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2020Låt naturen ta plats!

Naturen gör oss gladare och friskare. Det 
är vetenskapligt bevisat. Och det är var-

dagsnaturen som vi oftast besöker och upp-
skattar mest. Det ekonomiska värdet är svårt 
att mäta. Men alla tjänar på mer natur där vi 
bor, både vi som individer och samhället i stort.
Låt oss arbeta för att det ska finnas möjlighet 
för alla att komma ut i naturen och att natur-
upplevelser blir en självklar del i vardagen. 

Låt naturen bota din klimatångest
Att öka sin kunskap om naturen och göra nå-
got konkret för miljön, även om det är enkla 
saker som sopsortering eller att cykla till job-
bet, kan minska oron för klimatet. Och effekten 
förstärks om man gör något kollektivt tillsam-
mans med andra (Källa: Sveriges Natur).  
Tillsammans med Naturskyddsföreningen får 
du möjligheter att både öka din kunskap och 
göra något bra för naturen. I vår kan du till 
exempel testa skogsbad i Sundsby och låta 
naturen sänka din puls. I skogen blir du mer 
avspänd, harmonisk och klartänkt. Under året 
kan du också ta del av Johanna Ståls vardags-
tips för ett mer hållbart liv.

Domedagen och AMEN-samtal
I mars får vi besök av föreställningen Do-
medagen – En musikalisk feelbad-talkshow 
med lite klimatångest men även en ljuv 
känsla av hopp. Martin Emtenäs och Ste-

En litet tjärn vid grusplanen där du parkerar bilen som svämmar över när det regnat. 
En dunge med lövträd intill berget som skymmer sikten.  En tom yta med högt gräs 
mitt i samhället. Natur som verkar onödig, spelar den någon roll? Är de inte bara ivä-
gen för att uppnå ett säkrare och effektivare samhälle? Faktum är att det är tvärt om. 
Små bitar natur i vår närhet har stor betydelse – låt den ta plats!

fan Sundström rör sig mellan fakta och 
filosofi, vetenskap och humor för att under-
söka vad som hänt på sistone – på klotet 
och helt nära där vi bor. Föreställningen är 
den sista i Riksteaterns satsning på temat 
Människa-natur som inleddes 2017 med just 
Martin och Stefan som besökte Tjörn med 
föreställningen Vi som bor här.
    De traditionella Amen-samtalen på Nord-
iska Akvarellmuseet tar under våren upp ex-
istentiella frågor och oron för klimatet. Första 
gästen är vetenskapsjournalisten Anna Da-
vour: ”Även om världen går under imorgon, 
så planterar jag mitt äppelträd idag – Samtal 
om klimat, oro och hopp.”

Vi för naturens talan
Naturen behöver vårt skydd. Stränder, sko-
gar, våtmarker, berg och ängar ses allt för 
ofta som områden för exploatering åt indu-
strier, trafiklösningar och bostäder. Har du 
koll på vad strandskyddet innebär? Kom och 
lyssna på Strandskyddarna som berättar hur 
strandskyddet funkar och varför det finns. 
På årsmötet får du veta mer om våtmarker 
och vad de gör för nytta, både nationellt och 
lokalt.

Häng med oss ut! 
Naturskyddsföreningens grupper arbetar prak-
tiskt för att skydda och återställa olika värdeful-
la livsmiljöer på Tjörn för att öka den biologiska 
mångfalden. Läs mer om grupperna på sista 
sidan. 



Lördag 25 januari kl 9.30–12

Vinterfåglar inpå knuten
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.

Onsdag 5 februari kl 17.30

Strandskyddslagen – allt du  
behöver veta om den
Biblioteket i Skärhamn
Föreningen Strandskyddarna berättar om strand-
skyddets utveckling i Sverige, lagstiftning, strand-
skyddsparagrafer, syfte med 100–300 meter, pro-
positioner, kommunal dispensgivning, kommunalt 
upphävande i detaljplaner, överklagande, framtid 
och mycket mer.
Arr: Tjörns naturskyddsförening,  
Skärhamns samhällsförening och Tjörns kommunbibliotek

Tisdag 18 februari kl 18.30–19.30

Föreläsning: Fossilfria pensioner
Fregatten, Stenungsund
I en kommande rapport visar Naturskyddsfören-
ingen hur AP-fondernas placering skadar miljö och 

Program 2020

kränker människors rättigheter. Annelie Nordling 
på Rikskansliet föreläser och inleder diskussion om 
detta viktiga ämne!
Arr: Stenungsunds naturskyddsförening 

Lördag 28 mars kl 10

Städning av strandängarna vid 
Breviks kile
Samling vid Bygdegården Dyreby
Vi gör en insats för att få bort allt skräp som sam-
lats under vintern innan det blir tillträdesförbud. Ta 
på dig rejäla skor och handskar och ta med egen 
dryck. Vi har med sopsäckar och bjuder på grillad 
korv med bröd när vi jobbat klart! 
Kontakt: Helena Bladh 0708-77 02 16

Onsdagar 1 april – 27 maj kl 18 

Fågelskådning i vår –  
Breviks kile / Toftenäs
Samling P-plats Kollungsvägen, 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.

Teater: Domedagen 
Måndag 23 mars kl 19 
Billströmska folkhögskolan
Arr: Tjörns kultur- och teaterförening
Musikalisk feelbad-talkshow med både kli-
matångest och hopp med Martin Emtenäs 
och Stefan Sundström. Info och biljetter: 
www.riksteatern.se/forestallningar/domeda-
gen-tm-en-trallvanlig-talkshow

Tisdag 21 januari kl 19

Årsmöte 
Billströmska folkhögskolan, matsalen
Mia Svedäng (SNF) berättar om våtmarkernas 
betydelse och Kristian Littke (TNF) informe-
rar om arbetet med våtmarker på Tjörn.
Vi bjuder på fika. Välkommen! 

AMEN-samtal  
”om klimat, oro och hopp”
Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn 
Håll utkik på www.tjorn.se/evenemang
Arr: Svenska kyrkan Tjörn, Tjörns kommun,  
Nordiska Akvarellmuseet, Sensus



Måndag 20 april kl 18.30

Föreläsning: Johanna Stål  
– Ett hållbart liv 
Biblioteket i Skärhamn
Johanna Stål pratar utifrån sin bok ”Ett hållbart liv” 
vilken innehåller 365 tips för både vardag och fest, 
för arbetsplats och semester och för hela året. 
Arr: Tjörns naturskyddsförening och Tjörns kommunbibliotet

 
Lördag 25 april kl 13–16

Prova på Skogsbad
Sundsby
En utomhusupplevelse genom samhörighet med 
naturen. Certifierad guide leder oss att uppleva 
naturen på ett nytt sätt. I en grupp med max 25 
personer promenerar vi i väldigt lugnt tempo och 
öppnar våra sinnen med hjälp av naturen omkring 
oss. Bra skor för att gå i skogen och kläder anpas-
sade till vädret. Vi rekommenderar att ta med lite 
extra. Eftersom vi går långsamt och ibland stannar 
längre tid på samma ställe kan man lätt känna sig 
kall. Ta gärna med vatten att dricka och ett sittun-
derlag. Kostnad 100 kr, betalas på plats. Anmäl dig 
till contact@senseinnature.se senast 20 april.
Arr: Tjörns naturskyddsförening och Tjörns kommun

Torsdagar 9 juli – 10 september kl 18 

Vadarskådningar Breviks kile
Samling P-plats Kollungsvägen, 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 25 juli 

Slåttergille på gården 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.

September

Skördemarknad 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 2020
För att hålla landskapet öppet finns en grupp 
som håller på med röjningar. Om du vill vara 
med en lördagsförmiddag 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!

18/1  Utänge ö – Samling på parkeringen  
 vid Malte Johannessons gård.

15/2  Björshuvudet – Samling  vid ingången   
 till betesmarkerna.

7/3  Toftenäs – Samling vid parkeringen in  
 till vandringsleden.

18/4  Brevik – Samling vid bygdegården i   
 Dyreby.

22/8  Tuveslätt – Samling vid fotbollsplanen.

19/9   Björshuvudet – Samling vid ingången  
 till betesmarkerna.

17/10  Brevik – Samling vid bygdegården i   
 Dyreby.

14/11  Platsen ännu ej bestämd.

 5/12  Utänge ö – Samling på parkeringen   
 vid Malte Johannessons gård.
  
Samling kl 10 (om inget annat anges)
Kontakt: Said Östberg 0738-49 00 57 eller  
Kristian Littke 0706-55 68 33

Studiecirkel: Ett hållbart liv 
Biblioteket i Skärhamn
Johanna Ståls bok ”Ett hållbart liv” innehåller 
365 tips för både vardag och fest, för arbets-
plats och semester och för hela året. Håll utkik 
på tjorn.naturskyddsforening.se för mer 
tider och mer information.
Arr: Tjörns naturskyddsförening och  
Tjörns kommunbibliotek

Tisdag 27 oktober (höstlovet)

Familjedag på Akvarellmuseet
Naturskyddsföreningen finns på plats med  
aktiviteter för hela familjen.
Håll utkik på tjorn.naturskyddsforeningen.se
I samarbete med Nordiska Akvarellmuseet.



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
Vinter, vår och höst guidar vi fågelintresserade vid 
Breviks kile, Toftenäs och Sundsby. Vi hjälper till 
med matning av vinterfåglar och rapportering på Art-
portalen, det senare viktigt för att följa förändringar i 
fågelfaunan och som underlag i naturvårds- och få-
gelskyddsärenden.

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!


