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VAD HÄNDER I SOTENÄS? 

 
Se uppdaterat program på 

www.vasterhavsveckan.se 

http://www.vasterhavsveckan.se/
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Upplev Västerhavet med alla dina sinnen! 

Den 3-11 augusti 2019 arrangeras en ny Västerhavsvecka. I år blir det extra fokus på 

våra sinnen – se, känn, lukta, smaka och hör. 

Västerhavsveckan är ett initiativ av Västra Götalandsregionens miljönämnd och syftar till 

att öka kunskapen om miljön i västerhavet. 2019 års Västerhavsvecka arrangerades i 

samarbete med Leder Nordvästra Skåne och Lokalt ledd utveckling Halland, samt 

Nordjylland i Danmark. 

Du kan delta i hundratals roliga, spännande och havsnära aktiviteter snorkling, dykning, 

forskningsfartyg, vandringar, föreläsningar, strandskolor…   

VÄLKOMNA den 3-11 augusti 2019! 

 

 

 

Gilla vår Facebook-sida om du snabbt vill få reda på vad som är på gång inför 

Västerhavsveckan 2019 eller få tips på andra havsaktiviteter under året. 

Skicka gärna in dina upplevelser från Västerhavsveckan 2019 till vårt 

instagramkonto.    

 

https://www.facebook.com/pages/V%C3%A4sterhavsveckan/115572805138435
http://vasterhavsveckan.se/instagram/
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Sveriges första marina återvinningscentral 

Sotenäs fortsätter sitt framgångsrika arbete 

med industriell symbios och har nyligen 

startat en marin återvinningscentral, den 

första i sitt slag i Sverige. 

Under Västerhavsveckan kommer en 

miniutställning att presenteras på 

Turistbyrån i Kungshamn, Ångbåtskajen 

med temat ”Havet och plast”. På 

utställningen kan ni också se delar av det fiskenät och föremål som hittades på fartyget 

Thetis som ligger på havets botten utanför Smögen. Fartyget sanerades sommaren 2018 

då man tömde tankarna på olja samt tog upp den 100x400m stora snörpvad som består 

till största del av nylonnät och som satt kvar vid båten på 30 meter djup. 

I Sotenäs kommun samlades det in hela 28 ton marint avfall mellan maj och augusti 

varje år och idag skickas merparten av detta till förbränning. Utöver detta finns en 

problematik med hantering av uttjänta fiskeredskap. Tanken är nu att den marina 

återvinningscentralen ska ta emot det skräp som kommunens strandstädare och 

Fiskareföreningen Norden tar upp från havet. Materialet ska sorteras i 7-8 olika 

fraktioner och sedan återvinnas och återbrukas. Fisknät smälts ner och blir till  

nya nät, till exempel, och annat skräp ska bli till nya produkter.  

 

Ambitionen är att på sikt inte enbart ta emot skräp lokalt utan även regionalt och att 

bidra till utvecklingen av hantering av marint avfall både nationellt och internationellt. 

Utställningen ”Havet och plasten”  

vid turistinformationen på Ångbåtspiren i Kungshamn. 

 

Vill du besöka utställningen? Den har öppet alla 

vardagar 11-17, helger 11-14. 
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Västerhavsveckans mobila havsverkstad 

 

 

Upptäck vattnet och djuren i vårt Västerhav! 

Lär känna djuren i klappakvariet, experimentera och lär mer om vattenkraft, flytkraft, 

Arkimedes princip, musslors reningsförmåga och mycket mer. En kunnig marinbiolog 

finns på plats och lotsar dig genom verkstaden. 

Västerhavsveckans havsverkstad finns i Nordstans köpcentrum i Göteborg under hela 

Västerhavsveckan, kl. 11.00-16.00. 

Dessutom får flera av kommunerna besök av Västerhavsveckans mobila havsverkstad 

under Västerhavsveckan. Västerhavsveckans havsverkstad kommer till Sotenäs tisdagen 

den 8 augusti, kl. 11.00-16.00, ångbåtsbryggan i Kungshamn.  

På varje ort som Havsverkstan besöker kommer Virtue-skivor att tas upp för första 

gången på 3 månader. Vad har hunnit fästa? Varför dessa djur och hur lever dem? Är det 

skillnad mellan orterna? Vilka miljöfaktorer tycks vara av betydelse? Marinbiologen Björn 

Källström berättar och streamar upptagningarna live direkt in till Nordstans köpcentrum. 

Under havsverkstads turné arrangeras också sk. Bioblitz, där du med hjälp av en 

krysslista inventerar de arter som finns inom ett område. För mer information gå in på 

sidan Bioblitz 

Om du hittar blåskrabba eller penselhårskrabba skall du inte släppa tillbaka dem i havet. 

Rapportera dem till forskarna. 

 

 

 

http://bioblitz.gmbl.se/västerhavsveckans-bioblitz-2017
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/fraga-en-forskare/
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Föreningen 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. Du får också möjlighet att skåda fågel. 

Hållö fyr – Föreningen för dess bevarande och framtida tillgänglighet – håller fyren 

öppet för visning. Du upplever bokstavligen kulturens och historiens vingslag i den 

helrenoverade fyren där Sjöfartsverket stått för ett fantastiskt restaureringsarbete.  

Fyrföreningen har visning i fyrmuseet med fyrhistoriska bilder och utrustning. Besök 

också vårt fyrhus där vi visar temautställning om ”Gripen-olyckan 1943″, Granit, 

Västerhavets skönheter och fjärilar. Ytterligare museiföremål samt informationsmaterial 

om Hållös historia, geologi, flora och fauna finns.  

Teckningstävling för barn med miljöperspektiv och miljövandring för vuxna med fina 

priser. 

Välkommen både du, din familj och dina vänner på guidade turer och upplev Hållö fyr 

med fyrhus, Hållö kapell samt vandrarhemmet Utpost Hållö med bland annat 

sommarkafé. Vi ses på Hållö i sommar! 

Vi ses på Hållö i sommar! 

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan: 

Guidning av Hållö fyr och Kulturrum - lördag 3/8 - söndag 11/8 kl. 11.00-16.00.  

Till Hållö tar du dig med Hållöfärjan från Smögenbryggan (100 kr/vuxen, 50 kr/barn 

upp till 13 år, endast kontant betalning) eller med HållöExpressen från Kungshamn (110 

kr/vuxen, 50 kr/barn upp till 13 år, kontant eller swish). 

 

Läs mer om Hållö på www.hallofyr.se 

  

http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/guidad-visning-av-hallo-fyr/
http://www.hallofyr.se/
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Grosshamns Fågelstation 

Fågelforskning i Bohuslän 

På ön Ramsvik är vi en liten grupp entusiaster som studerar fågellivet genom att 

ringmärka fågel. Den vackra platsen mellan berg och hav heter Grosshamn. 

Ringmärkningen av främst ”tättingar” (småfågel) pågår på förmiddagarna från första maj 

till sista augusti. För att ringmärka måste fåglarna fångas in. Detta sker med hjälp av nät 

uppsatta i naturen runt stationen. Inramningen kan knappast bli bättre. 

 

Många av de fåglar vi ringmärker rör sig över Skagerack från Jylland i Danmark. Det är 

mycket spännande att under våren se småfåglar komma in från havet och rasta i första 

bästa buske vid stationen. En del fåglar rastar hos oss när de följer kusten på väg till 

sina häckningsplatser i Norge, Norra Sverige och Ryska Tundran. 

Förutom ringmärkning ägnar vi oss åt några mer riktade undersökningar. Exempelvis 

tittar vi på den numera rödlistade stenskvättan där vi försöker förstå varför de klarar sig 

så bra längs Bohuskusten, men minskar både i inlandet och på östkusten. Ett annat 

projekt är fästingar. De är bärare av ett 15-tal sjukdomar som sprids till människa (och 

många fler till djur).  Vi hjälper till med forskningen kring TBE genom att befria de fåglar 

vi ringmärker från fästingar som sedan analyseras i Viruslabbet på Sahlgrenska. För att 

få ett bra materiel avseende TBE har vi också några mobila stationer utspridda i 

närområdet där vi vet att TBE förekommer. 

Söndag 4/8, kl. 08.00 – 14.00 

Plats: Grosshamn. Kör till Ramsvik i Sotenäs. Efter bron över Sotenkanalen, ta höger. 

Efter 2 km skylt Fågelstation. Fortsätt 1,5 km till parkering och gå 300 m mot havet ner 

till fågelstationen. Grinden kan öppnas på beställning för handikappade. 

 

Läs mer om Grosshamns Fågelstation på www.grosshamn.se - Facebook 

 

 

http://www.grosshamn.se/
https://www.facebook.com/Grosshamns-Fältstation-944732612215491/?ref=bookmarks
http://vasterhavsveckan.se/wpr/wp-content/uploads/2016/03/grosshamn.jpg
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Nordens Ark 

Välkommen till Bohusläns största djurpark – Nordens Ark. Här arbetar vi för att rädda 

och bevara utrotningshotade djur. I parken möter du ett 80-tal hotade arter och raser 

som amurtiger, mindre panda, japansk trana, varg, gutefår, järv, utter, snöleopard och 

många fler. Att rädda och bevara hotade djur handlar bland annat om att bedriva avel 

och uppfödning, men även om forskning och utbildning. Vi har fortfarande mycket att 

lära om de ganska sällsynta djuren. 

Ekoparken är Nordens Arks största bevarandeprojekt som handlar om att återskapa det 

skogs- och kulturlandskap som fanns på Åby säteri runt 1700- och 1800-talet. Här 

stöter man på betande får och kor som håller landskapet öppet. 

Tipspromenad i Ekoparken 

Lördag 3 aug – söndag 11 aug 

De som vill gå tipspromenaden får hämta en svarskuponger i Nordens Arks entré. Vi 

kommer dela ut entrébiljetter som vinster till de som lyckats bäst efter 

Västerhavsveckans slut. 

Skulptera i lera bland hällristningar, bisonoxar och nordiska honungsbin 

Onsdag 7/8, kl.17.00-18.00 

Vi tittar efter djur som tidigare levt vilda i Sverige och får förhoppningsvis känna på den 

hotade europeiska bisonoxens päls och smaka på honung direkt från det sällsynta 

nordiska honungsbiets vaxkaka. Med sig hem får man en bit av den historiebärande 

leran som går utmärkt att forma eller rista sin egen forntidskonst i. Samling utanför 

butiken på Nordens Ark, 500 m promenad enkel väg. Rullstolsanpassat. 

 

Läs mer on Nordens Ark på www.nordensark.se 

http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/tipspromenad-i-nordens-arks-ekopark/
http://www.nordensark.se/
http://vasterhavsveckan.se/wpr/wp-content/uploads/2016/04/nordenslide.jpg
http://vasterhavsveckan.se/wpr/wp-content/uploads/2016/04/N_Ark_logo_ny.jpg
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Smögen Dyk och upplevelser 

Smögen Dyk, dykcentret med några av Sveriges bästa dykplatser bara några minuter 

bort med båt! Vårt dykcenter ligger längst ut i kustbandet, på Kleven utanför Smögen, i 

en skyddad vik.  

Testa på snorkling - lördag 3/8 – söndag 11/8 kl. 10.00 – 16.00 

Viken utanför vårt dykcenter är perfekt att snorkla i eftersom det är grunt. Under 

Västerhavsveckan få du låna utrustning och snorkla utanför vårt dykcenter. Ingen 

förbokning krävs. 

Glid över vattnet i en kajak - lördag 3/8 - söndag 11/8, kl. 10.00–16.00 

Under Västerhavsveckan kan ni prova på att paddla kajak under en timme för 50 kr. 

Flytväst ingår och skall användas. 

Provdyk utanför Smögen - lördag 3/8 - söndag 11/8, kl. 13.00–16.00 

En kort teorigenomgång följs av en stund med instruktör under ytan alldeles i 

anslutning till vårt dykcenter. Från 12 år. Bokning: 0730-53 74 75 eller 

info@smogendyk.se. Kostnad: Under Västerhavsveckan rabatterat pris, 300 kr/person.  

 

Träffa marinbiologer och titta på fantastiska undervattensdjur - torsdag 8/8 – söndag 

11/8, kl. 12.00 – 16.00 Kommer marinbiologer från Universeum och Göteborgs 

Naturhistoriska Museum att svara på dina frågor och funderingar om livet i havet!  

  

Sex & the Sea – Kärlek under ytan - lördag 10/8, kl. 19.00 

Vad har de för sig i havet? Kärleken tar sig många olika former och vad som fungerar 

bäst för att föra släktet vidare blir det som gynnas i det långa loppet. Går det så går det, 

är naturens motto. Klas Malmqvist från Universeum och Kennet Lundin från Göteborgs 

Naturhistoriska Museum berätta och visar bilder I ett marinbiologiskt föredrag. 

Läs mer om Smögens Dyk på www.smogendyk.se 

 

http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/snorkling-utanfor-smogen/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/kajakpaddling-utanfor-smogen/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/provdyk-utanfor-smogen/
mailto:info@smogendyk.se
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/mot-fantastiska-undervattensdjur/
http://www.smogendyk.se/
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Västkuststiftelsen 

Visa, värna och vårda naturen 

Västkuststiftelsens uppdrag är att bevara och vårda den västsvenska naturen och att 

stimulera friluftslivet. Vi ansvarar för nära 200 naturreservat, både områden vars syfte är 

att bevara och vårda hotade arter och miljöer och områden som främst är avsedda för 

friluftsliv.  

Vandring Hållöarkipelagen - lördag 3/8, kl. 10.00 – 13.20 

Hållö är en klippö av Bohusgranit som är synnerligen rik på spår av inlandsisen. Här 

finns gott om jättegrytor och polerade hällar med isräfflor. Slätte Hälla och blockramlet i 

en intilliggande klyfta är spektakulära. Vandringen är cirka 3 km och relativt lättgången 

och går över granithällar. Ta gärna med matsäck. Samling kl.10.00 vid Hållöfärjans 

tilläggsplats vid Smögenbryggan. Båtresa ca 110 kr t/r. Finns man på Hållö samlas vi 

alla kl. 10.15 vid färjans tilläggsplats vid bryggan nordost om Fyrbostäderna. 

Vandring Långtur på Ramsvikslandet från Haby bukt - söndag 4/8, kl. 10.00-15.00 

Naturen är varierad med exponerad kust, jättegrytor, hällskulptur, gammal 

genuin skärgårdsbebyggelse och en rik blomsterprakt. Området är relativt lättgånget 

men ett par besvärligare passager ingår. Vandringens längd är cirka 8 km. Ta med 

matsäck. Samling vid naturreservatets parkering vid Haby.  

 

Vandring på Ramsvikslandet, Geologi, blommor och fåglar  

lördag 10/8, kl. 10.00-13.15. 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. Samling på 

parkeringen vid Fykan.  

 

Läs mer om Västkuststiftelse på www.vastkuststiftelsen.se 

 

 

http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/vandring-halloarkipelagen/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/langtur-pa-ramsvikslandet/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/vandring-pa-ramsvikslandet/
http://www.vastkuststiftelsen.se/
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Kulturhuset Hav & Land 

Kulturhuset Hav & Land är en mötesplats i Sotenäs kommun som driver åretrunt 

verksamhet inom alla typer av evenemang, kulturarrangemang och är en etablerad 

landsorts biograf som har varit verksam i Sotenäs kommun sen 1920.  

Hav & Land i Hunnebostrand har till ändamål att engagera lokalbefolkningen med 

omnejd i utvecklingsfrågor, och att aktivt verka för ett kreativt centrum och mötesplats 

för alla generationer. 

Utställning SOS Save Our Seas 

Måndagen den 5 augusti, kl. 18.00, är det vernissage av utställningen “SOS Save Our 

Seas, Plast från Havet” med konstnär/fotograf Manfred Schulze-Alex. Manfred och hans 

hustru Saskia har sedan 2013 åkt runt i skärgården utanför Hamburgsund och plockat 

skräp huvudsakligen plast.  

Detta är en viktig utställning, Tiden rinner ut, vi måste vakna nu och se med nyktra ögon 

på vad som händer med våra hav och vår natur!  

Utställningen pågår till den 29 augusti, mån – tors 09.00 – 18.00. 

Emelie Flygare 

Söndag den 4 augusti, kl. 17.00, visas en film av Bodil Tingsby och Erik Fägerwall. En 

skeppare i kjol seglade utmed den svenska västkusten. Det var i början av 1800-talet 

och egentligen otänkbart. Biljettpris 100 kr 

Bohuskust – ett vresigt paradis 

Onsdag den 7 augusti, kl. 17.00, visas filmen ”BOHUSKUST – ett vresigt paradis”. Det är 

en naturdokumentär som söker bohuskustens själ under fyra årstider. Filmen tar med 

tittaren på en kajakpaddlares personliga färder och upplevelser i det unika 

kustlandskapet. Svante Lysén är på plats och berättar om filmen, biljettpris 100 kr 

 

http://vasterhavsveckan.se/medarrangorer/kulturhuset-hav-land/
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Kalendarium 2019 – Västerhavsveckan på Sotenäset

Lördagen 3 augusti  

Vandring Hållöarkipelagen 
Guidning till jättegrytor och polerade hällar 

med isräfflor mm. 

Tid: 10.00 - 13.20 

Plats: Samling vid Hållöfärjans tilläggsplats vid 

Smögenbryggan. Båtresa ca 100 kr t/r 

Testa på snorkling utanför Smögen 
Låna snorkel och cyklop och upptäck livet 

under ytan. 

Tid: 10.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven 

Glid över vattnet i en kajak  
Upptäck vattenlivet från kajaken. Till en 

kostnad på 50 kr för en timme. 

Tid: 10.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven 

Miniutställning ”Havet och plasten” 
Vad spolas upp på vår kust? 

Tid: 11.00 - 17.00 

Plats: Turistinformationen på Ångbåtspiren i 

Kungshamn  

Guidning av Hållö fyr och Kulturrum 
Natur, fyrhistoria, utställning 

Tid: 11.00 - 16.00 

Plats: Hållö 

Granit, flora och fauna 

En utställning om Hållö. 

Tid: 11.00–16.00 

Plats: Hållö Kulturrum 

Provdyk utanför Smögen 
Teorigenomgång och kort dyktur. Avgift. 

Tid: 13.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven 

Söndagen 4 augusti  

Testa på snorkling utanför Smögen 
Låna snorkel och cyklop och upptäck livet 

under ytan. 

Tid: 10.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven 

Glid över vattnet i en kajak  
Upptäck vattenlivet från kajaken. Till en 

kostnad på 50 kr för en timme. 

Tid: 10.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven 

Vandring på Ramsvikslandet 
Kust, blommor och jättegrytor. Ta med 

matsäck. 

Tid: 10.00 - 15.00 

Plats: Parkeringen, Haby bukt, Ramsvik 

Tipspromenad i Ekoparken 
Upptäck strandängarna vid Nordens Ark. 

Tid: kl. 10.00 - 18.00 

Plats: Nordens Ark, Åby säteri 

Fågelforskning – Grosshamn Fältstation 
Ringmärkning, föredrag mm. 

Tid: 10.00 - 14.00 

Plats: Grosshamn på Ramsvik 

Miniutställning ”Havet och plasten” 
Vad spolas upp på vår kust? 

Tid: 11.00 - 17.00 

Plats: Turistinformationen på Ångbåtspiren i 

Kungshamn  

Guidning av Hållö fyr och Kulturrum 
Natur, fyrhistoria, utställning 

Tid: 11.00 - 16.00 

Plats: Hållö 

Granit, flora och fauna 

En utställning om Hållö. 

Tid: 11.00–16.00 

Plats: Hållö Kulturrum 

Provdyk utanför Smögen 
Teorigenomgång och kort dyktur. Avgift. 

Tid: 13.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven 

Emelie Flygare 
En film av Bodil Tingsby och Erik Fägerwall.  

Tid: 17.00, biljettpris 100 kr 

Plats: Kulturhuset Hav och land, Hunnebostrand 

 

http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/vandring-halloarkipelagen/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/snorkling-utanfor-smogen/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/kajakpaddling-utanfor-smogen/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/guidad-visning-av-hallo-fyr/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/granit/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/provdyk-utanfor-smogen/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/snorkling-utanfor-smogen/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/kajakpaddling-utanfor-smogen/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/langtur-pa-ramsvikslandet/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/tipspromenad-i-nordens-arks-ekopark/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/fagelforskning-i-bohuslan/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/guidad-visning-av-hallo-fyr/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/granit/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/provdyk-utanfor-smogen/
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Måndagen 5 augusti 

SOS Save Our Seas – Plast från Havet 
Utställning av konstnären och fotografen Manfred 

Schulze-Alex.  

Tid: 09.00 - 18.00 

Plats: Kulturhuset Hav och land, Hunnebostrand 

Testa på snorkling utanför Smögen 
Låna snorkel och cyklop och upptäck livet 

under ytan. 

Tid: 10.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven 

Glid över vattnet i en kajak  
Upptäck vattenlivet från kajaken. Till en 

kostnad på 50 kr för en timme. 

Tid: 10.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven 

Tipspromenad i Ekoparken 
Upptäck strandängarna vid Nordens Ark. 

Tid: kl. 10.00 - 18.00 

Plats: Nordens Ark, Åby säteri  

Miniutställning ”Havet och plasten” 
Vad spolas upp på vår kust? 

Tid: 11.00 - 17.00 

Plats: Turistinformationen på Ångbåtspiren i 

Kungshamn  

Guidning av Hållö fyr och Kulturrum 
Natur, fyrhistoria, utställning 

Tid: 11.00 - 16.00 

Plats: Hållö 

Granit, flora och fauna 

En utställning om Hållö. 

Tid: 11.00 - 16.00 

Plats: Hållö Kulturrum 

Provdyk utanför Smögen 
Teorigenomgång och kort dyktur. Avgift. 

Tid: 13.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven 

SOS Save Our Seas – Plast från Havet 
Vernissage, utställning av konstnären och 

fotografen Manfred Schulze-Alex.  

Tid: 18.00 

Plats: Kulturhuset Hav och land, Hunnebostrand 

 

Tisdagen 6 augusti  

SOS Save Our Seas – Plast från Havet 
Utställning av konstnären och fotografen Manfred 

Schulze-Alex.  

Tid: 09.00 - 18.00 

Plats: Kulturhuset Hav och land, Hunnebostrand 

Testa på snorkling utanför Smögen 
Låna snorkel och cyklop och upptäck livet 

under ytan. 

Tid: 10.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven 

Glid över vattnet i en kajak  
Upptäck vattenlivet från kajaken. Till en 

kostnad på 50 kr för en timme. 

Tid: 10.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven 

Guidning av Hållö fyr och Kulturrum 
Natur, fyrhistoria, utställning 

Tid: 11.00 - 16.00 

Plats: Hållö 

Miniutställning ”Havet och plasten” 
Vad spolas upp på vår kust? 

Tid: 11.00 - 17.00 

Plats: Turistinformationen på Ångbåtspiren i 

Kungshamn  

Upptäck vattnet och djuren i vårt Västerhav! 
Lär känna djuren i klappakvariet, experimentera och 

lär mer om vattenkraft, flytkraft, Arkimedes princip, 

musslors reningsförmåga och mycket mer. En kunnig 

marinbiolog finns på plats och lotsar dig genom 

verkstaden. 

Tid: 11.00 - 16.00 

Plats: Ångbåtspiren i Kungshamn  

Granit, flora och fauna 

En utställning om Hållö. 

Tid: 11.00–16.00 

Plats: Hållö Kulturrum 

Provdyk utanför Smögen 
Teorigenomgång och kort dyktur. Avgift. 

Tid: 13.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven 

 

 

http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/snorkling-utanfor-smogen/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/kajakpaddling-utanfor-smogen/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/tipspromenad-i-nordens-arks-ekopark/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/guidad-visning-av-hallo-fyr/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/granit/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/provdyk-utanfor-smogen/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/snorkling-utanfor-smogen/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/kajakpaddling-utanfor-smogen/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/guidad-visning-av-hallo-fyr/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/granit/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/provdyk-utanfor-smogen/
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Onsdagen 7 augusti  

SOS Save Our Seas – Plast från Havet 
Utställning av konstnären och fotografen Manfred 

Schulze-Alex.  

Tid: 09.00 - 18.00 

Plats: Kulturhuset Hav och land, Hunnebostrand 

Testa på snorkling utanför Smögen 
Låna snorkel och cyklop och upptäck livet 

under ytan. 

Tid: 10.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven 

Glid över vattnet i en kajak  
Upptäck vattenlivet från kajaken. Till en 

kostnad på 50 kr för en timme. 

Tid: 10.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven 

Guidning av Hållö fyr och Kulturrum 
Natur, fyrhistoria, utställning 

Tid: 11.00 - 16.00 

Plats: Hållö 

Granit, flora och fauna 

En utställning om Hållö. 

Tid: 11.00–16.00 

Plats: Hållö Kulturrum 

Miniutställning ”Havet och plasten” 
Vad spolas upp på vår kust? 

Tid: 11.00 - 17.00 

Plats: Turistinformationen på Ångbåtspiren i 

Kungshamn  

Provdyk utanför Smögen 
Teorigenomgång och kort dyktur. Avgift. 

Tid: 13.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven 

Skulptera i lera  
bland hällristningar, bisonoxar och nordiska 

honungsbin.  

Tid: kl. 17.00 -18.00 

Plats: samling utanför butiken, Nordens Ark, 

Åby säteri, 500 m promenad enkel väg. 

Rullstolsanpassat. 

 

 

 

Bohuskust – ett vresigt paradis 
Svante Lysen introducerar filmen, som är en 

naturdokumentär och söker bohuskustens själ 

under fyra årstider.  

Tid: 17.00, biljettpris 100 kr 

Plats: Kulturhuset Hav och land, Hunnebostrand 

Torsdagen 8 augusti 

SOS Save Our Seas – Plast från Havet 
Utställning av konstnären och fotografen Manfred 

Schulze-Alex.  

Tid: 09.00 - 18.00 

Plats: Kulturhuset Hav och land, Hunnebostrand 

Testa på snorkling utanför Smögen 
Låna snorkel och cyklop och upptäck livet 

under ytan. 

Tid: 10.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven 

Glid över vattnet i en kajak  
Upptäck vattenlivet från kajaken. Till en 

kostnad på 50 kr för en timme. 

Tid: 10.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven 

Guidning av Hållö fyr och Kulturrum 
Natur, fyrhistoria, utställning 

Tid: 11.00 - 16.00 

Plats: Hållö 

Miniutställning ”Havet och plasten” 
Vad spolas upp på vår kust? 

Tid: 11.00 - 17.00 

Plats: Turistinformationen på Ångbåtspiren i 

Kungshamn  

Granit, flora och fauna 

En utställning om Hållö. 

Tid: 11.00–16.00 

Plats: Hållö Kulturrum 

Möt fantastiska undervattensdjur 
Marinbiologer från Universeum och Göteborgs 

Naturhistoriska museum visar fantastiska djur. 

Tid: 12.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk och Upplevelse 

 

 

 

http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/snorkling-utanfor-smogen/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/kajakpaddling-utanfor-smogen/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/guidad-visning-av-hallo-fyr/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/granit/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/provdyk-utanfor-smogen/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/snorkling-utanfor-smogen/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/kajakpaddling-utanfor-smogen/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/guidad-visning-av-hallo-fyr/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/granit/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/mot-fantastiska-undervattensdjur/
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Provdyk utanför Smögen 
Teorigenomgång och kort dyktur. Avgift. 

Tid: 13.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven 

Fredagen 9 augusti  

Testa på snorkling utanför Smögen 
Låna snorkel och cyklop och upptäck livet 

under ytan. 

Tid: 10.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven 

Glid över vattnet i en kajak  
Upptäck vattenlivet från kajaken. Till en 

kostnad på 50 kr för en timme. 

Tid: 10.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven 

Miniutställning ”Havet och plasten” 
Vad spolas upp på vår kust? 

Tid: 11.00 - 17.00 

Plats: Turistinformationen på Ångbåtspiren i 

Kungshamn  

Guidning av Hållö fyr och Kulturrum 
Natur, fyrhistoria, utställning 

Tid: 11.00 - 16.00 

Plats: Hållö 

Granit, flora och fauna 

En utställning om Hållö. 

Tid: 11.00–16.00 

Plats: Hållö Kulturrum 

Möt fantastiska undervattensdjur 
Marinbiologer visar och berättar. 

Tid: 12.00–16.00 

Plats: Smögen Dyk och Upplevelse, Kleven 

Provdyk utanför Smögen 
Teorigenomgång och kort dyktur. Avgift. 

Tid: 13.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven 

Lördagen 10 augusti  

Glid över vattnet i en kajak  
Upptäck vattenlivet från kajaken. Till en 

kostnad på 50 kr för en timme. 

Tid: 10.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven 

Testa på snorkling utanför Smögen 
Låna snorkel och cyklop och upptäck livet 

under ytan. 

Tid: 10.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven 

Vandring på Ramsvikslandet 
Geologi, blommor och fåglar 

Tid: 10.00 - 13.15 

Plats: Parkeringen vid Fykan, Ramsvik 

Guidning av Hållö fyr och Kulturrum 
Natur, fyrhistoria, utställning 

Tid: 11.00 - 16.00 

Plats: Hållö 

Miniutställning ”Havet och plasten” 
Vad spolas upp på vår kust? 

Tid: 11.00 - 17.00 

Plats: Turistinformationen på Ångbåtspiren i 

Kungshamn  

Granit, flora och fauna 

En utställning om Hållö. 

Tid: 11.00–16.00 

Plats: Hållö Kulturrum 

Möt fantastiska undervattensdjur 
Marinbiologer visar och berättar. 

Tid: 12.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk och Upplevelse, Kleven 

Provdyk utanför Smögen 
Teorigenomgång och kort dyktur. Avgift. 

Tid: 13.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven 

Sex and the Sea; Kärlek under ytan 
Vad har de för sig i havet? Klas Malmqvist från 

Universeum och Kennet Lundin från 

Göteborgs Naturhistoriska Museum berätta 

och visar bilder I ett marinbiologiskt föredrag.  

Tid: 19.00 

Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven 

Söndagen 11 augusti 

Testa på snorkling utanför Smögen 
Låna snorkel och cyklop och upptäck livet 

under ytan. 

Tid: 10.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven 

http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/provdyk-utanfor-smogen/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/snorkling-utanfor-smogen/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/kajakpaddling-utanfor-smogen/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/guidad-visning-av-hallo-fyr/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/granit/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/mot-fantastiska-undervattensdjur/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/provdyk-utanfor-smogen/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/kajakpaddling-utanfor-smogen/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/snorkling-utanfor-smogen/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/vandring-pa-ramsvikslandet/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/guidad-visning-av-hallo-fyr/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/granit/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/mot-fantastiska-undervattensdjur/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/provdyk-utanfor-smogen/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/snorkling-utanfor-smogen/
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Glid över vattnet i en kajak  
Upptäck vattenlivet från kajaken. Till en 

kostnad på 50 kr för en timme. 

Tid: 10.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven 

Möt fantastiska undervattensdjur 
Marinbiologer visar och berättar. 

Tid: 12.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk och Upplevelse, Kleven 

Guidning av Hållö fyr och Kulturrum 
Natur, fyrhistoria, utställning 

Tid: 11.00 - 16.00 

Plats: Hållö 

Granit, flora och fauna 

En utställning om Hållö. 

Tid: 11.00–16.00 

Plats: Hållö Kulturrum 

Provdyk utanför Smögen 
Teorigenomgång och kort dyktur. Avgift. 

Tid: 13.00 - 16.00 

Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven 

 

 

http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/kajakpaddling-utanfor-smogen/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/mot-fantastiska-undervattensdjur/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/guidad-visning-av-hallo-fyr/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/granit/
http://vasterhavsveckan.se/aktiviteter/provdyk-utanfor-smogen/
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Projektet Ren Kust  

Marint skräp – ett problem som växer  

Bohuskusten är extra utsatt för skräp från havet och  

kommunerna saknar resurser att hålla kusten ren.  

Marint skräp har på bara några decennier blivit ett 

gigantiskt problem både ute till havs och längs våra 

kuster. Bohuskusten får ta emot flera hundra ton skräp 

årligen men från och med 1 januari 2008 gavs inget statligt 

stöd till städinsatser. 

 

Kustkommunerna städar upp skräp från boende och turister 

på badstränderna, men har inte resurser att bekosta 

upprensningen av de stora mängder skräp som kommer 

från havet. 

 

Nedskräpningen av våra kuster är ett nationellt problem som vi 

måste lösa tillsammans. Ett samarbete över landgränserna 

måste komma till stånd för att minska skräpmängden ute till 

havs. Projektet Ren Kust i Bohuslän är ett samarbete mellan 

Bohusläns tio kustkommuner, Göteborg samt Kungsbacka 

kommun. 

 

Målsättningen är klar: En renare kust! 

 

En av de viktiga uppgifterna har varit att ta fram ett 

gemensamt digitalt kartverktyg som ska kunna användas när 

man planerar själva städinsatsen. Strandstädarkartan har nu varit 

igång sedan 2015. 

Projektet finansieras från och med 2018 med statligt anslag från 

Naturvårdsverket. 

 

Gå in via http://renkust.se/ för att markera upp och värna om Din strand! 

 

 

 

www.sotenas.se 
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