GLOBETROTTER PÅ GENOMRESA
Söndag 2 augusti kl. 08.00. Samåkning från naturums parkering.

DEN HEMLIGHETSFULLA NÖTKRÅKAN
Söndag 30 augusti kl. 09.00. Samåkning från naturums parkering

Vadare är en grupp fåglar som har visat sig kunna göra fantastiska
långflygningar från nordliga häckplatser till sydliga övervintringsområden. Men så här i sensommartid rastar också många vadare utmed våra
stränder. Vi söker upp bästa plats för dagen och ser vad vi kan hitta. Ta
med fika.

Få halländska häckfåglar är så hemlighetsfulla som nötkråkorna. Bästa chans att
se dom är när de fyller på sina vinterförråd med nötter och flyger mellan skog
och hasselmarker. Lämplig klädsel och skor. Medtag fika och kikare.

Kontakt: Per Ola Svensson 070-638 63 50
Varbergs Ornitologiska Förening
VÄXTUTFLYKT PÅ ÅRNÄSUDDEN
Lördag 8 augusti kl. 10.00. Samling på parkeringsplatsen
vid Årnäsuddens naturreservat,
I denna rest av det gamla halländska, kustnära hedlandskapet, kommer
vi att se en rad ovanliga, rödlistade växter knutna till denna ovanliga
miljö (t.ex. klockgentiana, klotgräs och borstsäv). Tag med fika och gärna
stövlar. Mestadels lätt vandring som tar ca 2 timmar. Lite knöligt på några
ställen.

Kontakt: Gert Andersson 070-675 80 41
Varbergs Ornitologiska Förening
VI SKÅDAR DÄR DET HÄNDER
Lördag 12 september kl. 08.00. Samåkning från naturums parkering
Nu händer det mycket i fågelvärlden. Flera passerar oss på väg från sina nordliga
häckningområden till sina sydligare vinterkvarter. Väder och fågelförekomst
bestämmer vart vi tar vägen.
Kontakt: Christer K Andersson 076–841 00 82
Varbergs Ornitologiska Förening

Kontakt: Börje Wernersson 073-725 56 78
Hallands Botaniska Förening

RINGMÄRKNINGSVISNING PÅ FÅGELSTATIONEN
Söndag 13 september kl. 8.00-10.00. Samling Getteröns fågelstation
(vid naturum)
Se program den 23 augusti

BLAND FÅGLAR OCH BLOMMOR I GALTABÄCK
Söndag 9 augusti kl. 14.00. Samling vid Båtmuseet i Galtabäck.

SVAMPUTFLYKT I STORA DRÄNGABJÄRS NATURRESERVAT
Söndag 13 september kl. 13.00. Samling och samåkning från Öströö.

Följ med naturguiden HG Karlsson på promenadvänliga stigar. Vi tittar
på fåglar och annat i naturreservatet. Vi är ute en och en halv timme och
aktiviteten passar alla åldrar. Båtmuséet med bland annat Galtabäcksskeppet från 1100-talet, är öppet kl. 13-16.

Följ med på en svampvandring där vi plockar både ätliga och oätliga svampar
som vi undersöker och artbestämmer. Ta med svampkorg och fika. Längd cirka
3 timmar.

Kontakt: HG Karlsson 070-773 03 55
Länsstyrelsen i Halland och Hallands kulturhistoriska museum
KOLONIVANDRING PÅ PRÄSTAKULLEN
Torsdag 13 augusti kl. 16.00. Samling på P-platsen Prästakullen.
Vi tar en promenad i det vackra koloniområdet. Medlemmar i föreningen
berättar om områdets historia och dess natur och om vad det innebär att
vara kolonist.
Kontakt: Eva Hjorth 0730-342 460
Prästakullens koloniträdgårdsförening
RINGMÄRKNINGSVISNING PÅ FÅGELSTATIONEN
Söndag 23 augusti kl. 8.00-10.00. Samling Getteröns fågelstation
(vid naturum)
Vart tar fåglarna vägen om hösten? Ringmärkning av fåglar har gett oss
svaren. Under dagen får vi följa ringmärkarnas spännande arbete och delta
i workshopen Ringmärk en fågel, där du får prova på hur det är att vara
ringmärkare. Efter visningen kl 10-12 kan ni delta i workshopen Ringmärk en fågel inne på naturum. Ringmärkningen är väderberoende och
vid regn är visningen inställd.
Getteröns fågelstation och naturum Getterön
VAD FINNER MAN PÅ STRANDEN I GALTABÄCK
Söndag 23 augusti kl. 14.00. Samling vid Båtmuseet i Galtabäck.
Följ med marinbiolog Arvid Enemar och upptäck snäckor, musslor, tång
och annat på stranden. Vi är ute en dryg timme och aktiviteten passar alla
åldrar. Vandringen ingår i programmet under
Båtmuséets dag som pågår kl. 13.00-16.00
Kontakt: Arvid Enemar 076-423 90 03
Länsstyrelsen i Halland, Tvååkers hembygdsförening och Hallands kulturhistoriska museum

Kontakt: Sven Dahlbom 0767-84 14 69
Länsstyrelsen i Halland
FOLK OCH FÅGLAR PÅ GETTERÖN
Söndag 20 september kl. 10.00-16.00. Samling Naturum Getterön.
En heldag runt naturum med guidade turer, föreläsningar, utställningar,
ringmärkningsvisningar och barnaktiviteter. För detaljerat program se www.
folkochfåglar.se
Kontakt: Kjell Andersson 076-677 86 82
Studiefrämjandet, Varbergs Ornitologiska Förening, Getteröns Fågelstation och
naturum Getterön
LÅNGVANDRING I ÅKULLA BOKSKOGAR
Lördag 26 september kl. 10.00. Samling vid Åkturens hållplats, Åkulla Friluftsgård.
Vi börjar med att åka med busslinje Åkturen från Åkulla till Öströö fårfarm. Vi
går från Öströö genom naturreservaten Stora Drängabjär, Skärbäck, Toppbjär,
Valaklitt och Nabben tillbaka till Åkulla. Vandringen är cirka 17 km lång och
går omväxlande på stigar och vägar. Sträckningen är bitvis kuperad, så stadiga
skor är nödvändiga. Förutom naturupplevelser och strapatser kommer vi att
passera Bexells talande stenar och Bockstensmannens fyndplats. Ta med matsäck
för två mål eftersom vi är ute i sex timmar.
Kontakt: Lars Andersson 070-418 44 24
Svenska Turistföreningen och Länsstyrelsen i Halland
RINGMÄRKNINGSVISNING PÅ FÅGELSTATIONEN
Söndag 11 oktober kl. 8.00-10.00.
Samling Getteröns fågelstation (vid naturum)
Se program den 23 augusti

VARBERGS KOMMUN
Ekokommunen Varberg arbetar aktivt för att
skydda och bevara den biologiska mångfalden
www.varberg.se
CYKELFRÄMJANDET VARBERG
Verkar för ökad cykling och trafiksäkerhet
Kontakt: Rune Österberg 0722-454956
www.cykelframjandet.se/varberg
FRILUFTSFRÄMJANDET VARBERG-VISKE
Äventyr i naturen för alla! Skogsmulle mm.
Kontakt: Angelica Segerström 0708-867 366
www.friluftsframjandet.se
HALLANDS BOTANISKA FÖRENING
Arbetar för att öka kunskaperna om och bevara
den botaniska mångfalden i landskapet samt att
stimulera intresset för botanik.
Kontakt: Börje Wernersson 0737-255678
NATURSKYDDSFÖRENINGEN I VARBERG
Är en lokal krets till Sveriges största natur- och miljöorganisation.
Kontakt: Helen Björklund 0702-168 977
www.naturskyddsforeningen.se/varberg
PRÄSTAKULLENS KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING
Vill stimulera intresset för natur och koloniodling
Kontakt: Eva Hjorth 0730-342460
SVENSKA TURISTFÖRENINGEN
STF Kungsbacka Varberg
Ta del av natur- och kulturupplevelser kring din hemort.
Kontakt: Margarets Stamborn 0705-365846
www.svenskaturistforeningen.se/stfkungsbackavarberg
VARBERGS ORNITOLOGISKA FÖRENING
Vill stimulera fågelintresset och öka kunskapen om fågellivet.
Ringmärkningsverksamhet mm.
Kontakt: Ingrid Alm 0703-767268
www.vof.nu
VARBERGSKRETSENS BIODLARFÖRENING
Vill öka kunskapen om bin och biodling
Kontakt: Magnus Kranshammar 0704-182777
LÄNSSTYRELSEN I HALLANDS LÄN
Förvaltar mer än 160 naturreservat i länet. Läs mer om
naturreservat och guidade vandringar på:
www.lansstyrelsen.se/halland
NATURUM GETTERÖN
Nyfiken på fåglar? Besök naturum Getterön och lär
dig mer om fåglarnas spännande liv.
Kontakt: 0340-87510
www.naturumgetteron.se
STUDIEFRÄMJANDET HALLAND
Studiefrämjandet Halland arrangerar aktiviteter kring
natur, miljö och kultur. Aktiviteter i denna folder sker i
samarbete med Studiefrämjandet.
Kontakt: 0340-201080
www.studieframjandet.se/halland
Foldern är utgiven genom ett samarbete mellan Varbergs Kommun,
naturum Getterön och Studiefrämjandet Halland
Illustrationer: Gert Andersson
Grafisk produktion & tryck: www.myran.biz

Upplev
naturen
Varbergs kommun 2020

VÄLKOMMEN UT I NATUREN!

I denna folder har vi samlat aktiviteter som anordnas av lokala föreningar
och organisationer. Utgivningen sker i samarbete mellan naturum Getterön,
Studiefrämjandet och Varbergs kommun. Följ med ut i naturen och upplev
blomsterprakt, fågelsång, skogens sus eller havsskvalp.

ATT TÄNKA PÅ VID ALLA ARRANGEMANG!

Fika smakar alltid extra gott ute i naturen! Packa en ryggsäck med det du behöver, kläder efter väder och matsäck efter magsäck. Ta gärna med kikare, lupp,
flora och sittunderlag. Deltagande behöver inte föranmälas, om inte detta anges.
ÄR DE SVARTHAKADE BUSKSKVÄTTORNA TILLBAKA?
Söndag 19 april kl. 08.30. Samåkning från naturums parkering.
Tillsammans med Reino Andersson kollar vi om denna nyinvandrade fågelart är tillbaka i sina tidigare revir. Väröhalvön hyser ett av Sveriges starkaste
bestånd. Varma och lämpliga kläder samt skor för årstid och naturterräng.
Medtag fika och kikare.
Kontakt: Per Ola Svensson 070-638 63 50
Varbergs Ornitologiska Förening

Vi cyklar ut till Getterön. Margareta Wilhelmsson från Varbergs ornitologiska
förening följer med oss och berättar vilka fåglar vi ser. Tag gärna med kikare,
dryck och förtäring. Kostnad: 40 kr för icke medlem.

KOLONIVANDRING PÅ PRÄSTAKULLEN
Torsdag 11 juni kl. 16.00. Samling på P-platsen Prästakullen.
Vi tar en promenad i det vackra koloniområdet. Medlemmar i föreningen berättar
om områdets historia och dess natur och om vad det innebär att vara kolonist.
Kontakt: Eva Hjorth 0730-342 460
Prästakullens koloniträdgårdsförening

Kontakt: Rune Österberg 072-245 49 56
Cykelfrämjandet Varberg

NATTSKÄRRA OCH MORKULLA
Lördag 13 juni kl. 21.30. Samåkning från naturums parkering

FÅGELLYSSNING PÅ NATURUM
Söndag 17 maj kl. 9.00-10.00. Samling på naturum.

Aldrig är försommaren så stämningsfull som när solen har gått ner och ljuset
dröjer sig kvar och nattens ljud blir påtagligt närvarande. Vi ger oss ut för att
höra nattskärra och morkulla i trakterna runt Bua. Kvällen blir kylig och mörkret har lagt sig innan vi lämnar platsen. Terrängen är ojämn och bergig! Varma
och lämpliga kläder samt skor för årstid och terräng. Medtag fika och kikare.

Kontakt: Bosse Karlsson 070-558 19 53
Varbergskretsens biodlareförening

Varbergs Ornitologiska Förening
Kontakt: Anders Ericsson 076–272 44 95

Eva och Gösta Ericsson i Skällinge tar oss ut på en kvällspromenad
gammalt kulturlandskap med ödegårdar, hagar, ängar och hamlade träd.
Rödglada och ormvråk brukar synas i området. Lämplig klädsel för ojämn
terräng. Medtag fika och kikare. Efter ca 3 timmar går färden hemåt.

FÅGELCYKELTUR TILL GETTERÖN
Tisdag 12 maj kl. 17.00.Samling Gamlebyskolan.

Under häckningssäsongen framför många fågelarters hannar sin vårsång. Fåglar
använder ljud för att kommunicera, varna för fara och locka till sig en maka.
Även om du inte ser fåglarna kan du ofta höra deras rop och sånger. Kom och
lyssna till vårens fågelsång i naturum Getteröns närområde under ledning av vår
naturvägledare.
Naturum Getterön
Återkommande aktivitet:

UTFLYKT TILL VIK
Söndag 19 april kl.09.00. Samling för samåkning naturums parkering

NYFIKEN PÅ BIN?
Lördagar 23 maj-22 augusti kl. 14.00-16.00

Insprängd mellan biotopskydd och naturvårdsavtal ligger den lilla byn Vik
i Nösslinge. Ädellövskog, slåtterängar, alstränder och gammelskog hyser
mycket vilt. Hoppas också på att en av de boende kan berätta lite om byns
kulturella och biologiska historia. Åter vid 13-tiden.

Honungsbiet är en av mycket få insekter som hålls som husdjur av människan.
Pollinering och honungsproduktion gör biet till ett av jordens viktigaste nyttodjur. Besök gärna vår visningsbikupa och ta en titt på hur bina bor. Biodlare
finns på plats och du kan ställa dina frågor om bin, honung och hur du själv kan
bli biodlare.

Kontakt: Gert Andersson 070-675 80 41
Naturskyddsföreningen i Varberg
VANDRING PÅ KUNGSJÖLEDERNA
Onsdag 22 april kl. 10.00. Samling Agnbäck Kungsäter
Vandring med utgångspunkt från natursköna Agnbäck vid sjön Tolken i
gränstrakterna mellan Varberg och Mark. På plats ges två vandringsalternativ, ett kortare och ett längre. Ta rejäla skor, kläder efter väder och matsäck.
Grillplats finns
Kontakt: Barbro Björling 070-661 25 17
STF Kungsbacka Varberg
VANDRING RUNT STRÖMMA DAMM, DAGSÅS
Lördag 9 maj kl. 10.00. Samling vid Dagsås skjutbana
Vi vandrar runt i det natursköna landskapet och får uppleva utsikten vid
Grönsbjär, skyddsvärda bokskogar och kraftstationen vid dammutloppet.
Vandringen på 5,5 kilometer sker på stigar i måttligt kuperad terräng. Ta
rejäla skor, kläder efter väder och matsäck.

Naturum Getterön och Varbergs Biodlarförening
Kontakt: Jan Vastersson 0708-26 21 29
FÅGELVANDRING I ÅRNÄSUDDENS NATURRESERVAT
Måndag 25 maj kl. 18.00. Samling på naturreservats parkeringsplats.
Följ med naturguiden HG Karlsson på promenadvänliga stigar. Vi tittar på
fåglar och annat i reservatet. Medtag gärna fika och kikare.
Kontakt: HG Karlsson 070-773 03 55
Länsstyrelsen i Halland och Veddige-Ås-Sällstorps hembygdsförening
PÅ SPANING EFTER KRYP
Söndag 31 maj kl. 13.00-14.30. Samling naturum
Följ med på småkrypsvandring kring naturum! Här får du träffa många av de
småkryp som annars gömmer sig under löven på marken, under barken på ett träd
och inuti en gammal stubbe. Naturen kryllar av småkryp, men alla är inte insekter!
Vad skiljer en insekt, en spindel och en gråsugga åt? För att artbestämma småkryp
måste man först räkna antalet ben, sex eller åtta stycken? Vi tittar även på småkrypen i lupp och undersöker bland annat håriga ben och fasettögon.

Kontakt Ralf Vidarsson 070-292 22 15
STF Kungsbacka Varberg

Naturum Getterön

HIMLEÅDAGEN
Söndag 10 maj kl 10.00-16.00. Dagen inleds på Naturum Getterön kl. 10.00.

BEVINGADE SÅNGARE I DAGSÅS
Torsdag 4 juni kl. 18.00.Samåkning från naturums parkering.

Besök och utforska platser längs Himleån, från havet till dess övre delar.
Upptäck fåglar, fiskar, spännande historia och mycket annat! På nio platser
kommer det under dagen att finnas mycket intressant att se och ges möjlighet till guidning av kunniga personer. Arrangemanget passar alla åldrar. Mer
information och program kommer att finnas på www.visitvarberg.se.

Vi drar oss in till bokskogen med dess sjöar. Här känner vi doften av försommaren och lyssnar till de fåglar som ännu sjunger. Varma och lämpliga kläder samt
skor för årstid och naturterräng. Medtag fika och kikare.

Kontakt: Rasmus Kaspersson, 073-448 82 64
Himleåns vattenråd, Naturskyddsföreningen, Varbergs Ornitologiska Förening, Varbergs flugfiskeklubb, Grimetons hembygdsförening, Gödestads
hembygdsförening, Rolfstorps hembygdsförening, VIVAB, Varbergs kommun, Naturum Getterön och Länsstyrelsen i Hallands län

Varbergs Ornitologiska Förening och Länsstyrelsen i Halland
Kontakt: Lars Hellsborn 076–043 87 04
CYKELTUR TILL GETTERÖNS TORP
Tisdag 9 juni kl. 1700, samling Gamlebyskolan
Vi cyklar till olika torp på Getterön, där Arne Hansson och Nils-Gunne Hansson
guidar oss runt. Tag gärna med dryck och förtäring. Kostnad: 40 kr för icke medlem.
Kontakt: Rune Österberg 072-245 49 56 • Cykelfrämjandet Varberg

DE VILDA BLOMMORNAS DAG PÅ TRÖNNINGENÄS
Söndagen 14 juni kl. 10.00. Samling på norra hamnens parkering.
Vi följer kusten till Uddarna på norra delen av näset, därefter går vi genom skogen förbi den lilla tjärnen innan vi återkommer till hamnen. En vandring i lugn
takt på någon kilometer. Vi spanar in både vanliga, ätliga, giftiga och ovanliga
växter. Om vädret tillåter fikar vi på berget väster om tjärnen. Vandringen tar
ungefär 2 timmar. Lättgånget. Vanliga promenadskor. Ta med matsäck.
Kontakt: Christer Andersson 070-575 71 43
Hallands Botaniska Förening
HUMLESAFARI
Söndag 14 juni kl. 13.00-14.30. Samling på Naturum
Följ med på humlesafari! Våra lurviga vänner humlorna tillhör några av de viktigaste
av naturens pollinatörer. På denna exkursion får du lära dig att känna igen flera av
arterna och får lära dig hur humlans år ser ut. Vi fångar in humlor och tittar närmare
på deras fina detaljer. Vid dåligt väder blir det istället bildvisning om humlor.
Naturum Getterön
CYKELTUR TILL VAREBORG
Tisdag 16 juni kl. 17.00.Samling Gamlebyskolan.
Vi cyklar till Vareborg och köper lokala ”midsommargubbar” och grönsaker.
Tag gärna med dryck och förtäring. Kostnad: 40 kr för icke medlem.
Kontakt: Britta Bergqvist 070-676 02 01
Cykelfrämjandet Varberg
FÅGELSKOLA PÅ NATURUM GETTERÖN: GÄSS OCH SVANAR
Fredag 19 juni kl. 14.00-15.00. Samling naturum
Hur listar man egentligen ut vilken fågel som man har fått syn på? Med
fågelskolan kan man lära sig mer om fåglar. Följ med vår naturvägledare ut på
en guidning för hela familjen. Man kan välja om man vill delta i alla delar av
fågelskolan eller endast någon enstaka gång. Kikare finns att låna.
Naturum Getterön
FJÄRILSVANDRING PÅ NATURUM
Söndag 21 juni kl. 13.00-14.30. Samling på naturum.
Under sommarhalvåret flyger ett drygt 100-tal dagfjärilsarter i vårt land. Med
sin intensiva färgrikedom sprider de stor glädje. Men vad heter de och var hittar
man dem? Vi skådar högsommarens dagfjärilsarter, guldvingar, blåvingar, praktfjärilar, vitfjärilar och kaxiga små smygare. Vid dåligt väder blir det bildvisning
om fjärilar.
Naturum Getterön

Återkommande aktivitet:

ÖPPET HUS PÅ BIGÅRDEN I LINDBERG
Onsdagar 24/6 – 22/7 kl. 18.00-20.00
Välkommen till föreningsbigården där du kan hälsa på både bin och
biodlare! Om du vill och vågar får du hjälpa till med det praktiska arbetet
i bigården och testa på hur det är att vara biodlare. Bigården finns i anslutning till hembygdsgården Klasa i Lindberg, där man kan köpa fika.

SOMMARKVÄLL I GAMMALT ODLINGSLANDSKAP
Torsdag 25 juni kl. 17.20. Samåkning från Naturums parkering

Kontakt: Ingrid Alm 070-376 72 68
Varbergs Ornitologiska Förening
FÅGELSKOLA PÅ NATURUM GETTERÖN: ÄNDER
Fredag 26 juni kl. 14.00-15.00. Samling på naturum
Se program den 19 juni
ORKIDÉER OCH SLÅTTERGUBBAR VID VADKÄRR, VEDDIGE
Söndag 28 juni kl. 11.00. Samling naturums parkering för samåkning
Lars Johansson visar oss blomsterprakten i Vadkärr. Området är ett
gammalt odlingslandskap och här kan man hitta en hel del spännande
orkidéer. Ta med matsäck och kläder efter väder.
Kontakt: Lars Johansson 070-368 02 88
Naturskyddsföreningen i Varberg
FÅGELSKOLA PÅ NATURUM GETTERÖN: ROVFÅGLAR
Fredag 3 juli kl. 14.00-15.00. Samling naturum
Se program den 19 juni
FÅGELSKOLA PÅ NATURUM GETTERÖN: VADARFÅGLAR
Fredag 10 juli kl. 14.00-15.00. Samling naturum
Se program den 19 juni
HUMLESAFARI PÅ NATURUM
Söndag 12 juli kl. 13.00-14.30. Samling naturum
Se program 14 juni
FÅGELSKOLA PÅ NATURUM GETTERÖN: MÅSAR OCH TÄRNOR
Fredag 17 juli kl. 14.00-15.00. Samling naturum
Se program den 19 juni
FJÄRILS OCH TROLLSLÄNDESAFARI TILL SKÄLLINGE
Söndag 19 juli vid Nedre Lia, Skällinge. Samling kl. 10 vid Naturum
Vi hoppas kunna njuta av fjärilars prakt och trollsländors luftakrobatik.
Har du en fjärilshåv så ta med den. Stövlar är ett plus även om det är 30
grader plus.
Kontakt: Gert Andersson 070-675 80 41
Naturskyddsföreningen i Varberg
FJÄRILSVANDRING PÅ NATURUM
Söndag 19 juli kl. 13.00-14.30. Samling på naturum.
Se program den 21 juni
FÅGELSKOLA PÅ NATURUM GETTERÖN: TÄTTINGAR
Fredag 24 juli kl. 14.00-15.00. Samling naturum
Se program den 19 juni

