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Programmet för perioden augusti - januari 2022

Pandemin finns fortfarande, men många av oss är nu vaccinerade så
vi kan börja återgå till nästan normalt liv igen. Vi i Tärnan anpassar
oss utifrån de regler som kommer från regeringen och folkhälsomyn-
digheten, så håll även koll på Tärnans hemsida för ny och aktuell in-
formation om respektive aktivitet. 

För att hitta till lokalerna hänvisar vi till ansvarig för exkursion om
man tänker åka dit och inte träffas vid utlyst samlingsplats, samt
helst att man använder den interaktiva hemsidan som FSO tagit fram
för fågellokaler i länet och som är anpassad för mobiltelefoner.
Adressen är: lokaler.fso.one

På våra aktiviteter rekommendera vi samåkning, men var och en får
ta ett eget beslut om detta utifrån situationen med covid-19, men ha
god diskussion med exkursionsledaren om detta så att vi kan anpassa
parkeringsmöjligheterna vid exkursionsmålet.

2021-08-17 tisdag kl 17.00 - ca 20.00
Tornkväll vid Strandstuviken   
I augusti rastar ofta stora mängder av vadare på de leriga stränderna i viken,
ofta finns även olika simänder på vattnet. Vi ses vid nya fågeltornet, där skå-
dare från Tärnan finns på plats.
Ansvarig Marianne Mattiasson 070-660 10 33.

2021-08-19 torsdag kl 18.00 - ca 20.00    
Vadsjön
I augusti kan Vadsjön vissa år bjuda på stora antal vadare, eller rovfåglar.
Samling kl 18.00 på parkeringen mellan Restaurangskolan och Autoexperten
utmed Spelhagsvägen, Nyköping. Kontakta ansvariga om ni åker direkt till
Vadsjön. 
Ansvariga Jonny Werdin 070-528 94 87 och Lars Danielsson 073-092 98 75.



2021-08-28 lördag kl 07.00 - ca 14.00.
Marsäng
Så här års finns chans på många olika arter rovfåglar, tättingar och 
mycket mer. Samling kl 07.00 på parkeringen mellan Restaurangskolan och
Autoexperten utmed Spelhagsvägen, Nyköping, för samåkning i egna bilar.
Det går även bra att komma till Marsäng när som helst under dagen, tänk
bara på att parkera vettigt i sommarstugeområdet så att ni inte stör boende
eller hindrar framkomligheten.
Ansvarig Olle Pers 070-580 47 93.

2021-09-05 söndag kl 07.00 - ca 14.00
Marsäng
Vår andra dag på Marsäng, med hopp om på gott sträckväder och höstflyt-
tande fåglar av många slag. Samling kl 07.00 på parkeringen mellan Restau-
rangskolan och Autoexperten utmed Spelhagsvägen, Nyköping, för
samåkning i egna bilar. Det går även bra att komma till Marsäng när som
helst under dagen, tänk bara på att parkera med omdöme.
Ansvarig Jan Karlsson 070-680 38 46.

2021-09-12 söndag kl ca 10.00 - 14.00
Kikarvisning m.m.
Funderar du på att köpa/byta hand- eller tubkikare? Följ då med på ett besök
till Kikab och Håkan Lindström. På vägen stannar vi på lämpliga fågellokaler
och ser om vi kan hitta höstflyttande fåglar. Kikab återfinns i närheten av
Harpsund. Hos Håkan kan du klämma och känna på många olika modeller av
kikare, både budget- och högkvalitets kikare. Håkan har lovat att bjuda på
någon typ av förtäring. Vi kommer att vara utomhus.
Anmälan till ansvarig Susanne Stilling 070-602 59 89 senast den 8 septem-
ber för mer information om resan.

2021-09-25 lördag kl 06.30, hemfärd bestäms beroende på väder 
och fågeltillgång
Hävringe
Ön ytterst i Oxelösunds skärgård kan vara en riktig fågelmagnet i sträcktider.
Samling vid gästhamnen i Oxelösund. Kostnad 400 kr, 6 platser inkl. ansvarig.



Anmälan till ansvarig via sms (först till kvarn gäller) tidigast den 10 septem-
ber och senast den 20 september, anmälan är bindande och återbetalning
endast om giltigt återbud finns, eller om reserv kan kallas in. Efter anmälan
erhålls information om hur betalning skall äga rum m.m. Vid hård blåst och
mycket regn, kan turen ställas in med kort varsel, och då återbetalas kost-
naden till anmäld person.
Ansvarig Jan Gustafsson 070-321 60 45.

2021-10-02 lördag kl 06.30, hemfärd bestäms beroende på väder och
fågeltillgång
Hävringe
Ön ytterst i Oxelösunds skärgård kan vara en riktig fågelmagnet i sträcktider.
Samling vid gästhamnen i Oxelösund. Kostnad 400 kr, 6 platser inkl. ansvarig.
Anmälan till ansvarig via sms (först till kvarn gäller) tidigast den 15 septem-
ber och senast den 25 september, anmälan är bindande och återbetalning
endast om giltigt återbud finns, eller om reserv kan kallas in. Efter anmälan
erhålls information om hur betalning skall äga rum m.m. Vid hård blåst och
mycket regn, kan turen ställas in med kort varsel, och då återbetalas kost-
naden till anmäld person.
Ansvarig Per Astfeldt 070-659 21 86.

2021-10-02 lördag kl 08.00 - 13.00
Höst vid Horn  
Som en del av den internationella aktiviteten EuroBirdwatch 2021, träffas vi
även denna höst vid Horns båtvarv och räknar arter och individer. 
Vi står ute på udden öster om varvet, bara att följa stigen från parkeringen ut
genom hagen. Ni kommer till Horn när det passar er själva under dagen. 
Ansvarig Bertil Karlsson 070-347 55 55. 

2021-10-16 lördag kl 09.00 - ca 12.30     
Vandring runt Vadsjön  
På denna höstvandring lär vi känna en av Tärnans mest välbesökta fågel-
lokaler. Den 5 km långa sträckan går över ängar och vackra lövskogsdungar. Vi
tittar på Vadsjöns fågelgäster och på de vackra omgivningarna. Under van-
dringen kommer både erfarna och nytillkomna medlemmar ha möjlighet att
lära känna varandra. Samling kl 09.00 vid parkeringen mellan Restau-



rangskolan och Autoexperten utmed Spelhagsvägen i Nyköping. 
Ansvariga Peter Eriksson och Christina Bremfält 070-539 19 36.

2021-10-22 fredag kl 09.15 - ca 12.30                     
Besök på Tovetorps Forskningsstation
Vi besöker Tovetorps zoologiska forskningsstation i Ludgo där forskning sker
kring ekologi och djurs beteende. Vi kommer få kunskap om stationens verk-
samhet samt guidning på Tovetorp av den forskare som arbetar med fåglar.
Samling för samåkning klockan 09.15 vid parkeringen mellan Restau-
rangskolan och Autoexperten utmed Spelhagsvägen i Nyköping. Besöket vid
Tovetorp pågår mellan 10.00 - ca 11.30. Efteråt finns möjlighet att besöka
Öster Malma för att äta lunch.
Ansvarig och anmälan senast 18 oktober till Christina Bremfält 070-539 19
36 eller christina.bremfalt@gmail.com 

2021-11-17 onsdag kl 19.00 - ca 21.30                                 
Innekväll: Skräntärneprojektet och andra GPS-loggade sjöfåglar
Om GPS-spårning av tärnor och andra sjöfåglar. Ulrik Lötberg berättar om nya
metoder och intressanta resultat. Kajsa Mellbrand från länsstyrelsen i Söder-
manland som är ÅGP ansvarig för skräntärna deltar också under kvällen. Vi
träffas i Pensionärernas hus, Västra Trädgårdsgatan 53, Nyköping. Ha koll på
Tärnans hemsida för ev. ändringar om lokal m.m.
Ansvarig Per Astfeldt 070-659 21 86. 

2021-11-20 lördag kl 09.00 - ca 12.00
Senhöst på Femöre
Vi samlas kl 09.00 på stora parkeringen vid Södra Femöre i Oxelösund, och
går ut mot fyren och spanar efter de fåglar som finns kvar i november.
Ansvariga Lars Danielsson 073-092 98 75 och Jonny Werdin 070-528 94 87.

2021-12-06 måndag kl 19.00 - ca 21.30  
Innekväll: Medlemmarnas bildafton
Vi avrundar fågelåret med sedvanlig bildafton. Alla är välkomna att visa egna
bilder, men anmäl gärna i förväg till Ingvar om du har bilder att visa, så blir
det lättare att planera kvällen. Vi träffas i Pensionärernas hus, Västra



Trädgårdsgatan 53, Nyköping. Ha koll på Tärnans hemsida för ev. ändringar
om lokal m.m.
Ansvarig Ingvar Jansson 070-570 70 25. 

2022-01-01 Nyårsdagen kl 12.00 - ca 15.00
Nyårspromenad 
Vi börjar det nya året med en fågelpromenad med Tärnan. I lugn takt tittar vi
på vad som finns i fågelväg, och får både motion och årskryss.
Vi träffas som vanligt kl 12.00 vid parkeringen vid Tovastugan, Nyköping. 
Ansvarig Stig Larsson 070-557 77 12.

2022-01-15 lördag 
Tärnans artrally
Tärnans tradionella artrally kommer även detta år att genomföras, hur vi
kommer utföra det kommer det rådande pandeminläget bestämma. Ni kom-
mer få mer information på Tärnana hemsida och på Line Band Tärnan, men
boka in datumet redan nu! 

Annan information
Skådning för måndagslediga 
Måndagar kl 08.00 – ca 11.00
Aktiviteten fortsätter även under hösten 2021, med fågelskådning för både
vana och ovana skådare. Ett samarbete med Studiefrämjandet, med start
någon gång i september. Samling måndagar kl 08.00 på parkeringen mellan
Restaurangskolan och Autoexperten utmed Spelhagsvägen, Nyköping. Ingen
föranmälan. 
Ansvariga är Björn Johansson, Alf Andersson, Mats Andersson och Jan
Karlsson. För aktuell information se Tärnans hemsida eller kontakta Björn
på 070-581 15 71.

Studiecirkel i Tärnan hösten 2021
Tärnans studiecirkel hösten 2021 kommer starta i september. Mer info kom-
mer finnas på Tärnans hemsida. Ansvariga Kerstin Spjut 070-625 34 75 och
Yvonne Bolin Bolorin tel 070-236 77 28. Studiecirkeln är ett samarbete med
Studiefrämjandet. 



Miljölistan 2021
Miljöskådarlistan fortsätter även under 2021, mer information finns på Tär-
nans hemsida.

Rapphönan 
Rapphönan är ett nationellt, fristående nätverk för tjejer som skådar fågel.
Syftet med nätverket är att coacha tjejer som skådar, eller vill börja. Läs gärna
mer på http://birdlife.se/om-rapphonan/ 
Kontakta Susanne Stilling 070-602 59 89 för mer information.

Line Band Tärnan i mobilen 
Få och ge snabb information om spännande fågelobservationer i närområdet.
Tärnan erbjuder som komplement till hemsidan tillgång till appen Line Band
Tärnan för smarta telefoner, där du kan få och skicka information till dem som
är anslutna. Här kan du direkt rapportera om du ser något ovanligt eller bara
få en fråga om samåkning för en skådartur. Här kommer Tärnan att påminna
om de aktiviteter som föreningen erbjuder. Du kan få mer information på Tär-
nans hemsida tarnan.eu

Billig fågelmat 
Tärnan har förhandlat fram medlemspriser hos Stigtomta kvarn, finns i Id-
bäcken i Nyköping, på fågelmat. Du måste legitimera dig för att kunna köpa
med rabatt, de kollar då mot aktuell medlemsförteckning. 

Bli medlem i Tärnan 
Medlemskap i Tärnan under 2021 kostar 200 kr för vuxna, ungdomar < 25 år
50 kr. Summan kan betalas in på Pg. 476 77 25-7. Ange namn, gärna födelse-
data, adress, telefonnr, mailadress. Stödjande familjemedlem kan betala in 10
kr på samma Pg. Du når föreningen med medlemsärenden genom telefon till
Stig Larsson, 070-557 77 12 eller mail stickan.larsson@gmail.com eller andra
ärenden via mail tarnan@sormlandsornitologerna.se

Tärnans hemsidesadress 
Besök Tärnans hemsida tarnan.eu där får du veta mer om vad som händer i
vårt område.



Tärnan 
samarbetar med
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