuder på fika. Välkommen! 

Svante Lysén. Foto: Jannike Kihlberg
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Teater: Nationalparken 
Fredag 5 april kl 19 
Billströmska folkhögskolan
Arr: Tjörns kultur- och teaterförening
Lockrop och lovsång från gänget bakom  
succéshowen Fäboland.  
Info och biljetter: tjorn.riksteatern.se

Trollsländor vid Sannemyren
Häng med och upplev livet vid dammen!  
Tid meddelas senare. Håll utkik på 
tjorn.naturskyddsforeningen.se

Torsdag 6 juni kl 21.30

Nattsångare
Samling vid Styckens parkering, Skärhamn 
Vi lyssnar efter nattsångare: Cykeltur över Rånäs, 
Morik till Tolleby tjärnväg vidare över Häle mosse 
till Säby och åter via Nordvik. Kanske får vi höra 
kärrsångare, nattskärra och gräshoppsångare!
Om kraftig vind eller regn, ring! Kontakt & guide: 
Tomas Torstenson 0703-91 38 96

Torsdagar 11 juli – 12 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! Läs mer i Fåglar på Västkusten 
2/2017. Kontakt: Per Undeland 0734-19 84 50 

Lördag 27 juli 

Slåttergille på Änga
Härön 
Alla som vill delta i höskörden är välkomna  och 
kan du slå med lie är du extra uppskattad. Efter 
arbetet blir det underhållning och feststämning. 
För information om tider och transporter se  
tjorn.naturskyddsforening.se. Anmälan om båt- 
transport görs till Said Östberg 0738-49 00 57

Måndag 12 augusti kl 18–20

Fotografera naturen
Säbygården (inne och ute)
Hur ska man tänka när man fotograferar växter, 
djur och landskap? Maria Johannessen ger tips i 
teori och praktik. Ta med din kamera – mobil, kom-
pakt eller system. Ingen avgift, men anmälan till 
amalia@telia.com. Begränsat antal deltagare.

14–15 september

Skördefest på Sundsby
Naturskyddsföreningen finns på plats med  
information om miljösmart mat och tävlingar.
Håll utkik på tjorn.naturskyddsforeningen.se
I samarbete med Naturskyddsföreningarna Stenungsund  
och Orust.

Röjningar 2019
För att hålla landskapet öppet finns en grupp 
som håller på med röjningar. Det brukar vara 
ett tillfälle per månad med uppehåll under 
sommaren. Om du vill medverka en lördags-
förmiddag någon gång då och då under året är 
du välkommen. Du behöver inga förkunskaper 
och du arbetar i den takt du klarar av.  
Välkommen att hjälpa till!

19/1  Utänge ö – Samling på parkeringen   
 vid Malte Johannessons gård.

16/2  Björshuvudet – Samling  vid ingången   
 till betesmarkerna.

9/3  Toftenäs – Samling vid parkeringen in  
 till vandringsleden.

20/4  Brevik – Samling vid bygdegården i   
 Dyreby.

24/8  Tuveslätt – Samling vid fotbollsplanen.

21/9   Björshuvudet – Samling vid ingången  
 till betesmarkerna.

19/10  Brevik – Samling vid bygdegården i   
 Dyreby.

16/11  Platsen ännu ej bestämd.

 7/12  Utänge ö – Samling på parkeringen   
 vid Malte Johannessons gård.
  
Samling kl 10 (om inget annat anges)
Kontakt: Said Östberg 0738-49 00 57



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?
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

Besök vår hemsida!
• Tjörns Naturskyddsförening är remiss-

instans för Tjörns kommun och lämnar 
synpunkter på bland annat bygglovs-
ärenden. På hemsidan kan du läsa våra 
yttranden i olika ärenden.

• Lär dig mer om naturen på Tjörn och hur vi 
arbetar för fågelliv, skogar, vattendrag och 
hagmarker!

tjorn.naturskyddsforeningen.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

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

Ny på Tjörn?
Häng med oss ut och lär känna nya  
vänner, prova på aktiviter som gör skillnad.  
Välkommen att vara med!

Hagmarksgruppen
I Ängs- och hagmarksgruppen arbetar vi praktiskt 
med att röja och restaurera värdefulla hagmarker 
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 behål-
la sina naturvärden, sin biologiska mångfald och sin 
skönhet. Skogsgruppen gör också kontroller där skog 
ska avverkas och kan ge råd om särskilda skydds-
värden. 

Fågelgruppen
Vår och höst guidar vi fågelintresserade vid Breviks 
kile, Toftenäs och Sundsby. Vi hjälper till med mat-
ning av vinterfåglar och rapportering på Artportalen, 
det senare viktigt för att följa förändringar i fågelfau-
nan och som underlag i naturvårds- och fågelskydds-
ärenden.

Plangruppen
håller koll på vad som händer på Tjörn när det gäller 
plan- och byggfrågor. Vi är en av remissinstanserna 
för Tjörns kommun och yttrar oss i olika plan- och 
byggärenden. 

Naturskyddsföreningen gör skillnad!


