EN TEMAVECKA FÖR HAVSMILJÖN

I detta häfte finner du Västerhavsveckans program
Aktiviteterna är ordnade under kommun från söder till norr. De är kostnadsfria om inget annat
anges. Ändringar kan förekomma. Se www.vasterhavsveckan.se för senaste program!
Göteborg – Eriksberg, Nordstan, skärgården m fl
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Öckerö – Björkö, Hönö, Rörö m fl
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Kungälv – Marstrand
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Stenungsund – Ramsön
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Orust – Måseskär, Käringön, Gullholmen m fl
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Tjörn – Skärhamn
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Uddevalla – Bohusläns museum
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Lysekil – Grundsund, Brastad
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Sotenäs – Hållö, Smögen, Ramsvikslandet
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Tanum – Resö, Tjurpannan, Grebbestad m fl

28

Strömstad – Koster, Saltö, Tjärnö och Rossö

30

Våra arrangörer – Vi är Västerhavsveckan

33

Res fyra betala för en
Du som är 20 år eller äldre får ta med tre personer under 20 år utan extra kostnad på alla Västtrafiks
fordon inom Västtrafiks område. Gäller när du har dygnsbiljett, tredygnsbiljett eller periodkort för
vuxen. Regionen runt-biljett för ett dygn kostar 300 kr, för tre dygn 600 kr. www.vasttrafik.se
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” Västkustens historia är en skattkista att ösa ur.”

Salthavet omsluter öarna, kluckar mot båtens skrov. Vi startade på Nordkoster men är
nu på hemväg. Jag ler när jag ser silhuetten av Carlsten. Pappa har suttit med rorkulten i handen och berättat precis som när jag var liten. Mamma har dragit upp makrillar som till mina söners förtjusning serverats med färskpotatis och gräddfil. Under två
veckor har vi besökt öar och ankrat i vikar. Tillsammans med pappa har jag sedan
barnsben hört fiskegubbar prata om fartyg som förlist, kriget, dieselmotorer och fiske,
på de bredaste dialekter. Historier som stannar kvar. Det är just det. Man kan faktiskt
ana hur människor dröjer sig kvar trots att deras namn står ristade i sten på kyrkogården. Kanske är det så med gamla platser, att de har en energi, en själ. Som ett levande
väsen. Som havet.
Marstrand är grundat på 1100-talet, och var en gång en betydelsefull plats, en hamn
genom vilken det kom varor för vidare transport till hela Europa. En ö full av historia
och historier där namnen klingar från förr. Stegelviken, Smugglarrännan och Kopparnaglarna. Nötta trappsteg, gamla dörrhandtag och murarna på Carlstens fästning –
allt är portar till det förgångna. Jag som skriver böcker med utgångspunkt i det gamla
samhället älskar att få utforska. Hitta kopplingarna till oss som lever idag. Jag har sett
de märkligaste saker i gränderna när dimman rullat in. Och jag har hört berättas …
Nej, det är nog bäst att du tar dig hit - på ett eller annat sätt. Kliv in i min värld, gå
över boksidorna genom Marstrands gränder. Fly undan sjörövare och hjälp mig att
öppna de tjärdoftande portarna på Carlstens fästning. Så vad säger du? Följer du med?
Ann Rosman
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Eriksberg, Nordstan, Rosenlund, badstränder, skärgården m fl
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GÖTEBORG
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ERIKSBERG
INVIGNING AV VÄSTERHAVSVECKAN

Fullt med aktiviteter på Eriksbergs
kajer. Båtar, fisk och skaldjur. Knopar och namnbrädor, sjömansarbete. Flytvästar, vattensäkerhet och
hjärt-lungräddning. Sportfiske och
Röklördag. Politikerdebatt. Invigningstal, musik och mycket mer!
Västerhavsveckan invigs
kl.12.00 av Kristina Jonäng, ordförande i
miljönämnden,Västra Götalandsregionen.
Vad är det maritima klustret för något? Utställning
om den maritima klustersatsningen i Västsverige.

Båttur till fiskemuseet på Hönö Klôva Åk med Svanen West till Fiskemuseet och få en guidad rundtur,
därefter till Vinga, där vi njuter av havets friska bris
och spanar efter säl och sjöfågel.
Tid: tisdag 4/8 kl.10.00–16.00
Plats: Kvarnpiren, Eriksberg
Anmälan: 0707-41 85 14 (från 15 juni)

Båttur till Rörö och Marstrand Följ med fiskebåten
Svanen West till Marstrand. På vägen gör vi två timmars stopp på Rörö. Återfärd med kollektivtrafik.
Tid: 5 augusti 10.00. Slut cirka 16.00 i Marstrand.
Plats: Avfärd från Kvarnpiren, Eriksberg
Kostnad: kollektivtrafiktaxa för återresa.
Anmälan: 0707-41 85 14 (från 15 juni)

VÄSTRA HISINGEN

Invigning av Svan Line och Älvleveransen Eldriven
utombordare för transporter på älven. Följ med på
en provtur och njut av tystnaden.

Västerhavsrundan Upptäck Hisingens kust mot
Västerhavet. Guiden till besöksmålen finns att ladda
ner på www.goteborg.se/vastrahisingen

Västerhavsveckans havsverkstad Lär känna djuren
i klappakvariet, experimentera och lär mer om
vattenkraft, flytkraft, Arkimedes princip, musslors
reningsförmåga och mycket mer. Vår kunnige marinbiolog är på plats och hjälper dig.

Havet i fokus – aktiviteter av unga till unga
En dag fylld av aktiviteter med havs- och miljötema
för hela familjen. Krabbfiske, livräddningsövningar.
Ferieentreprenörerna i Västra Hisingen bjuder på
inspirerande och lärande aktiviteter med havstema.
Nyfiken på vad som händer? Håll utkik i de digitala
kanalerna. www.ferieentreprenor.se. Medborgarkontoret finns på plats. Svenska Livräddningssällskapet
Göteborg informerar om en säker sommar.

Prova på sportfiske med Sportfiskarna.
Testa olika typer av mete och spinnfiske.
Tid: lördag 1/8 kl.11.00–16.00
Plats: Eriksberg, vid Kvarnpiren

Hur tänker våra politiker om Västerhavets framtid?
Politiker från alla riksdagspartier möts i samtal
om Västerhavet. Moderator Anders Carlberg, maritim expert, Västra Götalandsregionen.
Tid: lördag 1/8 kl.12.30–13.30
Plats: Eriksberg, Ostindiefararens lokaler

Tid: tisdag 4/8 kl.11.00–14.00
Plats: Lillebybadet

Medborgarkontoret går till havs
Medborgarkontoret vid Vårväderstorget har havet
som tema under hela veckan. Filmvisning, utställning och mycket annat. Flyttar till Lillbybadet 4 aug.
Tid: måndag 3/8–fredag 7/8 kl.10.00–16.00
Plats: Vårväderstorget
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VÄSTRA GÖTEBORG
OCH SÖDRA SKÄRGÅRDEN

Göteborgs stadsbibliotek bokbussen
tipsar om böcker om havet.(ej vid dåligt väder)
Tid: måndag 3/8–fredag 7/8 kl.10.00–16.00
Plats: Askimsbadet

Ålgräsängar och marint skräp, krabbfiske, barnaktiviteter och säker sommar
Under hela veckan är utställningen om ålgräsängar,
marint skräp och pysselhörnan för barnen öppen. I
Sjöfartsmuseet Akvariets utställning får du lära dig
mer om olika havsmiljöproblem och vad vi kan göra
för att rädda havet. Svenska Livräddningssällskapet
Göteborg informerar om en säker sommar.
På måndagen finns marinbiologer på bryggan som
berättar vad som finns i Askimsviken. Du kan låna
snorkelutrustning, fiska krabba mm.
Tid: lördag 1/8–söndag 9/8, måndag 3/8 finns
personal på plats kl.11.00–14.00
Plats: Askimsbadet

Eldrivna utombordare Naturskyddsföreningen
visar, informerar och tar dig med på en provtur.
Sura experiment I Havsnätverket Västs experimentverkstad kan du testa hur havsförsurning fungerar.
Tid: lördag 8/8 kl.12.00–15.00
Plats: Askimsbadet

Strandaktiviteter vid Askimsbadet Upptäck livet
under ytan med hjälp av håvar, luppar och vattenkikare tillsammans med pedagoger från Göteborgs
naturhistoriska museum.
Tid: lördag 8/8–söndag 9/8 kl.12.00–15.00
Plats: Askimsbadet

Prova på kajakpaddling Introduktion och paddling
med friluftsfrämjandet Lerum i samarbete med
Långedrags kanotuthyrning. Begränsat antal.
Tid: Torsdag 6/8 kl.17.00–20.00
Plats: samling vid Hinstholmskilen
Anmälan: www.friluftsframjandet.se/lerum

Snorkelleder på Stora Amundön, Vrångö
och Styrsö En snorkelled består av en ca 200 meter
lång markerad undervattensled med bilder som
visar det marina livet.

Tid: hela säsongen
Plats: Princessviken, Amundön
Lilla Lyngskär (Uttervik), Styrsö
Nötholmen, Vrångö

Vinga fyr Winga vänner möter upp och guidar på
ön. Besök i fyr, båk och muséet, inrymt i fyrmästarbostaden, Evert Taubes barndomshem. Transport
till Vinga kan bokas från Göteborg med Walona
031-711 34 50 eller från Hönö med Vingabåtarna
Kastor och Silvana 0704- 96 50 88.
Tid: lördag 1/8–söndag 9/8
Plats: Vinga
Kostnad: Gratis guidning och entré lördag 8/8,
övriga dagar 50 kr. Kostnad för båtresa 220 kr t/r

BRÄNNÖ

Öloppet på nära håll Extremsporttävling för
elitidrottare och motionärer.
Tid: Lördag 1/8 kl.10.00 och 12.00
Plats: Brännö Husvik

Utomhusbio på Brännö Filmer med havstema visas.
Brännö filmsällskap. Avgift.
Tid: lördag 1/8 och lördag 8/8 kl.22.00
Plats: Brännö Husvik

Lasse Dahlquistdagen och Havets musik Havets
musik med Lasse Dahlquist Sångarna.
Tid: söndag 2/8 kl.13.00
Plats: Brännö värdshus

Besök Brännö lotsutkik
Tid: måndag 3/8 kl.13.00–15.00
Plats: Brännö lotsutkik
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Prova på rodd med en färing. Roddklubben
Galären. Reservation för olämpligt väder.
Tid: tisdag 4/8 kl.13.00–15.00
Plats: Brännö Husvik

Brännö Lagård Hur var livet förr för en bonde i
skärgården. Fri entré under Västerhavsveckan.
Tid: onsdag 5/8 och söndag 9/8 kl.11.30–15.30
Plats: Husviksvägen, Brännö

Slå ditt eget (hopp-)rep
med Repslagarna från Älvängen.
Tid: torsdag 6/8 kl. 12.30–15.30
Plast: Brännö värdshus

Vandring Brännö-Galterö Flora och fauna på
Galterö, med Brännö naturvårdsförening. Medtag
matsäck och bra skor.
Tid: torsdag 6/8 kl.12.00–16.00
Plats: samling Brännö handel
Kostnad: 20 kr

Ledungsskeppet Starkodder visas i samarbete med
föreningen Vikingatida skepp och Roddklubben
Galären. Seglas eller ros på plats. (Reservation för
dåligt väder)
Tid: lördag 8/8 kl.13.00–15.00
Plats: Brännö Husvik

Dans på Brännö brygga
Säsongsavslutning på den traditionsrika dansen.
Tid: lördag 8/8 kl.19.30–22.00
Plats: Brännö Husvik

Brännö konstrunda Upptäck Brännös konstnärer. 22
konstnärer ställer ut på 11 platser. I Brännögården
visas en samlingsutställning.
Tid: lördag 8/8–söndag 9/8 kl.11.00–17 .00
Plats: Brännö

VRÅNGÖ

Tångsafari på Vrångö Lär dig vilken tång du kan
äta, hur du känner igen den och få tips på smarriga
recept. Ta med sax, plastpåse och vattentåliga skor.
Tid: tisdag 4/8 kl.18.00
Plats: Vrångö färjeläge (vi väntar in båten)

Fisk och fiskredskap Se olika redskap, klappa krabbor och spana in fisk i vårt jättekar.
Tid: lördag 8/8 kl.11.00–16.00
Plats: Vrångö gästhamn

Västerhavsveckans havsverkstad Lär känna djuren
i klappakvariet, experimentera och lär mer om
vattenkraft, flytkraft, Arkimedes princip, musslors
reningsförmåga och mycket mer. Ta med egna
strandfynd till vår marinbiolog på plats.

CENTRUM, MAJORNA

Prova på sportfiske med Sportfiskarna
Testa olika typer av mete och spinnfiske.
Tid: tisdag 4/8 kl.11.00–16.00
Plats: Rosenlund, vid Feskekörka

Sommarlabbet Kom och gör vattenexperiment och
bli havsforskare för en dag.
Tid: lördag 1/8–söndag 9/8 kl.11.00–15.00 (ej mån)
Plats: Sjöfartsmuseet Akvariet, Karl-Johansgatan 1–3
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Valen har öppet gap Världens enda monterade blåval har öppet gap. Vissa tider kan man gå in i den.
Dessutom montrar med Västkustens djurliv, tipspromenad och guidning. För tider se www.gnm.se
Tid: lördag 1/8 – söndag 9/8 kl.11.00–17.00 (ej mån)
Plats: Göteborgs naturhistoriska museum

Guidad tur på Göteborgs Fiskauktion Följ med och
lär dig mer om våra vanliga matfiskar och hur fiskeauktionen fungerar. Över en varm och god fika får
du en presentation av fiskhamnen, dess aktörer och
hur vi tänker kring hållbar fiskkonsumtion.
Filmvisning Undervattensfilm om livet i havet visas i
Akvariestudion. Ca 30 min.
Tid: lördag 1/8 – söndag 9/8 kl.14.00 (ej måndag)
Plats: Sjöfartsmuseet Akvariet, Karl-Johansgatan 1–3

Klappa Havet
Varför klär vissa krabbor ut sig? Har sjöstjärnor
ögon? I Akvariets klapptank kikar vi närmare på
några av de vanligaste djuren i våra vatten.
Tid: lördag 1/8 och lördag 8/8 kl.12.00
Plats: Sjöfartsmuseet Akvariet, Karl-Johansgatan 1–3

Upptäck Göteborgs hamn Upplev hamnen på nära
håll. Tillsammans med Göteborgs Hamn erbjuder vi
guidade båtturer ut till hamnen. Börja gärna med en
visning av museets utställning Stad längs vattnet.
Tid: tisdag 4/8, 20-minuters visning av utställningen
kl.11.45, 12.15 och 12.30, Båtturen 13.30-14.45.
Kostnad: 50 kr, gratis för barn/ungdom 0–15 år. Endast förköp, 031-368 35 50 eller i museets reception.
Biljett hämtas på museet senast söndag 2/8.
Musikvandring: Sjömansvisorna berättar
Många sjömansvisor skrevs av sjömännen själva
och berättar om glädje och sorg, äventyr och misär.
Visorna spred nyheter och berättade för andra om
sjömanslivet. Vi vandrar i sjömännens fotspår i
Majorna och Masthugget och sjunger kända och
okända sånger tillsammans.
Tid: onsdag 5/8 kl.18.00–19.30
Plats: Start Sjöfartsmuseets entré, mål
Masthuggskyrkan.
Kostnad: Ingår i museets årsbiljett 40 kr,
alla under 25 år går gratis.

Tid: torsdag 6/8 och fredag 7/8 kl.07.00–09.00
Plats: Fiskhamnen, Göteborg
Kostnad: 85 kr/person. Gratis för barn och skolungdom i vuxens sällskap. Föranmälan via mail till
linda@gfa.se (begränsat antal).

Big Glenn, Sveriges största vindkraftverk
Guidad tur till vindkraftverket Big Glenn, Sveriges
största vindkraftverk. Vi åker ut till Risholmen och
tittar närmare på det 145 m höga vindkraftverket.
Begränsat antal platser. Kostnadsfritt.
Tid: lördag 8/8 kl.11.00–13.00 och 14.00–16.00
Plats: upphämtning med buss från Drottningtorget
(Posthotellet) kl.11.00 resp. 14.00.
Bokning: marie.mattiasson@goteborgenergi.se

Öppet skepp Klippans bruksbåtsförening med Klippans ångbåtsbrygga med veteranbåtar. Öppet skepp
hos närvarande lotsbåtar, räddningsfartyg, fiskebåtar och jakter. Vikingaskeppet Vidfamne har öppet
skepp lördag 8/8.
Café på ångbåten Eduard Melin hela veckan 11–18.
Tid: lördag 8/8-söndag 9/8 kl.11.00–16.00
Plats: Klippans Ångbåtsbrygga
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VÄSTERHAVSVECKAN I NORDSTAN

Möt forskare, se intressanta filmer och utställningar.
Besök skapartorget och experimentera i havsverkstan.
Varje dag har vi ett nytt program i speakers corner.
Tid: lördag 1/8 – söndag 9/8 kl.11.00–16.00

Havsbion -Filmer och bildspel hela veckan
Strömmar av plast - Västerhavets dilemma
Vindkraftens effekter på marin miljö
Fem filmer av Armin Much:
1) Hajar i mörker och kyla (lör 1/8 och ons 5/8)
2) Fiskar gråter inte (sön 2/8 och sön 9/8)
3) Ishajens mysterium (mån 3/8 och lör 8/8)
4) Jättarnas långa resa (tis 4/8 och fre 7/8)
5) Europas sista jättar (ons 6/8)
Vattnets väg till ett friskare hav
Havsförsurning
Havsbaserad vindkraft - effekter på fiskar
Hummer- och fiskerev
Kosterhavet och Ytre Hvaler
Främmande arter
Seglingsfilm
Bildspel. Västerhavet - en hotad skönhet
Övergödning
Vindkraftens effekter på marin miljö
Töm inte i sjön - en film om nya regler för toalettavfall till sjöss
Havsbaserad vindkraft - effekter på djur och växtliv
Skapartorget under hela veckan
Kl.11.00–16.00 Måla och teckna
kring veckans tema ”Rädda havet”.
Kl.11.00–16.00 Tipspromenad om havet
10 frågor. Tävling med pris till vinnaren.
Kl.12.15–12.45 Bygg din egen saltvattensmätare
Kl.13.15–13.45 Bygg ditt eget krabbmete
Kl.14.15–14.45 Designa den optimala båten Vem
kan bygga den båt som flyter med flest tyngder?
Tävling med pris till vinnaren.
Kl.11.00–16.00 Dagens fråga Ta ställning om havet.
Västerhavsveckans havsverkstad Lär känna djuren
i klappakvariet, experimentera och lär mer om
vattenkraft, flytkraft, Arkimedes princip, musslors
reningsförmåga och mycket mer.
Utställningar och aktiviteter under hela veckan
Kosterhavet Sveriges marina nationalpark
Töm inte i sjön Nya regler om båtavfall
Havsförsurningens effekt på fisk
Virtue - ett enkelt sätt att inspirera till ett naturvetenskapligt tänkande
Sjunkna vrak - en tickande miljöbomb

Hummer, fiskerev och spökgarn (2/8 - 9/8)
Hur kan framtidens fartyg bli energivänliga?
Livet i Västerhavet Fotoutställning av Sällskapet för
undervattensfotografi.
Segla skuta äventyr och seglarlust
Västerhavet - en hotad skönhet foto (3/8 - 9/8)
Hjärt-lungräddning, vattensäkerhet med Svenska
livräddningssällskapet (3/8 - 9/8)

1 AUGUSTI

Speakers corner: Citizen Science från invigningen
på Eriksberg. Naturrapport från Måseskär och
Kosterhavets nationalpark. Dagens geofråga från
Geoparken Bohusgranit. Erfarna skutseglare berättar om sina äventyr.

2 AUGUSTI

Speakers corner Citizen science - rapportering från
Rossö, Kosterhavet. Naturrapport från Måseskär och
Kosterhavets nationalpark. Aktuellt inom 8-fjordar
- ett annorlunda havsmiljöprojekt. Segla skuta berättar om sin verksamhet.
Är du en fiskare? Träffa sportfiskarna, få tips om
fiske och testa din kastteknik.

3 AUGUSTI

Speakers corner Citizen science - rapportering
från Gullholmen. Tobias Dahlin visar bilder och
tipsar om undervattensfoto och utrustning. Vad är
det maritima klustret i Västsverige? Naturrapport
från Måseskär och Kosterhavets nationalpark. Segla
skuta berättar om sin verksamhet. Dagens publikfråga från Geoparken Bohusgranit.

4 AUGUSTI

Speakers corner Citizen Science - rapportering från
Skärhamn. Naturrapport från Måseskär och Kosterhavets nationalpark. Mat och miljömärkningar för
hållbart fiske. Dagens publikfråga från Geoparken
Bohusgranit.

5 AUGUSTI

Speakers corner Citizen Science - rapportering från
Uddevalla. Tobias Dahlin visar bilder och tipsar om
undervattensfoto och utrustning. GreenhackGBG
och vägen till klimatsmarta liv. Naturrapport från
Måseskär och Kosterhavets nationalpark. Dagens
publikfråga från Geoparken Bohusgranit.

6 AUGUSTI

Speakers corner Citizen Science - rapportering
från Stenungsund. Virtue-projektet, ett annorlunda
sätt att inspirera till naturvetenskap. Naturrap-
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port från Måseskär och Kosterhavets nationalpark.
Hur förenas olika intressen som t. ex. sjöfart, fiske,
naturvård i dagens havsplaneringsarbete? Dagens
publikfråga från Geoparken Bohusgranit.

7 AUGUSTI

Speakers corner Undervattenkameror i forskningens tjänst. Naturskyddsföreningen berättar
om eldrivna utombordare. Hållbart fiske, selektiva
redskap och Bohusläns oupptäckta naturresurs. Vad
är det maritima klustret i Västsverige? Naturrapport från Måseskär och Kosterhavets nationalpark.
Dagens publikfråga från Geoparken Bohusgranit.
Träffa en räkfiskare och en tångplockare
Njord är på plats och pratar hållbart fiske och visar
selektiva redskap.

8 AUGUSTI

Speakers corner Citizen Science-rapportering från
Vrångö. Naturrapport från Måseskär och Kosterhavets nationalpark. Dagens publikfråga från Geoparken Bohusgranit. Biogas från havet - ett skolprojekt.
Är du en fiskare? Träffa sportfiskarna, få tips om
fiske och testa din kastteknik.

9 AUGUSTI

Speakers corner Citizen Science - allmänhetens
hjälp till forskarna för att öka kunskapen om havet.
Naturrapport från Måse-skär och Kosterhavets nationalpark. Aktuellt inom 8-fjordar, ett annorlunda
havsprojekt. Döda valar på havets botten. Dagens
publikfråga från Geoparken Bohusgranit.
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ÖCKERÖ –

Björkö, Hönö, Rörö med fler

Öppet Isverk Björkö Isverk är ett av fyra isverk på
Västkusten. Arrangör Björkö Isverk med vänner.
Hur fiskar man? Ta en titt på Björkös fiskebåtar och
se vilka redskap de använder. I sjöboden visas bilder
om vilka metoder som används idag. Arrangör
Björkös fiskare.
Vad fiskar Björkös fiskare?
Nyfiskad fångst visas på isbädd. Se hur fisken ser ut
innan bearbetning – kan du se skillnad på en torsk
och en långa? Arrangör Björkös fiskare.
Hur fiskade man förr? Bilder och film om hur det
såg ut på båtarna och i Björkö hamn förr. Arrangör
Björkö Hembygdsförening.
Vad finns det under bryggan? Alla barn och vuxna,
oavsett ålder får undersöka vad som bor, lever och
växer över och under ytan. Flytväst finns till utlåning till de yngre barnen. Arrangör: Friluftsfrämjandet Öckerö – Björkö.

VÄSTERHAVSVECKAN
I BJÖRKÖ HAMN 1–2 AUGUSTI KL.10–16

Gå ombord! Se hur det ser ut i en av sjöräddningens
båtar, provsitt ”Lilly” eller ta en tur med någon av
Framnäs seglarskolas farkoster. Testa att vricka med
Frida eller segla med någon av Björkö Båtklubbs
medlemsbåtar. Under helgen finns det många möjligheter att lämna land en liten stund!
Besök vår Marinbiologiska station och lär dig
mer om livet under ytan Fråga en forskare. Hur ser
ålgräs ut? Finns det något liv på botten i vår hamn?
Hur många krabbor finns det? Vad gör maneterna på vintern? Se livet under ytan med en ROV
(fjärrstyrd undervattenskamera) eller titta på smått i
mikroskop. Arrangör: Göteborgs Universitet
Spännande seminarier: Havsbaserad vindkraft, Fiskare och Forskare-vad betyder att en art är rödlistad,
och varför, Nanopartiklar (Plast i havet) och Alternativ sjömat. Arrangör: Göteborgs Universitet
Prova på att ro 10-huggare med Unna Vinn
Se hur du med egen åra, 9 andra roddare och en van
styrman kan sätta fart på en tiohuggare. Arrangör
Björkö roddklubb.
Hur ser det ut i styrhytten på gula färjan Svanhild?
Titta i maskin och styrhytt på färjan som alla åker
med till Björkö. Under helgen bjuds det på kaffe, saft
och bulle till vuxna och barn. Arrangör: Trafikverket
– Färjerederiet Björköleden. (Endast lördag 1/8)

Prova paddling Kajak och kanadensar-paddling i
hamnbassängen. Lägereld - Grilla korv och drick
kokkaffe. Arrangör: Friluftsfrämjandet Öckerö –
Björkö.
Hur ser det ut i haven? Hur påverkar nedskräpningen vår havsmiljö? Hur lång tid tar det för naturen att
bryta ner en PET-flaska? Utställning och visning av
filmen Strömmar av plast – Västerhavets dilemma i
en sjöbod. Vi visar också tre korta filmer: Övergödning, Främmande arter och Havsförsurning. Arrangör: Naturskyddsföreningen/ Havsmiljöinstitutet.
Basta och ta ett dopp Testa tångscrub och björkristvagning. Christina Ahlström, Björkö Hälsocenter
och Björkö Badförening. OBS! kl. 12.00 – 16.00

ÖCKERÖ –

Björkö, Hönö, Rörö med fler
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Vad är det maritima klustret för något? Utställning
om den marina klustersatsningen i Västsverige.
(Endast 2/8)
Skärgårdssafari bland kobbar och säl
– ett båtäventyr med Seaside Shuttle Unik guidning i skärgården med stora chanser att se säl i sin
naturliga miljö. Fika ingår. Vi anpassar oss till vädret
med både färdväg och varma kläder/regnskydd.
Turen är på ca 2 tim och kostar 360 kr för vuxna,
220 för barn upp till 12 år, 140 kr 0-4 år.
Arrangör: Seaside Björkö och Seaside Shuttle.
Sjöräddningen Rörö besöker hamnen om
möjlighet finns.
Fler aktiviteter tillkommer!
Tid: lördag 1/8-söndag 2/8 kl.10.00–16.00
Plats: Björkö hamn

Konstvågen 2015
Konstnärer, slöjdare och hantverkare öppnar upp
sina sjöbodar, ateljéer och skärgårdshus. Passa på att
ö-hoppa och se många olika konstuttryck i Göteborgs
norra skärgård. Arrangör: Öckerö Fritid & kultur.
Mer info på www.ockero.se/konstvagen
Tid: lördag 1/8 & söndag 2/8 kl.10.00–18.00
Plats: Öckerö kommun, flera öar

Vandring på Rörö
Under en vandring över ljunghedar och genom
betesmarker berättar Roy Andersson om GRACEprojektets arbete med återställande av ängs- och
betesmarker. Han ger en historisk tillbakablick av
livet på ön och hur det ser ut idag.
Tid: måndag 3/8 & tisdag 4/8 kl.11.00–cirka 13.00
Plats: Rörö
Anmälan: mobil 0703-38 02 98

Sjöräddningen på Rörö Kom ombord,
se våra båtar och lär dig om vårt arbete.
Tid: måndag 3/8 & tisdag 4/8 kl.10.00–16.00
Plats: Rörö

Fiskemuseet Hönö Klova
Fri entré, filmvisning, fiskehistoria.
Guidad visning kl.12.00 och 13.00.
Tid: lördag 8/8 kl. 10.00-16.00
Plats: Fiskemuseet, hamnen Hönö Klova

Expedition Hrimfare 2015 - Don’t tell the children
Får plasten plats i havet? Forskare från Göteborgs
Universitet undersöker hur mycket plast det finns i
Skagerak och Kattegatt. Kom och träffa oss på kajen,
se den spännande båten s/y Hrimfare af Ranrike och
lär dig mer om problemet. Se filmen Strömmar av
plast - Västerhavets dilemma och adoptera en egen
strand. Tillsammans med Ren kust Bohuslän och
KIMO Sverige. www.donttellthechildren.com
Tid: lördag 8/8 kl.12.00–16.00
Plats: Hönö Klova

Miljöseglingar
Med hjälp av en marinbiolog undersöker vi livet
i havet och hur det påverkas av oss människor.
Sedan hissar vi segel och tar oss ut för att se havet
och skärgården. Inga förkunskaper, vi lär oss under
aktiviteternas gång. På lördagen berättar forskaren Joakim Dahlman från Chalmers om sjösjuka.
Begränsat antal platser.
Tid: lördag 8/8 & söndag 9/8 kl.12.00–16.30
Plats: Öckerö hamn
Kostnad: 100 kr/vuxen, 50 kr under 20 år
Anmälan: på mobil 0762-26 76 66
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KUNGÄLV –

Marstrand

H2O - Vattentema på Bohus fästning
Se program på www.bohusfastning.com
Tid: lördag 1/8 kl.9.00–18.00
Plats: Bohus fästning
Pris: Vuxna 80 kr, Barn 7–17 år/student 40 kr,
Familj 2 vuxna och 2-5 barn 220 kr,
Barn under 7 år gratis.

Kvällstur till Stenungsund Följ med fiskebåten
Svanen West på en tur under sommarkvällen. Vi
åker genom skärgården till Stenungsund. Återfärd
på egen hand med kollektivtrafik.
Tid: onsdag 5/8 kl.18.00–20.30
Plats: Avfärd från Koön, Marstrand
Kostnad: kollektivtrafiktaxa till/från båten.
Anmälan: 0707-41 85 14 (från 15 juni)

Prova på Sportfiske
Sportfiskarna bjuder på såväl spinnfiske som mete.
Duktiga ungdomsledare introducerar fisket till såväl
barn som vuxna.

Sälsafari och skaldjursfiske
Välkommen ombord på en tur med trålaren Svanen
West och 8-fjordar. Upplev sälsafari, vittjning av
krabbtinor och naturlivet i skärgården. En lärorik
utflykt med en kapten som själv är fiskare. Medtag
gärna fika. Det finns möjlighet att köpa kaffe och
dricka. Turen tar två timmar. Boka plats i förväg!
Tid: fredag 7/8 kl.09.00, 12.00 och 15.00
Plats: Avfärd från hamnen på Koön, Marstrand
Anmälan: 0707-41 85 14 (från 15 juni)

Båttur från Marstrand till Rörö och Eriksberg Följ
med fiskebåten Svanen West till sälkolonierna vid
Marstrand. På vägen gör vi ett kort stopp på Rörö
innan vi anländer till Eriksberg, Göteborg. Återfärd
på egen hand med kollektivtrafik.
Tid: lördag 8/8 kl.10.00–16.00
Plats: Avfärd från Koön, Marstrand
Kostnad: kollektivtrafiktaxa till/från båten.
Anmälan: 0707-41 85 14 (från 15 juni)

Tid: fredag 7/8 kl.11.00–16.00
Plats: Hamnen på Koön, Marstrand

STENUNGSUND –

Ramsön

Vandring på Ramsön i Jörlanda socken
Vi går genom ett blommande landskap av stengärdsgårdar, berg och ängar. Omkring oss finns fåglar och
andra djur. Ta med matsäck och oömma skor/stövlar. Begränsat antal platser. Arr: Västkuststiftelsen
Tid: söndag 2/8 – 9/8 kl.10.00–14.00
Plats: Samling vid Timmerviks brygga kl 10.00 för
båttransport (gratis) eller kom med egen båt till
Ramsöns gästbrygga kl.10.10
Guide: Ole Aasheim 0706-80 51 44

SommarLabb med Molekylverkstan Prova på
experiment, gör undersökningar och mätningar i
havet. Vi undersöker tillsammans våra insamlade
organismer. Från 7 år.

Tid: måndag 3/8 – fredag 7/8 kl.10.00–11.30
samt kl.13.30–15.00
Plats: Lilla stranden utanför Kulturhuset
Fregatten, Stenungsund
Anmälan: Molekylverkstan tel 0303-24 04 40

Vattenexperiment och filmvisning
Tid: måndag 3/8 – fredag 7/8 kl.11.00–17.00
Plats: Molekylverkstan, Stenungsund

VÄSTERHAVSVECKAN I
STENUNGSUND DEN 6 AUGUSTI

Glada barn hjälper sura vatten Labba med personal
från Stenungsunds miljöavdelning. Varför är vissa
sjöar sura och vad händer när man kalkar dem?
Information om nya naturvårdsprogrammet.

STENUNGSUND –

Västerhavsveckans havsverkstad Lär känna djuren
i klappakvariet, experimentera och lär mer om
vattenkraft, flytkraft, Arkimedes princip, musslors reningsförmåga och mycket mer. Ta med egna strandfynd till vår kunnige marinbiolog som hjälper dig.
Kolla kallsupen med SMHI
Var med på en levande mikroalgsshow, där du får se
vad som finns i havsvattnet som du sväljer. Undersök levande vattenprover i mikroskop.
Aktuella projekt inom 8 fjordar Kom och lär dig
mer om 8-fjordars arbete för en bättre havsmiljö i
närområdet.
Sura Experiment Naturskyddsföreningen Havsnätverket Väst har experimentverkstad där du får testa
hur havsförsurning funkar och berättar om eldrivna
utombordare.
Vad är det maritima klustret för något?
Utställning om den maritima klustersatsning i
Västsverige.
Biblioteket på Kulturhuset Fregatten tipsar om
böcker om hav och marinbiologi.
Tid: torsdag 6/8 kl.11.00–16.00
Plats: Molekylverkstan, Kulturhuset
Fregatten, Stenungsund

Eldrivna utombordsmotorer Naturskyddsföreningen
visar, informerar och tar med dig på en provtur.
Stenungsunds vatten och avloppsreningsverk
berättar om sitt arbete.
Tid: torsdag 6/8 kl.11.00–16.00
Plats: Stenungsund torg
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Ramsön, Ödsmål

Strävlidens avloppsreningsverk
Visning av anläggningen.
Tid: torsdagen 6/8 kl.13.00–13.45
Plats: Strävliden, Ödsmål
Anmälan: på 0303-240 440

Båttur – en rundtur i fjordområdet med Svanen
West. Vi tittar närmare på havsmiljön och provar
även fiskelyckan. För den mindre erfarne finns guider från Sportfiskarna med. Turen tar 1,5-2 timmar.
Tid: torsdag 6/8 kl.09.00, 12.00 och 15.00,
Plats: Ångbåtsbryggan, Badhustorget,
Anmälan: 0707-41 85 14 (från 15 juni)

Expedition Hrimfare 2015 - Don’t tell the children
Får plasten plats i havet? Forskare från Göteborgs
Universitet undersöker hur mycket plast det finns i
Skagerrak och Kattegatt. Kom och träffa oss på kajen, se den spännande båten s/y Hrimfare af Ranrike
och lär dig mer om problemet. Se filmen Strömmar
av plast - Västerhavets dilemma och adoptera en
egen strand. Tillsammans med Ren kust Bohuslän
och KIMO Sverige. www.donttellthechildren.com
Tid: torsdag 6/8 kl.11.00–15.00
Plats: Ångbåtsbryggan, Badhustorget

Kvällstur till Marstrand Följ med fiskebåten Svanen
West på en tur under sommarkvällen. Vi åker
genom skärgården till Marstrand. Återfärd på egen
hand med kollektivtrafik.
Tid: torsdag 6/8 kl.18.00–21.00
Plats: Avfärd från Ångbåtsbryggan, Badhustorget,
Stenungsund. Turen slutar i Marstrand.
Kostnad: kollektivtrafik taxa till/från båten.
Anmälan: 0707-41 85 14 (från 15 juni)
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ORUST –

Måseskär, Käringön och Gullholmen Härmanö

MÅSESKÄR

Måseskärs fyrplats – en utpost i väster Måseskärs
fyr ligger sydväst om Käringön. Ön har varit en
bemannad fyrplats sedan 1865. Idag vårdas den av
Stiftelsen Måseskär som berättar om fyrplatsen. Gå
upp i fyrtornet, se dess teknik och njut av utsikten.
Tid: lördag 1/8–söndag 9/8 kl.10.00–17.00
Plats: Måseskär

Fyren får åter sprida sitt ljus över havet
Måseskärs gamla heidenstamsfyr får arbeta igen
Som en hyllning till jubilaren håller fyren tänt under
Västerhavseckan. Skenet från fyren syns bäst från
Käringön och Hälleviksstrand.
Tid: lördag 1/8–lördag 8/8

Måseskär 150 år
Stiftelsen Måseskär och Svenska fyrsällskapet firar Måseskär med extra festligheter. Tal av Esbjörn Hillberg.
SMHI och väderstationen SMHI berättar om Väderstationen och om vilka mätinstrument som används
för att observera vädret och havsströmmar. Se och
pröva själv hur man mäter med olika mätinstrument
och vad man använder observationerna till.
Tid: söndag 2/8 kl.10.00–18.00
Plats: Måseskär

Stormsvalor på Måseskär
Kåre Ström visar bilder och berättar om Projekt
Stormsvalan och hur det går till när stormsvalan
ringmärks.
Tid: tisdag 4/8 och fredag 7/8 kl.10.00–17.00
Plats: Måseskär

Unik plats, unikt fågelliv På Måseskär finns flera
skyddade arter som t ex den rödlistade strandpaddan. Thomas Liebig och Magnus Larsson berättar
om öns fågel- och naturliv. På ön häckar bl. a. 500
par silltrut. Vid blåst finns chans att se havssulor.
Tid: lördag 1/8–söndag 9/8 kl.10.00–17.00
Plats: Måseskär

Interaktiv naturvandring för barn
Följ med på en tur där vi upptäcker öns naturliv.
Tid: lördag 1/8–söndag 9/8 kl.10.00–17.00
Plats: Måseskär

Tänk sjösäkert!
Kom ombord och se hur vi arbetar. Sjöräddningssällskapet på Käringön visar sina båtar.
Tid: lördag 1/8–söndag 9/8 kl.10.00–17.00
Plats: Käringön

Hur tar du dig till Måseskär? Ta färja från Tuvesvik
eller Gullholmen till Käringön. Därefter taxibåt till
Måseskär. Taxiresan kostar 100 kr per person t/r
och bokas på 0708-30 12 32.

GULLHOLMEN/HÄRMANÖ

Fåglar och natur från Härmanö Naturreservat
Natur- och Fågelmuséets samlingar innehåller ca
170 objekt varav närmare150 fåglar, drygt 10 däggdjur och några havsorganismer. De flesta djuren
presenteras i dioramaform i uppbyggda miljöer och
årstider. Thorbjörn Hansson guidar utställningen.
Tid: lördag 1/8 – söndag 9/8 kl.12.00–15.00. (ej ons 5/8)
Plats: Natur- och Fågelmuséet, Gullholmsgården

ORUST –

Måseskär, Käringön och Gullholmen Härmanö

Klappakvarium på Härmanö Kom och lär dig mer
om alger och marina djur.
Tid: lördag 1/8–söndag 9/8 kl.12.00–15.00
Plats: Badplatsen Grindebacken vid café Wintervallen

Bilder från undervattensvärlden
Följ med under ytan och se det fascinerande marina
livet runt Hermanö och Gullholmen. Patrik Kolmodin visar bilder på miljön runt våra kobbar och skär.
Tid: söndag 2/8 kl.17.00
Plats: Gullholmsgården

Västerhavsveckans Havsverkstad Lär känna djuren
i klappakvariet, experimentera och lär mer om
vattenkraft, flytkraft, Arkimedes princip, musslors
reningsförmåga och mycket mer. Ta med egna
strandfynd till vår marinbiolog.
Kolla kallsupen med SMHI
Var med på en levande mikroalgsshow, där du får se
vad som finns i havsvattnet som du sväljer. Undersök levande vattenprover i mikroskop.
Tid: måndag 3/8 kl.11.30–16.30
Plats: Bryggan vid affären, Gullholmen

Vandring till Skålldalen och Härmanö Huvud
Skålldalen är en bördig, tidigare odlad och bebodd
dalgång på södra Härmanö med omväxlande natur
från strand till skog. Röjningar och ljungbränning
inom GRACE-projektet har öppnat upp landskapet
för ökad mångfald. I sydväst ligger Skållehus med
rester av en bosättning från 1500–1600-talen. Utsikten från Härmanö Huvud är storslagen. Möjlighet
till bad. Ta med matsäck och kraftiga skor. Lägg på
parkeringsavgift till kl 17.00 vid Tuvesvik. Arrangör
Västkuststiftelsen.
Tid: tisdag 4/8 kl.11.00–16.00
Samling: På Tuvesvik för båtresa med
chartrad båt till södra Härmanö.
Guide: Gunilla Olander, telefon: 0730-22 47 98.
Kostnad: 150 kr för båttur t/r
Anmälan: senast 2 augusti till guiden.

Vattenundersökningar med Molekylverkstan.
Vi undersöker vattnet och havsmiljön. Prova på
olika experiment med havsvatten. Laborationer som
passar hela familjen. Drop in!
Tid: onsdag 5/8 kl.11.00–14.00
Plats: Gullholmsgården
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Vandring på Härmanö – västkust och havsmiljö
Vi undersöker livet i havet vid klippstranden och
samtalar om havsmiljön. Möjlighet till bad. Promenaden till och från stranden går över blommande
ängar och intressanta bergsformationer. Ta med
matsäck. Kraftiga skor.
Tid: torsdag 6/8 kl.11.45– ca 15.30
Plats: Samling i Gullholmens hamn. Personfärja
381 avgår från Tuvesvik kl.11.30. Avpassa
P-avgiften till lämplig returfärja.
Guide: Gunilla Olander 073-0224798

Vandring på Härmanö – när ljungen blommar
På Härmanö vid Gullholmen finns den karga,
exponerade västsidans gnejsklippor och östsidans
skalgrusrika jordar. Välj mellan en vandring på ca 6
timmar mot Härmanö huvud med natur och kultur
och resultat från ljungbränning och röjning inom
GRACE-projektet och en kortare på 4 timmar med
rik blomning och bäverdammar, delvis lämplig för
barnvagn/rullstol. Ta med matsäck och kraftiga skor.
Arrangör Västkuststiftelsen.
Tid: söndag 9/8 kl.11.10–ca 15.00 eller 17.00
Plats: Samling på piren vid Gullholmsbaden Per
Personfärja 381 avgår från Tuvesvik 10.45 och går via
Gullholmens hamn till Piren. Vi inväntar färjan. Avpassa
P-avgiften till lämplig returfärja.Guider: Gunilla Olander
073-0224798 och Berth Kullholm 070-3336114
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TJÖRN –

Skärhamn

Vattenverkstad på Nordiska Akvarellmuseet
Museet flyttar ut sin verkstad på bryggan. Här
arbetar du med det omgivande havet både inomhus
och utomhus. Vi undersöker vattnet, över och under
havsytan och låter intrycken bli inspiration till egna
skapelser, där vattnet spelar en huvudroll.
Tid: lördag 1/8-söndag 9/8 kl.11.30–17.30
Plats: Nordiska Akvarellmuseet,
Södra hamnen, Skärhamn

Västerhavsveckans havsverkstad
Lär känna djuren i klappakvariet, experimenetera
och lär mer om vattenkrafft, flytkraft, Arkimedes
princip, musslors reningsförmåga och mycket mer.
Ta med egna strandfynd till vår kunnige marinbiolog som hjälper dig.
Tid: tisdag 4/8 kl.11.30–16.30
Plats: Nordiska Akvarellmuseet,
Södra hamnen, Skärhamn

Kolla kallsupen med SMHI
Var med på en levande mikroalgsshow, där du får se
vad som finns i havsvattnet som du sväljer. Undersök levande vattenprover i mikroskop.
Tid: tisdag 4/8 kl.11.30–16.30
Plats: Nordiska Akvarellmuseet Södra hamnen 4,
Skärhamn

Expedition Hrimfare 2015 - Don’t tell the children
Får plasten plats i havet? Forskare från Göteborgs
Universitet undersöker hur mycket plast det finns i
Skagerakk och Kattegatt. Kom och träffa oss på kajen, se den spännande båten s/y Hrimfare af Ranrike
och lär dig mer om problemet. Se filmen Strömmar
av plast - Västerhavets dilemma och adoptera en
egen strand. Tillsammans med Ren kust Bohuslän
och KIMO Sverige. www.donttellthechildren.com
Tid: fredag 7/8 kl.12.00–16.00
Plats: Stenkajen, Hamntorget, Skärhamn

Eldrivna utombordsmotorer Naturskyddsföreningen
visar och informerar om hur det går till. Följ med på
en provtur och njut av tystnaden.
Sura experiment
Havsnätverket väst har experimentverkstad där du
får testa hur havsförsurning funkar.
Skräp och annat kul
Miljöavdelningen Tjörns kommun med överraskningar.
Tjörn vs Bahamas
Varför drömma om Bahamas när Tjörn har allt.
Tjörns kommun berättar om sitt senaste projekt .
Tid: fredag 7/8 kl.11.00–16.00
Plats: Hamntorget, Skärhamn

UDDEVALLA –

Bohusläns museum och Ljungskile
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Kl.11.00–16.00 Prova på Sportfiske Sportfiskarna
bjuder på såväl spinnfiske som mete. Duktiga ungdomsledare introducerar fisket till barn och vuxna.
Kl.12.00–16.00 Öppet skepp på långafiskefartyget
Sandö, en av Sveriges sista större träfiskebåtar. Visas
av Klas Berntsson som fiskat med den i 40 år.
Kl.12.00–16.00 T/S Britta håller öppet skepp
och informerar om verksamheten.
Kl.12.00–18.00 SMHI – Den fantastiska växtplanktonvärlden på Västkusten. Malin Mohlin, SMHI, visar.
Utställningar på Bohuslän museum
Flera av Bohusläns museums utställningar och program har direkt anknytning till de havsfrågor som
Västerhavsveckan vill belysa:
Kustland Glimtar av människors strävanden vid den
bohuslänska kusten – då och nu. Om oro, sorg och
kärlek och stolthet, skam och frihet.
Båthallen Allmogebåtar från 1800-talet – bruks-,
och fiskebåtar som ekor, snipor, jullar. Tjusigare
nöjesbåtar från sekelskiftet 1900 och framåt.
Bohushallen Växter och djur, berg och hav, där vatten möter land. Hur uppfattar människan naturen?
Måseskär 150 år En fotoutställning om Måseskärs
fyrplats, människorna och naturen.
Världsomsegling – en skattjakt för hela familjen.
Hämta skattkarta i receptionen och ge dig ut för att
söka efter skatten.
Tid: tisdag – torsdag kl.10.00–20.00
fredag – måndag kl.10.00–16.00
Plats: Bohusläns museum

VÄSTERHAVSVECKAN PÅ
BOHUSLÄN MUSEUM DEN 5 AUGUSTI
Kl.10.00–18.00 Sjömansarbeten och repslagning
med Repslagarmuseet i Älvängen.
Kl.11.00–18.00 Eldrivna utombordsmotorer
Naturskyddsföreningen visar, informerar och tar
med dig på en provtur.
Kl.10.00–18.00 Sura experiment
Havsnätverket Väst har experimentverkstad där du
får testa hur havsförsurning funkar.
Kl.10.00–16.00 Vad är det maritima klustret?
Utställning om den maritima klustersatsningen i
Västsverige.

Kl.12.00–18.00 Västerhavsveckans havsverkstad.
Lär känna djuren i klappakvariet och lär mera om
vattenkraft, flytkraft, Arkimedes princip, musslors
reningsförmåga m.m.
Kl.12.00–18.00 Träsnidade båtar Lars-Ingvar Henriksson snidar sina båtar på gammaldags vis genom
att skära ut hela båten ur ett och samma trästycke.
Kl.11.00 Västerhavets folktro och myter
Museipedagog Elisabeth Corsander berättar till
Carl Gustaf Bernhardsons bilder.
Kl.13.00 Våra bohuslänska naturområden.
Jan Uddén, Bohusläns museum. En introduktion
inför söndagens skådarskola i Bohuslän. Samarrangemang med Västkuststiftelsen.
Kl.14.00 Om giftiga alger i musslor
Malin Mohlin, SMHI, föreläser.
Havet och havsmiljön Under hela dagen visas filmer
inne på Bohusläns museum.
Tid: onsdag 5/8 kl.10.00–20.00
Plats: Bohuslän museum, Uddevalla
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Naturkryssning i Havstensfjorden
Upplev Havstensfjorden och fågellivet i solnedgången. I samverkan med Skärgårdsbåtarna i Uddevalla.
Tid och plats: Samling Bohusläns museum
kl.18.30, avgång 19.00 med M/S Byfjorden.
Pris: Biljett 40 kr, ungdom under 25 år gratis,
Biljett behövs. Biljetter finns i receptionen
på Bohusläns museum, tel 0522-65 65 01.
Guider: Jan Uddén och Lars Rydbom

Shipwreck stories
West of Eden i en konsert med sånger och skrönor
om förrädiska farvatten, om skeppsbrott och vrakplundrare, blandat med instrumentala låtar.
Tid: torsdag 6/8 kl.19.00
Plats: Bohusläns museum
Pris: 200 kr. För dig som är med på naturkryssningen onsdag ges 40:- i rabatt mot uppvisande
av biljett. Biljetter i receptionen på Bohusläns
museum, tel 0522-65 65 01.

Skådarskola bland vadare, gäss och änder Vi
besöker några av Bohusläns finaste sältor och leror;
Nöddökilen, Orrevikskilen, Tanumskilen och Färlevfjorden i Gullmarn. Dagen blir ett riktigt artrace!
Arrangeras av Västkuststiftelsen.
Tid: söndag 9/8 kl.09.00–15.00
Plats: Samling vid Bohusläns museum,
men det går att ansluta längs vägen.
Guide: Jan Uddén, 070-656 54 01.

Hur såg Västerhavet ut år 1888?
Vad är en främmande art? Vad gör
en vetenskapsdykare? Hur ser det
ut ombord på ett forskningsfartyg?
Och hur har livet under ytan i Gullmarsfjorden förändrats de senaste
hundra åren? Ombord på forskningsfartyget Skagerak, vid Anderssons kaj kan du få svar på dessa och
andra frågor. För barnen finns både
lärorika aktiviteter och pyssel. Alla
aktiviteter är gratis! Fartyget är öppet 3-7 augusti kl.10-16.
Hela programmet på www.vasterhavsveckan.se
Lovéncentret Kristineberg, Göteborgs universitet.
Vår besättning visar dig runt på fartyget och forskare visar upp sin forskning, underliga organismer
från Västerhavet och vad de arbetar med. Lär dig
vad en vetenskapsdykare gör och kolla in våra filmer
om miljöförändringar i havet.
Havets Hus är ombord med sitt klappakvarium och
informerar om Västerhavets marina djur och växter
samt de problem som våra hav ställs inför.
Havsmiljöinstitutet presenterar rapporten Havet
1888 där forskare gjort djupdykningar i de gamla
arkiven för att få veta hur havet såg ut i slutet av
1800-talet. Vi visar bilder och filmer från förr och
jämför hur det ser ut idag.
Havsfiskelaboratoriet, SLU Aqua ger ett historiskt
perspektiv på fiskförvaltning.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län berättar om
sitt arbete för att skydda och restaurera ålgräsängarna i havet, som är en viktig livsmiljö för många
fiskar och andra djur.
Klubbans biologiska station tillhör Uppsala universitet och ligger vid Gullmarsfjorden i Fiskebäckskil.
I år fyller Klubban 100 år och ombord visar vi bilder
och berättar om vad som hänt sedan stationen
bildades.
Tid: måndag 3/8 – fredag 7/8 kl.10.00–16.00
Plats: f/f Skagerak, Anderssons kaj, Lysekil
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Exkursion med forskningsfartyget Oscar von
Sydow Vi åker ut på Gullmarn där vi tar upp djur
och alger från botten och studerar närmare. Med
ombord finns en kunnig marinbiolog som visar och
berättar om de fynd vi gör.
Tid: måndag 3/8 – fredag 7/8 kl.10.30–12.00
Plats: Oscar von Sydow, Anderssons kaj, Lysekil
Pris: >16 år 200 kr, 7–15 år 100 kr, gratis för barn
under 7 år.
Bokning: telefon 031-786 95 66.

Måla havets djur Lär om djuren i Västerhavet på
ett roligt och innovativt sätt. Konstnärerna Annika
Rockström och Inger Sandberg leder oss. På måndagen målar vi hajar i Havets Hus och på fredagen är
vi utanför Havets Hus och målar andra marina djur.
Material finns, så kom och låt kreativiteten flöda!
Tid: måndag 3/8 kl.10.00–12.30
och fredag 7/8 kl.14.00–17.00
Plats: Utanför Havets Hus, Strandvägen 9, Lysekil

Hajsläpp Västerhavsveckan invigs med det traditionsenliga hajsläppet. Några av våra egenuppfödda småfläckiga rödhajar får flytta ut i havet.
De utsläppta hajarna är märkta för att man vid en
eventuell återfångst ska kunna få reda på mer om
hur de lever. Dykare finns på plats och filmar med
sin undervattenskamera.
Tid: Måndag 3/8 kl.14.00
Plats: Havets Hus brygga, Lysekil

Föreläsningar på Havets Hus
Bevarandeprojekt och hotad mångfald med Matz
Berggren, Göteborgs universitet och Fiskeförvaltning med Inger Näslund WWF.
Tid: måndag 3/8 kl.15.30–16.30
Plats: Havets hus
Strandskola Minior Under tre förmiddagar kan du som
är mellan 7 och 12 år få tillfälle att på nära håll studera
djuren i havet. Vi gör utflykter till havsstranden, matar
fiskarna på Havets Hus och fiskar med tina från bryggan. Du får möjlighet att använda vattenkikare, håv
och lupp när vi undersöker livet i havet.
Plats: Havets Hus entré, Strandvägen 9, Lysekil
Tid: måndag-onsdag, 3-5/8 kl. 09.00 – 12.00
Anmälan: Havets Hus reception 0523-668161 eller
havetshus@havetshus.se
Kostnad: 675 kr (575 kr för medföljande syskon)

Hällarnas skepp
Arkeolog Mikael Jägerbrand ger specialvisningar
av de många unika skeppen på hällristningarna i
Backa. Temat är ”Hällarnas skepp” och besökarna
får veta allt om de många båtarna som ristades in
under bronsåldern – och varför skeppen var så
viktiga för 3 000 år sedan.
Tid: måndag 3/8 – fredag 7/8 kl.18.00–20.00
Plats: Samling vid hällristningen Skomakaren i
Brastad. Följ skyltningen till ”Hällristningar” från Brodalen. Pris: Barn 50 kr, Vuxen 100 kr (ord. pris 150 kr).

Temaguidning på Havets Hus Vill du lära dig mer
om livet under ytan eller är du bara nyfiken på det
mesta? Då är Havets Hus temaguidningar något
för dig! Vi bjuder på olika teman varje dag som tar
avstamp i något av våra akvarier ex ex, plattfiskar,
udda djur, aquaaliens, skaldjur mm. På måndagen
har vi tema hajar.
Tid: måndag 3/8 kl.15.00–15.30
Tisdag 4/8 - fredag 8/8 kl 10.15–10.45
Plats: Havets Hus, Strandvägen 9, Lysekil
Kostnad: Vuxna 110 kr, Pensionär & student 100 kr,
Barn, 5–17 år 60 kr, Barn under 5 år gratis.

Krabbspötillverkning Kom till oss så hjälper vi dig
att tillverka ditt eget krabbfiskespö. Gör ett och ta
med till stranden eller varför inte prova det direkt i
Havets Hus krabbfisketävling! Under tiden berättar
våra kunniga ledare mer om krabbor och livet i
strandkanten.
Tid: tisdag 4/8 – fredag 7/8 kl 15.00-16.00.
Plats: Utanför Havets Hus, Strandvägen 9, Lysekil
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Tävla i krabbfiske
Under Västerhavsveckan i Lysekil kan du tävla i
krabbfiske. Varje gång är det olika tävlingar – störst,
minst, flest, tjockast, ja vem vet? Kom och testa fiskelyckan och lär dig mer! Under tiden berättar våra
kunniga tävlingsledare mer om krabbor och livet i
strandkanten.
Tid: tisdag 4/8 – fredag 7/8 kl.16.00–17.00
Plats: Utanför Havets Hus, Strandvägen 9, Lysekil

Kl.11.00–18.00 Eldrivna utombordsmotorer
Naturskyddsföreningen visar, informerar och tar
med dig på en provtur.
Tid: tisdag 4/8 kl.11.00–16.00
Plats: se www.vasterhavsveckan.se

Nattvandring på Havets Hus Vad gör djuren på
nätterna? Sover de eller är det kanske tvärt om? Nu
kan du få vara med och ta reda på vad som händer i
akvariet när det blivit mörkt. Ta med ficklampa och
följ med på en unik nattvandring inne på Havets Hus.
Tid: mån 3/8, tis 4/8 och tors 6/8 kl.20.00–21.00
Plats: Havets Hus, Strandvägen 9, Lysekil.
Samling utanför Havets Hus
Kostnad: Vuxen 140 kr, Barn (5 -17 år) 80 kr,
Barn under 5 år gratis.
Kontakt och anmälan: Havets Hus reception 0523668161 eller havetshus@havetshus.se (max 20 platser)

Dykmatning med Dive Team Under västerhavsveckan satsar vi extra på dykmatning! Dykare från Dive
Team visar sin utrustning och matar våra hajar och
rockor. Kom och se när havsålen äter ur handen och
när våra stora hälleflundror susar förbi.
Datum: tisdag 4/8–söndag 9/8 k.14.00
Kostnad: Entréavgift, Vuxna: 110 kr, Pensionär &
student 100 kr, Barn (5–17 år) 60 kr,
Barn under 5 år gratis
Plats: Havets Hus, Strandvägen 9, Lysekil
Kontakt och anmälan: Havets Hus reception
0523-668161 eller havetshus@havetshus.se

Sillstryparen Följ med på kajaktur på
Saltö Fjord med Lysekil GUIDE.
Tid: lördag 1/8 och 8/8 kl 9.00–13.00
Plats: Norra Hamngatan 6, Lysekil
Pris: 650 kr inkl sillunch
(Ord. pris 750 kr. Ange kod VHV)
Anmälan: 0760-407419 eller
bokning@lysekilguide.se (tre dagar innan)
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Stadspaddling Följ med på kajaktur i Södra Hamnen med Lysekil GUIDE.
Tid: måndag 3/8 kl.14.00–16.00
Plats: Bohusläns Dyk- och kajakhamn,
Carlavägen, Lysekil
Pris: 400 kr (ord. pris 475 kr. Ange kod VHV)
Anmälan: 0760-407419 eller
bokning@lysekilguide.se (tre dagar innan)

Stadspaddling Följ med på guidad kajaktur i Norra
Hamnen med Lysekil GUIDE.
Tid: torsdag 6/8 kl 17.00–19.00
Plats: Norra Hamngatan 6, Lysekil
Pris: 400 kr (ord. pris 475 kr. Ange kod VHV)
Anmälan: 0760-407419 eller
bokning@lysekilguide.se (tre dagar innan)

Kapare, kaptener och Kornöbor - med LysekilGUIDE
Båttur genom Lysekils norra skärgård till Stora
Kornö där det blir en promenad längs den geologiskt intressanta delen av ön, upp mot det pittoreska
samhället. Dryck och lättare måltid ingår.
Tid: söndag 2/8 och 9/8 kl.15.00–19.00
Plats: Norra Hamngatan 6, Lysekil
Pris: vuxen 845 kr, 10-18 år 745 kr, under 10 år
645 kr (kod VHV måste anges)
Anmälan: 0760-407419 eller
bokning@lysekilguide.se (tre dagar innan)

GRUNDSUND

Visning av fiskebåten Sandö. LL 158 Sandö är namnet på en av Sveriges sista större träfiskebåtar. Idag
är Sandö K-märkt och ägs av Bohusläns museum.
Sandö visas av förre ägaren Klas Berntsson, som i 40
års tid fiskade med denna traditionella bohuslänska
fiskebåt.
Tid: tisdag 4/8 kl.12.00–16.00
Plats: Östra kajen, Grundsund

Snorkling utanför Smögen
Upptäck djur- och växtlivet under ytan.
Utrustning finns att låna på plats.
Tid: lördag 1/8 – söndag 9/8 kl.10.00–16.00
Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven

Kajakpaddling utanför Smögen Kom och testa
kajak. Flytväst ingår och är obligatoriskt.
Tid: lördag 1/8 – söndag 9/8 kl.10.00–16.00
Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven
Kostnad: 50 kr
Bokning: 0730-53 74 75 eller info@smogendyk.se

Provdyk utanför Smögen En kort teorigenomgång
följs av en stund med instruktör under ytan alldeles
i anslutning till vårt dykcenter. Prova att dyka med
komplett utrustning. Från 12 år.
Tid: lördag 1/8 – söndag 9/8 kl.13.00–16.00
Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven
Kostnad: 300 kr (ord. pris 500 kr)
Bokning: 0730-53 74 75 eller info@smogendyk.se

Möt fantastiska undervattensdjur Universeum och
Göteborgs Naturhistoriska museum har marinbiologer på plats vid bryggan. Här finns även baljor med
olika djur från Västerhavet.
Tid: torsdag 6/8 – söndag 9/8 kl.12.00–16.00
Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven
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Expedition Hrimfare 2015- Don’t tell the children
Får plasten plats i havet? Forskare från Göteborgs
Universitet undersöker hur mycket plast det finns i
Skkagerakk och Kattegatt. Kom och träffa oss på kajen, se den spännande båten s/y Hrimfare af Ranrike
och lär dig mer om problemet. Se filmen Strömmar
av plast - Västerhavets dilemma och adoptera en
egen strand. Tillsammans med Ren kust Bohuslän
och KIMO Sverige. www.donttellthechildren.com
Tid: onsdag 5/8 kl.12.00–16.00
Plats: Smögenbryggan vid auktionshallen

Guidad visning av Hållö fyr
Besök anrika Hållö fyr där du från fyrens toppbalkong kan beskåda den fantastiska skärgårdsutsikten,
det mångsidiga och spännande badparadiset med
det artrika naturreservatet och dess jättegrytor.
Tid: lördag 1/8–söndag 9/8 kl.11.00–16.00
Plats: Hållö (Kungshamn – Smögen). Ta Hållöfärjan
från Smögen (90 kr/vuxen, 45 kr/barn) eller
HållöExpressen från Kungshamn.

Geologi, blommor och fåglar Sommarvandring
vid Grosshamn, över granithällar och ängsmarker.
Ramsvikslandet har kallats Klippornas rike. Äldre
tiders kustjordbruk präglar landskapet. Vandringen
går i måttligt svår terräng. Ta med matsäck så fikar
vi vid den ovanliga bergarten rombporfyr, som skär
genom graniten. Arrangör Västkuststiftelsen.
Tid: Lördag 8/8 kl.10.00–13.00.
Plats: Ramsvikslandet, Samling på parkeringen vid Fykan.
Guider: Jan Artursson tel. 0703-537062
och Thomas Eliasson tel. 0702-228857.

Vandring på Ramsviklandet Från Haby Bukt tar vi
oss 7-8 km genom varierad natur med exponerad
kust, jättegrytor, skärgårdsbebyggelse och en rik
blomsterprakt. Ta med matsäck. Arrangeras av
Västkuststiftelsen.
Tid: Söndag 9/8 kl.10.00–15.00
Plats: Ramsvikslandet. Samling vid naturreservatets parkering vid Haby.
Guide: Gunnel Turpeinen tel. 0525-33095.

Invigning av Västerhavsveckan i GeoParken
Bohusgranit och Galleri Ståleröd

Tid: Lördag 1/8 kl.10.00–10.30
Plats: Receptionen, GeoParken Bohusgranit,
Hunnebostrand

Geoparksloppet
Premiär för geoloppet som går i geoparken och är
2,5 km i kuperad terräng. Priserna delas ut under
parrollen ”det viktigaste är att deltaga och kämpa
väl”. Alla vinster är lokalproducerade.
Tid: Lördag 1/8 Start kl.10.30
Plats: Receptionen, GeoParken Bohusgranit,
Hunnebostrand
Startavgift: 20 kr

Konstutställning och hällristningsutställning samt
interaktiv naturvetenskaplig utställning.
Galleri Ståleröd visar en marin konstuställning av
lokala konstnärer. Dessutom visas ”Hällristningsutställningen” av Sotenäs kommun samt en interaktiv
utställning om naturvetenskaperna.
Tid: lördag 1/8–söndag 9/8 kl.15.00–17.00
Plats: Galleri Ståleröd vid GeoParken Bohusgranit

Guidad visning av Geoparken i Hunnebostrand
Guidad visning av geoparken till reducerat pris.
Du får veta var Västerhavets strandlinje gick på
stenåldern och bronsåldern och mycket annat.
Tid: 1/8, 3/8, 5/8, 7/8, 9/8 kl.13.00–15.00
Plats: Receptionen, GeoParken Bohusgranit
Avgift: 40 kr

Poängpromenad
Tema geologi, arkeologi, ekologi och kultur.
Tävla om fina lokalproducerade priser.
Tid: lördag 1/8–söndag 9/8 kl.09.00–18.00
Plats: Receptionen, GeoParken Bohusgranit,
Startavgift: 20 kr
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Hur levde man under forntiden i Geoparken?
Teckningstävling för barn där vinnaren får sin bild
upplagd på hemsidan. I slutet av veckan utses totalvinnaren, som får ett fint lokalproducerat pris.
Tid: lördag 1/8 – söndag 9/8 kl.10.00–18.00
Plats: Galleri Ståleröd vid GeoParken Bohusgranit,

Skattjakt för barn i GeoParken Bohusgranit. Alla
vinster är lokalproducerade.
Tid: sön 2/8, tis 4/8, tors 6/8, lör 8/8 kl.15.00–17.00
Plats: Receptionen, GeoParken Bohusgranit,
Hunnebostrand

FÖRELÄSNINGAR UNDER
VÄSTERHAVSVECKAN i Geoparken Bohusgranit,
Hunnebostrand varje dag kl 11.00-12.00.

Lördag 1/8 Västerhav och innanhav Från Skagerack till Vänern Ordföranden i föreningen Vänerhamnar, Dick Netterlid, berättar om den ömsesidiga
betydelsen och de kulturella sambanden. Lättare
förtäring säljs på plats.
Söndag 2/8 Norra Bohusläns Granitområde
- en unik resurs
Föreläsning om de unika avrundade hällarna,
sprickdalar mm. Mötet med västerhavet har skapat
unika förutsättningar för växt- och djurliv.
Varför norra Bohusläns granitområde även kan bli
en geopark på Unescos lista belyses. Lättare förtäring säljs på plats.
Måndag 3/8 Västerhavets fåglar Gunnar Selstam,
professor e.m. i molekylärbiologi vid Umeå universitet, föreläser om fåglarna kring våra hav. Lättare
förtäring säljs på plats.
Tisdag 4/8 Grosshamn - Bohusläns enda fågelstation
Gunnar Selstam, professor e.m. i molekylärbiologi
vid Umeå universitet, föreläser om fåglarna vid
naturreservatet Ramsvikslandet. Lättare förtäring
kommer att säljas i föreläsningslokalen.
Onsdag 5/8 Bohusläns natur- och kulturarv
Helen Andersson, affärsutvecklare för besöksnäringen, föreläser om hållbar besöksnäring och om
vinsterna av att bevara och lyfta fram natur- och
kulturarvet. Lättare förtäring säljs på plats.
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Torsdag 6/8 Det goda värdskapet runt Västerhavet
Helen Andersson, affärsutvecklare för besöksnäringen, föreläser om hur det goda värdskapet
kan utvecklas i förmån för lokalbefolkningen som
miljön och samhällsekonomin. Lättare förtäring
säljs på plats.
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Fredag 7/8 Smögens fiskauktion förr och nu
Fiskauktionens VD Joakim Jansson och föreståndare
Bengt Lorensson berättar.
Lördag 8/8 Nätåtervinning på havet och på land
Fiskarföreningen Nordens Sixten Söderberg föreläser om arbetet med utveckling av fiskredskap.
Räkakademins dag
Utställning om räkfiskets historia förr och nu.
Räkna med överraskningar. Specialprogram för
dagen finns på www.vasterhavsveckan.se
Tid: fredag 8/8
Plats: Feldts brygga, Kungshamn

TANUM–
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Expedition Hrimfare 2015- Don’t tell the children
Får plasten plats i havet? Forskare från Göteborgs
Universitet undersöker hur mycket plast det finns i
Skagerak och Kattegatt. Kom och träffa oss på kajen,
se den spännande båten s/y Hrimfare af Ranrike och
lär dig mer om problemet. Se filmen Strömmar av
plast - Västerhavets dilemma och adoptera en egen
strand. Tillsammans med Ren kust Bohuslän och
KIMO Sverige. www.donttellthechildren.com
Tid: måndag 3/8 kl.11.00–15.00
Plats: Fiskkajen, Grebbestad

Vandring på Tjurpannan - En pärla bland naturreservaten Vi vandrar i exponerad skärgård med
vidsträckta utsikter och intressant flora, fauna och
geologi. Vi kan få se allt från marrisp och strandvallmo till mossdjur, havstulpaner, klapperstensfält
och pegmatitgångar. Vandringen är 5 km. Ta med
matsäck och kikare. Tjurpannan ingår i GRACEprojektet. Arrangör Västkuststiftelsen.
Tid: Tisdag 4/8 kl.18.00–21.30
Plats: Samling vid naturreservatets parkering.
Guide: Gunnel Turpeinen 0525-33095

Sveriges artrikaste område
Ökedjan Trossö-Kalvö-Lindö med ett omväxlande
och storslaget landskap har en lugn, frodig innerskärgård och en karg, utsatt västsida. På Lindö
ligger en av de mest artrika ängarna i Bohuslän.
Guiderna tar dig med på vandring över blommande
ängar, genom lummig lövlund och gör stopp längs
strandkanten. Vandringarna går genom det vackra
kulturlandskapet. Ta med matsäck och gärna lupp.
Kom i god tid. Arrangör Västkuststiftelsen.
Tid: Onsdag 5/8 kl.10.00–15.00
Plats: Samling vid Resö hamn för båtfärd (avgift
200 kr) Guider: Sara Philipson tel. 0709-52 52 65
och Christin Appelqvist, marinbolog
tel 0706-684405 OBS! Föranmälan till guiderna
via sms senast dagen innan.
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Sälsafari och besök på Ursholmen Guidning om
Kosterhavet, geologi och flora. På Ursholmen
besöker vi museet och får en guidning av den gamla
fyrvaktarbostaden. Här kommer ni att få se en fantastisk utsikt över kosterskärgården. Ta gärna med
er matsäck, kikare och badkläder. Under Västerhavsveckan bjuder vi på fika ombord. Avgång från
Ursholmen ca 14.45.
Tid: fredag 7/8 kl.10.00–16.30, avfärd från
Kyrk-vikens camping kl.10.15.
Plats: Samling vid kosterhavets entré, Resö
Pris: 275 kr, familjepris (2+2) 650 kr, under 4 år gratis.
Bokning och information: 0706-05 81 76

Kosteröarna från Resö Följ med på en guidad tur
om Kosterhavet. På naturum Koster visas film.
Återresa från Koster, Långagärde kl 15.10, Västra
bryggan kl 15.15 och Ekenäs kl. 15.30.
Tid: fredag 7/8 kl.10.00–16.30, avfärd
från Kyrkvikens camping kl.10.15.
Plats: Samling vid kosterhavets entré,
eller Kyrkvikens camping, Resö
Pris: 180 kr, barn 100 kr
familj (2+2) 500 kr, under 4 år gratis.
Bokning och information: 0706-05 81 76

Historisk båttur med Ivan i bagerit Axelsson
Följ med på en tur runt Resö och lyssna till storfiskaren Ivans berättelser.
Tid: Fredag 7/8 kl.18.00–20.00
Plats: Kosterhavets entré, Resö
Pris: 200 kr.

Skådarskola bland vadare, gäss och änder
Vi besöker några av Bohusläns finaste sältor och
leror; Nöddökilen, Orrevikskilen, Tanumskilen och
Färlevfjorden i Gullmarn. Dagen blir ett riktigt artrace! Arrangeras av Västkuststiftelsen.
Tid: Söndag 9/8 kl.09.00–15.00
Plats: Samling vid Bohusläns museum,
men det går att ansluta längs vägen.
Guide: Jan Uddén, 0706-56 54 01
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Vandring vid Halle-Vagnaren
Här finns varierande natur och en urskogslik tallskog med över 300 år gamla tallar. När vi når toppen, belägen 120 m.ö.h. har vi en hänförande utsikt
över skärgården i de svensk – norska gränstrakterna.
Vandringen är 4 – 6 km i bitvis krävande terräng. Ta
med matsäck. Arrangeras av Västkuststiftelsen.
Tid: Söndag 9/8 kl.10.00–ca 14.30
Plats: Samling vid reservatsparkeringen. Ta E6 till
Norby Köpcenter, mot Lervik, därefter skylt Halle
Vagnarens naturreservat till parkeringsplatsen, Dalvik.
Guide: Kent Wilhelmson 070-716 13 29

Skådarskola bland vadare, gäss och änder Vi
besöker några av Bohusläns finaste sältor och leror;
Nöddökilen, Orrevikskilen, Tanumskilen och Färlevfjorden i Gullmarn. Dagen blir ett riktigt art-race!
Arrangeras av Västkuststiftelsen.

STRÖMSTAD

Alaska Sten och blomsterträdgård (20 min båtfärd)
Guldgräverskan Hilma Wounch kulturträdgård.
Utställning av fotografier från Hilmas tid och pelargonutställning i trädgården. Guidning och berättelsen om Hilmas historia.
Tid: lördag 1/8–söndag 9/8 kl.10.00, 11.00, 12.00
Plats: M/S Sara, Norra hamnen, Strömstad
Pris: båttur t/r 140 kr, barn 50 kr, under 4 år gratis.

Makrillfiske Pröva fiskelyckan i tre timmar. Under
Västerhavsveckan bjuder vi på en dryck ombord.
Fiskeutrustning finns.
Tid och plats: måndag 3/8 onsdag 5/8,
fredag 7/8 kl.17.00 från Norra hamnen, Strömstad,
onsdag 5/8 från Capri brygga kl.17.30
Pris: 350 kr
Bokning: Selin Charter 070-605 81 76

Sälsafari med besök på Ursholmen
M/S Kosterskär tar er med på en härlig skärgårdstur med guide. Vi åker ut genom kostersundet och
vidare till sälarna, sedan går vi iland på Ursholmen
och besöker det lilla museet som visar hur fyrvaktarfamiljerna bodde. Vi bjuder på fika ombord.
Tid: lördag 1/8, tisdag 4/8 och lördag 9/8 kl.10.15
Plats: avfärd från Norra hamnen i Strömstad
med m/s Kosterskär.
Pris: 275 kronor, barn 150 kronor,
familj (2+2) 650 kr. Barn under 4 år gratis.
Bokning: Selin Charter 070-605 81 76

Tid: Söndag 9/8 09.00–15.00
Plats: Samling vid Bohusläns museum,
men det går att ansluta längs vägen.
Guide: Jan Uddén, 0706-56 54 01

KOSTERÖARNA

Expedition Hrimfare 2015- Don’t tell the children
Får plasten plats i havet? Forskare från Göteborgs
Universitet undersöker hur mycket plast det finns i
Skagerak och Kattegatt. Kom och träffa oss på kajen,
se den spännande båten s/y Hrimfare af Ranrike och
lär dig mer om problemet. Se filmen Strömmar av
plast - Västerhavets dilemma och adoptera en egen
strand. Tillsammans med Ren kust Bohuslän och
KIMO Sverige. www.donttellthechildren.com
Tid: lördag 1/8 kl.11.00–15.00
Plats: Västra bryggan, Nordkoster

Strandexkursion i Rörvik Vi tittar närmare på livet
i vattnet närmast strandkanten med hjälp av håvar,
vattenkikare och vadarbyxor, som allt finns att låna.
Ta med fika, oömma kläder. Barn i vuxet sällskap.
Tid: lördag 1/8, tisdag 4/8 torsdag 6/8 och
lördag 8/8 kl.10.00–12.30
Plats: naturum Kosterhavet, Ekenäs, Sydkoster
Kostnad: 50 kr, barn under 15 år gratis. Kontanteller kortbetalning i naturum.
Anmälan: Senast dagen innan kl.17.00 till naturum
010-224 54 00, eller i naturums reception.
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Tid: Onsdag 5/8 kl.13.30 och fredag 7/8 kl.10.00
Plats: Sydkoster och Nordkoster
Anmälan: senast dagen kl.17.00, i naturums reception eller på tel 010-22 45 400
Kostnad: 50 kr för alla över 15 år. Kontant betalning på plats eller kortbetalning i naturum.

Havet – är det bara vatten du ser?
Haven får ta emot stora mängder utsläpp av kemikalier inte minst från våra hushåll. Hur ser läget ut
och vad kan vi göra bättre? Mats Tysklind, professor
i miljökemi vid Umeå universitet föreläser.
Tid: onsdag 5/8 kl.18.00
Plats: naturum Kosterhavet, Sydkoster

Naturum Kosterhavet
På naturum finns mycket att göra – hela Västerhavsveckan. En utställning, interaktiva aktiviteter, klappakvarie där du kan göra närmare bekantskap med
olika djur från havet, mikroskop där du kan kolla
upp dina egna havs-/strandfynd, filmer, bildspel,
föredrag och guidningar. Fri entré. Se dagsprogrammet på: www.kosterhavet.se.
Tid: lördag 1/8 – söndag 9/8, kl.10.00–17.00
Plats: Naturum Kosterhavet, Ekenäs, Sydkoster

Snorkelleden i Rörvik
Prova våra naturstigar under vattnet. Vid badplatsen
i Rörvik, ca 10 min. promenad från Ekenäs brygga
finns en snorkelled. Här följer du skyltar på havets
botten (1-1,5 m djup). Skyltarna visar information
om djur och växter som finns under ytan.
Tid: Hela säsongen. Guide finns på plats
söndagarna 2/8 och 9/8 kl.10.00–11.30
Plats: Rörvik, Ekenäs, Sydkoster

Naturvandring med guide på Sydkoster och Nordkoster. Följ med på vandringar i natur- och kulturlandskap och lär mer om Kosterhavets nationalpark,
om natur, växter, geologi och kulturhistoria. Onsdag
är vandringen på Nordkoster med utgångspunkt
från Västra Bryggan och på fredag utgår vandringen
från Sydkoster, med samling vid naturum. Vandringen tar ca 3 timmar så ta gärna med egen fika. Då
den går i varierad terräng är oömma skor och kläder
är att rekommendera. Barn ska vara i vuxet sällskap.

Tångföredrag på Koster Tång är vår mest förbisedda
råvara i Sverige. Tångföretaget Catxalot ger en introduktion till vad, hur och när du själv kan skörda
tång. Provsmakning, tafsakvarium och trolleritrick.
Tid: lördag 8/8 kl.17.00–18.30
Plats: naturum Kosterhavet, Sydkoster

Sälsafari med besök på Ursholmen
Följ med på en båttur med m/s Kosterskär och
upplev guidning om Kosterhavet och sälarna. Besök
Ursholmens fyrmuseum och hör historien om fyrplatsen.Ta gärna med er matsäck och badkläder.
Tid och plats: tisdag 4/8, fredag 7/8 och lördag
8/8, från Ekenäs hamn kl.11.00, Västra bryggan
kl.11.15, Långagärde kl.11.20
Pris: 180 kr, barn från 4 år 100:- familj (2+2) 500 kr

TJÄRNÖ, SALTÖ

Tjärnö akvarium I detta Sveriges artrikaste akvarium finns typiska livsmiljöer i Skagerrak och små
levande organismer i mikroskop. Live-presentation
om t ex ostron, hummer, krabbor eller maneter kl
14.30 och 16.00. Filmvisning kl 15.15. Marinbiologer berättar och svarar på frågor. Fri entré.
Plats: Tjärnö Akvarium,
Lovéncentret Tjärnö, Strömstad
Tid: måndag 3/8 – fredag 7/8 kl.14.00 –17.00

Tema-aktiviteter i Tjärnö Akvarium
Havsquiz måndag 3/8
Havspyssel onsdag 5/8
Under bryggan torsdag 6/8
Tid: kl.14.00–17.00
Plats: Lovéncentret Tjärnö
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Exkursion med forskningsfartyg
Följ med på exkursion med forskningsfartyget
Nereus. Under ledning av en marinbiolog tittar vi på
bottenlivet i Kosterhavet. Deltagarna får själva mäta
salthalt och temperatur på olika djup, liksom siktdjup.
Tid: tisdag 4/8 kl.13.30–14.45 och 15.00–16.15
Plats: Lovéncentret Tjärnö.
Kostnad: 200 kr från 16 år, 100 kr 7-15 år.
Anmälan: 031-786 96 21 Begränsat antal platser.

Bio-inspirerad design från havet
Populärvetenskaplig föreläsning om bio-inspirerad
design utifrån marina djur och växter med Per Jonsson, professor och forskare, Tjärnö.
Tid: torsdag 6/8 kl. 18.00–ca 18.45. Fri entré.
Plats: Hörsalen, Lovéncentret Tjärnö

Filmning i Kosterhavets djup Vad döljer sig djupt
ner i havet? Från forskningsfartyget Nereus sänker
vi ner en fjärrstyrd undervattensfarkost med videokamera. Med den filmar vi livet på 100 meters djup
och visar det direktsänt på en skärm ombord. En
guide berättar om vad vi ser. Fika ingår. I samarbete
med Kosterhavets nationalpark.
Tid: fredag 7/8 kl.09.00–12.00
Plats: Lovéncentret Tjärnö
Kostnad: 300 kr från 16 år, 150 kr 7–15 år.
Anmälan: 031-786 96 21 Begränsat antal platser.

Barnens sommarlabb på Tjärnö
Barnen får lära sig om livet i havet och på ett vetenskapligt sätt göra upptäckter i den marina miljön. Vi
är en förmiddag på stranden och nästa förmiddag
inomhus på Lovéncentret Tjärnö.
Plats: Saltö och Lovéncentret Tjärnö
Tid: onsdag 5/8 – torsdag 6/8 kl 09.00–12.00
Kostnad: 600 kr
Anmälan: 031-786 96 21

Snorkelled på Saltö i Hasslebukten Pröva våra
naturstigar under vattnet. Här följer du ett rep på
botten som för dig till skyltar under vattnet. Skyltarna visar och berättar om djur och växter du kan
hitta i havet.
Tid: Hela säsongen
Plats: Alldeles nära badstranden vid Hasslebuken
på Saltö naturreservat. Parkera vid Entré Saltö
eller ta kollektivtrafikbuss ut till Saltö.

ROSSÖ

Utställning om Kosterhavet Natur möter kultur; om
Kosterhavets mångfald.
Tid: lördag 1/8 – söndag 9/8 kl.11.00–22.00
Plats: Entré Rossö, Rossö Hamn

Västerhavsveckans havsverkstad Lär känna djuren
i klappakvariet, experimentera och lär mer om
vattenkraft, flytkraft, Arkimedes princip musslors
reningsförmåga och mycket mer.
Tid: söndag 2/8 kl.11.00–16.00
Plats: Entré Rossö, Rossö hamn

Vandring på Västra Rossö – Kockholmen Genom
tallskog, över klapperstensfält och med utsikt över
Kosterhavet. Vi ser hällmarker, jättegrytor, porfyrgång och andra spår från istiden. Vandring ca 4 km,
genom bitvis krävande terräng. Ta med matsäck.
Arrangeras av Västkuststiftelsen och Kosterhavets
nationalpark.
Tid: lördag 8/8 kl.10.00–14.00
Plats: Reservatsparkeringen på Kockholmen
Guide: Kent Wilhelmson 0707-16 13 29
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Västerhavet har i alla tider

bekämpa nedskräpning och minska skadliga

varit en fantastisk resurs för

utsläpp. För att lyckas behöver vi lära oss mer.

oss människor. Fisket och den

Under hela Västerhavsveckan kan allmänheten

lokala industrin längs kusten

besöka forskningsfartyg i Lysekil, få kunskap

satte sin prägel på bebyggelse

om Västerhavets ekosystem och den forsk-

och hela skärgårdssamhällen.

ning som pågår kring havsmiljön i skärgården.

Kustbefolkningen lärde sig att ta tillvara det

Det är bara ett exempel på allt som erbjuds.

som havet gav och insåg vikten av att förädla

Med Västerhavsveckan vill vi ge möjlighet att

fisken i sin närmiljö för att behålla jobben

både upptäcka havet som en positiv resurs

lokalt. Idag ekar många skärgårdssamhällen

och sprida information om hoten mot vårt

öde på grund av att förädlingsindustrins jobb

Västerhav samt vad vi kan göra för att förbättra

flyttat eller för att havets resurser hotas av

havsmiljön. Jag kommer att ägna ett par dagar

nedskräpning. Vi behöver alltså angripa pro-

åt Västerhavsveckan i sommar. Hoppas du gör

blemen i skärgården från två håll- dels genom

detsamma!

att se till att människor har möjligheter att bo i
skärgården året runt genom fler jobb och ökad
framtidstro, dels genom ett aktivt arbete för att

Kristina Jonäng (C)
Ordförande i
Västra Götalandsregionens miljönämnd

FOTO: Akvarellmuseet s.20, Anders Tysklind s.4,30, Anna Rehnberg s.5, Annika Alexandersson s.14, Erik Rosenklint s.18, Gunilla Fransson Bangura s 1,6,10,15,17,18,24,28,29,31,32,34,
Gunnar Klasson s.25, Göran Assner s.37/vastsverige.com s.16, Göteborg Energi s.7,13, Hans Lindqwist s 6,21, Henrik Trygg/vastsverige.com s.13,25,33, Jens Marklund s.7,29,
Jonas Ingman/vastsverige.com, Jonas Pettersson Catxalot s.7,10, Kent Christensson s.27, Lisa Nestorsson s.23,24, Martin Larsvik s.29, Martina Cardemyr s.6,9, Mikael Olsson s.7,
Mot bättre vetande s.1, Patrik Kolmodin s.6,11,24, Roger Lundsten s.2, Roland Olin s.19, Sergio Joselovsky s 8,13,22, Stina Olsson s 18, Thomas Carlén s.26,27,
Thomas Liebig s.1,7, Tommy Carlsson s.29, Åsa Dahlgren/vastsverige.com s.7,27
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8-fjordar
De fem kommunerna Kungälv, Orust, Stenungsund,
Tjörn och Uddevalla samverkar under projektnamnet 8-fjordar för att utveckla miljö, företagande och
friluftsliv i och kring de åtta fjordarna innanför
Tjörn och Orust. www.8-fjordar.se
Björkö hamn Skarvikshamnen är en gammal fiskehamn belägen i Öckerö kommun. Sin nuvarande
utformning med pirar och kajer fick hamnen på
1930-talet. Den ägs och förvaltas av Björkö Hamnoch Fiskarförvaltning. www.bjorkohamn.se
Bohus fästning är ett nordiskt kulturarv som belägrats 14 gånger av svenska, norska och danska styrkor, men aldrig intagits. www.bohusfastning.com
Bohusläns museum visar Bohusläns natur- och
kulturarv. Utställningarna skildrar människorna,
historien, kulturlandskapet och den säregna bohuslänska naturen. Det finns även en konsthall för
samtidskonst. www.bohuslansmuseum.se

Catxelot vill entusiasmera människor för tång som
mat genom föredrag, workshops och guidningar.
www.catxalot.se
Chalmers Sjöfart och marin teknik bedriver forskning kring sjöfartens påverkan på havsmiljön samt
utvecklar den senaste tekniken för framdrivning och
navigering av fartyg. www.chalmers.se/smt
Eriksbergs samfällighetsförening äger kajer, gator
och sopsystemet i Eriksberg och verkar för ett levande Eriksberg. www.eriksbergssamfallighet.se
Fiskemuseet Hönö Klova Museet visar kustbornas
liv och deras arbetsplats, havet. Hur fiskebåtarna såg
ut, var de byggdes och hur fisket bedrevs med olika
redskap. www.fiskemuseet.se
Friluftsfrämjandet är Sveriges största friluftsorganisation med ca 82 000 medlemmar. Tusentals ideella
ledare guidar förmedlar friluftsliv till vuxna och
barn. www.friluftsframjandet.se
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Föreningen Hållö Fyr
Föreningen arbetar för fyrens bevarande och framtida tillgänglighet. På Hållö njuter du av det artrika
naturreservatet med jättegrytor och härliga bad. På
ön finns vandrarhemmet Utpost Hållö, ett sommarcafé och Hållö kapell. www.hallofyr.se
Geoparken Bohusgranit ligger i Hunnebostrand och
invigdes 19 juli 2014. Den är en av de platser där
man kring 1920 försökte klyva stenen i tre plan och
på 90 grader. Parken innehåller geologi, arkeologi,
ekologi och kultur. www.geoparken.se
Gullholmen är ett av Bohusläns äldsta fiskelägen med historia från 1500-talet. Idag överväger
turistverksamhet och fritidsboende. Besök gärna
Stenstugan, Skepparhusets museum och Konstmuseet. www.gullholmen.se
Göteborg Energi erbjuder elnät, fjärrvärme, gas,
kyla, energitjänster, förnybar energi och data- och
telekommunikation. Att hushålla med resurser och
skapa ett uthålligt energisystem i regionen är viktiga
grundstenar för vår verksamhet.
www.goteborgenergi.se
Göteborgs fiskauktion Den första stora auktionen
hölls den 10 oktober 1910. Auktionen är öppen
måndag till fredag och här säljs runt 5000 ton fisk
och skaldjur varje år. Här finns också ett utbildningscenter. www.fiskutbildning.se, www.gfa.se
Göteborgs hamn är Skandinaviens största med cirka
11 000 fartygsanlöp om året. Det är den enda hamnen i Sverige som har kapacitet att ta emot de största
oceangående containerfartygen. Här finns terminaler för container, ro-ro, bilar, passagerare, olja och
andra energiprodukter. www.goteborgshamn.se
Göteborgs Naturhistoriska Museum visar mångfalden i naturen. Livet i havet, livets historia, miljöhot,
människan som biologisk varelse och ekologins
grundbegrepp är teman bland basutställningarna.
www.gnm.se
Göteborgs Stad, Miljöförvaltningen kontrollerar
att lagar som rör miljö och hälsa följs. Vi arbetar
med tillsyn över bland annat livs- medelshantering,
boendemiljö och industrier. Dessutom övervakar
vi miljötillståndet i Göteborg och är pådrivande i
miljöfrågor. www.goteborg.se/miljo
Göteborgs Stad, Park- och naturförvaltningen
har hand om Göteborgs 24 kommunala badplatser.
Vi ansvarar för städning utmed kusterna, parker,
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torg, naturområden, planteringar och träd samt
Slottsskogens djurpark, lekplatser, offentliga toaletter, vattendrag, kanaler och åar med tillhörande
kajer och strandkanter.
www.goteborg.se/parkochnatur
Göteborgs Stad, SDF Västra Hisingen består av
Biskopsgården och Torslanda och ger service åt 50
000 invånare inom förskola, skola, fritid och kultur.
Vi arbetar för att nyttja den vackra kustremsan på
bästa sätt, bl.a. med badplatserna, där människor
kan mötas och elever kan lära sig mer om vår natur
och det rika djurliv som finns i havet.
www.goteborg.se/vastrahisingen
Göteborgs Universitet har en stark marin profil med
forskning främst inom marin naturvetenskap (t.ex.
marinbiologi, oceanografi, marin kemi), men också
marin juridik, havsförvaltning, och marint inriktad
miljöekonomi. Det finns idag 300 aktiva marina
forskare utspridda på fem institutioner.
www.havsforsk.gu.se
Havets Hus har 40 olika akvarier, som visar det
spännande djurlivet i Västerhavet. Vi har även ett
klappakvarium där du som besökare får komma
nära djuren och ett roligt lekrum vi kallar för
ålgräsängen. www.havetshus.se
Havsfiskelaboratoriet tillhör Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och ingår i institutionen för akvatiska
resurser. Vi arbetar med biologisk datainsamling,
bestånds- och ekosystemanalys samt vetenskaplig
rådgivning som grund till förvaltningsbeslut om fiskefrågor, nationellt och internationellt. www.slu.se
Havsmiljöinstitutet använder sig av forskningsresultat från olika ämnesområden som analyseras och
sätts samman till ny kunskap. Den nya kunskapen förmedlas till de som fattar beslut om havet.
Havsmiljöinstitutet är en brygga mellan forskare,
miljötjänstemän och beslutsfattare.
www.havsmiljoinstitutet.se
KIMO Sverige består av kommuner utmed Västkusten och i Öresund och är en del av Kimo international, som är kommunens internationella miljöorganisation. Vi arbetar främst med frågor kring
oljeföroreningar, nedskräpning, dumpade kemiska
vapen, sjöfartens utsläpp och utvecklingen mot en
hållbar sjöfart. www.kimointernational.org
Kosterhavets Nationalpark är Sveriges första marina
nationalpark. Totalt finns ca 12 000 arter i national-
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parksområdet, hälften under ytan och hälften på
öarna. www.kosterhavet.se
Kungälvs kommun ligger strax norr om Göteborg.
Läget, kusten och de goda förbindelserna lockar
människor att bosätta sig här. www.kungalv.se
Länsstyrelsen Västra Götalands Län är en statlig
myndighetoch en viktig länk mellan människor och
kommuner och regering, riksdag och centrala myndigheter. Vi fokuserar på fem viktiga områden för
att nå det hållbara samhället – energi och klimatpåverkan, klimatanpassning, miljömål, socialt hållbar
utveckling och vatten. www.lansstyrelsen.se
Lysekil Guide erbjuder guidade kajakturer och
stadsvandringar året om. www.lysekilguide.se
Maritima klustret i Västsverige Näringsliv, forskning och offentlig förvaltning samverkar för att
stärka det maritima klustret i Västra Götaland. Vi
arbetar för att öka möjligheterna för innovationer
och kunskapsbaserad tillväxt, framför allt inom
Havsförvaltning, Marina livsmedel, Maritima operationer, Maritim turism, Marin bioteknik och Marin
energi. www.maritimaklustret.se
Maritimt i väst är en ideell förening, initierad av
Västra Götalandsregionen, för att kartlägga, stödja
samt skapa intresse för det maritima kulturarvet.
I regionen finns ett ytterst rikt maritimt kulturarv
som fartyg, fyrar, fiske, hamnar, skutor, varv och
övrig maritim verksamhet. www.maritimtivast.se
Molekylverkstan Här får du ta del av olika experiment och lära dig om molekylernas spännande
värld. Du kan klättra, ta del av vårt virtuella spel
eller lära dig om Kemiföretagen i Stenungsund.
www.molekylverkstan.se
Mot bättre vetande är en ideell förening som bedriver ungdomsverksamhet och utbildningar om hav,
segling, ledarskap, sjömansskap och navigation ombord på fartyget Astrid Finne och i föreningshuset
på Öckerö. Vi har en småbåtssektion där ungdomar
driver och reparerar två traditionella segelbåtar, Lily
och Ada och en örtagård. www.mbv.se
Naturskyddsföreningen Havsnätverket Väst är
en lokal undergrupp till Naturskyddsföreningens
nationella Havsnätverk Med fokus på vår västkust
vill vi uppmärksamma och informera om problem
och vad vi kan göra åt dem, havets resurser och
möjligheter.
www.naturskyddsforeningen.se

Nordiska Akvarellmuseet
Museet är centrum för konst baserad på vatten,
pigment och ljus. Här möts den internationella
konstens intressantaste företrädare med klassisk
akvarell. Förutom utställningssalar finns barnateljé
och en större experimentverkstad med utrustning
för konstnärligt arbete, undervisning och forskning.
www.akvarellmuseet.org
Ren Kust Bohuslän är ett samarbetsprojekt för
ett renare hav och en renare kust i Göteborg och
Bohuslän. 11 kommuner arbetar för att nå en hållbart finansierad organisation för aktiv natur- och
miljövård, där strandstädning är en del, och som
utgår från de nationella miljömålen samt lokala och
regionala mål och strategier. www.renkust.se
Selin Charter erbjuder upplevelser i Kosterhavets
marina national- park med M/S Sara och M/S Kosterskär. Vi är certifierade i Naturens Bästa, Njord,
Värdskapsföretag för Kosterhavet och Ytre Hvaler,
samt Bohusläns Bästa. www.selincharter.se
Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg Här finns något
för alla som är intresserade av havet, människan och
sjöfarten. Utställningarna berättar om sjöfartens
utveckling under 400 år. I Akvariet kan hela familjen ta del av nordiska och tropiska havsmiljöer och
djurarter. www.sjofartsmuseum.goteborg.se
Sjöräddningssällskapet räddar liv till sjöss sedan
1907. 2000 frivilliga sjöräddare är beredda att rycka
ut i alla väder, dygnet runt, året om från 68 räddningsstationer med 190 båtar. De arbetar också med
miljöräddning, att förebygga sjönöd samt sprida
kunskap om sjösäkerhet. Verksamheten bygger helt
på gåvor och medlemsavgifter. www.sjöräddning.se
SMHI är inte bara väder, vind och sjörapporter. Vid
SMHI pågår sedan många år övervakning av haven
runt Sverige. Vi studerar växtplankton, mäter havsströmmar, observerar vattenstånd och vågor.Dessutom mäter vi temperatur, salthalt och kartlägger
syrefattiga bottnar. www.smhi.se/tema/Havsmiljo
Smögen Dyk och Upplevelse Dykcentret ligger i en
skyddad vik långt ut i havsbandet med utsikt mot
Hållö fyr. www.smogendyk.se
Sportfiskarna Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund är en ideellorganisation, vars främsta syfte
är att det ska finnas bra fiske i friska och rena vatten
med friska fiskebestånd. www.sportfiskarna.se
Stenungsunds kommun Från kust och klippor till
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djupaste urskog. Från litet bysamhälle till modern
industriort på 50 år. Här finner du Sveriges petrokemiska centrum. Lägg till vid bryggan och njut av
båtliv och shopping. www.stenungsund.se
Stiftelsen Måseskär är en ideell organisation vars
syfte är att bevara Måseskärs fyrplats. Stiftelsen
har hela ansvaret för fyrplatsens underhåll och
bevarande av dess kulturhistoriska värden som unik
skärgårdsmiljö och fyrplats. www.maseskarsfyr.se
Svanen West är en K-märkt silltrålare som arrangerar sälsafari, fisketurer, chartrade turer mm.
Vi har eget rökeri ombord och säljer fisk i Fiskhuset
Svanen på Kvarnpiren, Eriksberg i Göteborg.
www.svanenwest.se
Sven Lovén centrum för marina vetenskaper är en
organisation för den marina infrastrukturen vid
Göteborgs universitet. Centret har flera fartyg och
två stationer för forskning och utbildning. De är
belägna i unika miljöer vid västkusten: Kristineberg
vid Gullmarsfjorden och Tjärnö vid Kosterfjorden.
www.loven.gu.se
Svenska Livräddningssällskapet Göteborg arbetar
för att främja allmän simkunnighet och verka för utbredd kunnighet i livräddning Vi arrangerar simundervisning för barn och vuxna. www.slsgoteborg.se
Södra skärgårdens Turismutveckling arbetar för en
livaktig besöksnäring i Göteborgs södra skärgård.
Föreningen har medlemmar från Brännö, Styrsö,
Köpstadsö, Donsö, Vrångö och Asperö och fastlandet. www.sodraskargardenturism.se
Tjörns kommun Tjörn är möjligheternas ö där du
skapar den livskvalitet du själv vill ha. Här finns havet och det storslagna natur- och kulturlandskapet
alldeles inpå knuten. ww.tjorn.se
Uddevalla kommun Uddevalla är hjärtat i Bohuslän
och en välbevarad hemlighet omgiven av ett unikt
landskap av skärgård utanför och fjordarna närmast
staden. www.uddevalla.se
Universeum i Göteborg är Nordens största Science
Center. Här får barn och unga lust och nyfikenhet
till naturvetenskap, teknik och matematik genom
olika aktiviteter och upplevelser. Vi erbjuder också
en pedagogisk verksamhet för elever och lärare.
www.universeum.se
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Virtue är ett skolprojekt, med syfte att väcka intresse
för naturvetenskap hos elever och bidra till kompetensutveckling för lärare. Virtue är ett samarbete
mellan Göteborgs universitet och Sjöfartsmuseet
Akvariet. www.virtuedata.se
Västarvet är Sveriges största förvaltning av natur- och kulturvård i Västra Götalandsregionen.
Västarvet är allt från museer till byggnadsvård och
konservering. www.vastarvet.se
Västkuststiftelsen arbetar för att bevara och vårda
den västsvenska naturen och stimulera friluftslivet.
Vi ansvarar för nära 200 naturreservat, områden för
att bevara hotade arter och miljöer och områden
för friluftsliv. Vi anordnar kostnadsfria vandringar i
Västsveriges naturreservat. Bakom Västkuststiftelsen
står Västra Götalandsregionen, Region Halland och
Göteborgsregionens kommunalförbund.
www.vastkuststiftelsen.se
Västra Götalandsregionen ska bidra till ett gott
liv för människorna i Västra Götaland - det är
vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom tre
ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och
utveckling, kollektivtrafik.
Västerhavsveckan är ett initiativ av miljönämnden
för att uppmärksamma och öka kunskapen om
havsmiljön i Västerhavet. Syftet är att öka intresset
för havsmiljöfrågor och uppnå ett hållbart nyttjande
av havets resurser. I år arrangeras Västerhavsveckan
för sjunde gången.
www.vgregion.se/miljo
Winga vänner är en ideell organisation som bildades
1984 med syfte att bevara byggnader och miljö på
Vinga fyr- och lotsplats och göra området tillgängligt för allmänheten. www.wingavanner.se
Öckerö kommun är belägen på Sveriges västkust
i Göteborgs norra skärgård. Det är en genuin ökommun med tio bebodda öar. Öarna ligger mellan
Vinga och Marstrand. Varje ö har sin specifika karaktär med liv och rörelse året om. www.ockero.se
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