
Medlemsblad

2021Tid med naturen 
En annorlunda tid. Vi lever i en pågående pandemi och även 2021 ser ut att bli ett år med 
begränsade fysiska kontakter. Men kanske ger det oss mer tid med naturen? I vårt program 
hittar du aktiviteter där du kan uppleva och ta del av Tjörns rika natur. Häng med oss ut!

Årsmöte 2021
På grund av rådande pandemi kommer 
årsmötet att flyttas fram till senare i vår. 
Datum och plats/alternativt möte via 
webben aviseras på vår hemsida. Passa 
även på att gå in i Naturkontakt och upp-
datera din mailadress och mobilnummer:

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

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

Besök vår hemsida!
Tjörns Naturskyddsförening är remissinstans 
för Tjörns kommun och lämnar synpunkter på 
bland annat bygglovsärenden. På hemsidan 
kan du läsa våra yttranden i olika ärenden.

Håll utkik efter fler  
aktiviteter 
Det blir fler aktiviteter under året. Håll  
utkik på vår hemsida och i din e-post! 

Besök oss på facebook: 
facebook.com/tjornsnaturskyddsforening

Röjningar 2021
För att hålla landskapet öppet röjer vi och 
gör fint reservaten. Du är välkommen att 
hänga med! Du behöver inga förkunskaper 
och du arbetar i den takt du klarar av. 

16/1  Utänge ö Samling på parkeringen  
 vid Malte Johannessons gård.

13/2  Björshuvudet Samling vid  
 ingången till betesmarkerna.

13/3  Tuveslätt Samling vid parkeringen  
 intill vandringsleden.

8/5 Björshuvudet Samling vid  
 ingången till betesmarkerna.

21/8   Björshuvudet Samling vid 
 ingången till betesmarkerna.

18/9  Tuveslätt Samling vid parkeringen  
 intill vandringsleden. 

16/10  Brevik Samling vid bygdegården  
 i Dyreby.

20/11   Björshuvudet Samling vid 
 ingången till betesmarkerna.

4/12  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

tjorn.naturskyddsforeningen.se

Restriktioner och råd kan förändras. Aktiviteter kan ändras eller ställas in.  
Håll dig uppdaterad på vår hemsida tjorn.naturskyddsforeningen.se. 
Och viktigast av allt – var rädda om varandra! Håll i, håll ut, håll avstånd!

naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/register



Söndag 10 januari kl 10
Örnskådning
Samling Sundsby stora P-plats, Tjörn
Vi åker till lämpliga platser på Mjörn och Askeröarna
där det finns öppet vatten. Förutom havsörn hoppas
vi på övervintrande sjöfåglar, t ex salskrake. 
Ingen föranmälan. Utflykten är avgiftsfri.   
Kontakt & guide: Per Undeland, 0734-19 84 50
Samarrangemang med Göteborgs Ornitologiska Förening

Lördag 27 mars kl 10
Städning av strandängarna  
vid Breviks kile
Samling vid Bygdegården Dyreby
Vi gör en insats för att få bort skräp som samlats 
under vintern innan det blir tillträdesförbud. Ta på 
dig rejäla skor och handskar och ta med dryck.  
Vi har med sopsäckar och bjuder på grillad korv 
med bröd när vi jobbat klart!  
Kontakt: Helena Bladh 0708-77 02 16

Onsdagar 31 mars – 26 maj kl 18 
Vår vid Breviks kile
Samling P-plats Kollungsvägen, Skärhamn
I Breviks kile rastar vadare och änder, i Toftenäs 
rastar tättingar, bl.a. ringtrast. Vi samlas och be-
stämmer vart vi går. Läs mer i Fåglar på Västkusten 
2/2017. Ta med fika och kikare. Ingen föranmälan. 
Utflykterna är avgiftsfria.    
Kontakt: Per Undeland 0734-19 84 50
Samarrangemang med Göteborgs Ornitologiska Förening

Lördag 24 april kl 13–16
Skogsbad i Sundsby
Certifierad guide leder oss att uppleva naturen på 
ett nytt sätt.Vi promenerar i lugnt tempo och öppnar 
våra sinnen med hjälp av naturen omkring oss. Ta 
gärna med vatten att dricka och ett liggunderlag. 
Kostnad 100 kr, betalas på plats. Anmäl dig till  
contact@senseinnature.se senast 20 april.
Samarrangemang med Tjörns kommun.

Lördag 8 maj kl 10
Vandring till Björshuvudet
Samling vid hamnen i Halsbäck
Vi vandrar ut till Björshuvudet för att uppleva natu-
ren på nordvästra Tjörn. Botanisk expert förevisar 
områdets rariteter, som strandvallmo, låsbräken och 
speciella maskrosor. Ta med fika!

Program 2021

Lördag 3 juli kl 10.20–15.20
Vandring på Härön
Vandringen går över öns fina kulturmarker med ned-
slag i historien såväl som naturen. Vid gården Änga 
får vi uppleva en storslagen flora av utrotningshota-
de grödor och ogräs. Under vandringen går vi cirka 
5 km genom natur som bjuder på stor variation mel-
lan skärgårdsbebyggelse, över berg och ängar i en 
kuperad terräng. Ta med matsäck och vattenflaska. 
Färjan avgår 10:25, avgift betalas ombord. Parke-
ring finns på cirka 10 minuters gångavstånd. Föran-
mälan till Helena Bladh 0708-77 02 16.

Torsdagar 8 juli – 9 september kl 18
Vadarskådningar i Breviks kile
Samling P-plats Kollungsvägen, Skärhamn
Fågelskådning i Bohusläns bästa vadarlokal under
bästa flyttningstid! Vi kan förhoppningsvis studera
ett tiotal arter vadare på nära håll. Dåligt väder, fler 
vadare! Läs mer i Fåglar på Västkusten 2/2017. Ta 
med fika och kikare. Ingen föranmälan. Utflykterna 
är avgiftsfria. Kontakt: Per Undeland 0734-19 84 50
Samarrangemang med Göteborgs Ornitologiska Förening

Lördag 31 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 
båttransport görs till Said Östberg 0738-49 00 57.

Söndag 12 september (se hemsidan för tid)
Geologisk vandring på Åstol
Geolog Karl-Inge Åhäll guidar oss på Åstols obana-
de västsida med välbandade bergarter och vad de 
avslöjar om Bohusläns äldsta vulkaner. Samling i 
Åstols hamn. Vid regn flyttas vandringen till 19/9.  

Tjörns naturskyddsförening  
samarbetar med Studiefrämjandet: 
www.studieframjandet.se

En vecka för mångfald
Träffa oss på Sundsy under Pollineringsveckan  
16–23 maj och Biologiska mångfaldens dag 22 
maj. Håll utkik efter aktiviteter och program på 
tjorn.se/evenemang och  
tjorn.naturskyddsforeningen.se


