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Programmet för 31 januari – 1 september 2019

2019-01-31 torsdag kl 18:00 – ca 21:00
Lär dig Artportalen 
Kvällen ägnas helt åt Artportalen. Få inblick i hur Artportalen fungerar
samt hur du kan rapportera. Hur viktigt det är att man rapporterar rätt
och att man verkligen rapporterar för att gynna fågelskyddet. Vi är i
Studiefrämjandets lokaler (gamla glödlampsfabriken) på Brunnsgatan 5
i Nyköping, ingång från baksidan. Ansvariga Jan Gustafsson 070-321 60
45 och Anton Johansson 070-297 43 88. Det finns 14 platser. Anmälan
senast 24 januari via mail till solvidd@gmail.com 

2019-02-19 tisdag kl 19:00 – ca 21:30
Tärnans årsmöte - och ”Bland björnar och islommar” 
Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmötet 2019. Efter
årsmötesförhandlingarna kommer Magnus Bergman att berätta och
visa bilder från en resa till Alaska under 2018.  
Vi håller till i Pensionärernas hus på Västra Trädgårdsgatan 53 i
Nyköping. Föreningen bjuder på fika. Ansvariga för kvällen är styrelsen
genom Ingvar Jansson 070-570 70 25.

2019-02-24 söndag kl 09:00 – ca 12:00
Örstigsnäs
Senvinterns fåglar, kanske första lärkan. Samling 09:00 vid parkeringen
mellan Restaurangskolan och Autoexperten utmed Spelhagsvägen,
Nyköping, för samåkning i egna bilar. Ansvarig Marianne Mattiasson
070-660 10 33.

2019-03-17 söndag kl 08:00 - ca 12:00
Brannäs
Brannäs brukar vara bra för tidiga vårfåglar, antingen i våtmarken eller
på havet. Samling 08:00 vid parkeringen mellan Restaurangskolan och
Autoexperten utmed Spelhagsvägen, Nyköping, för samåkning i egna
bilar. Ansvarig Jan Karlsson 070-680 38 46.  



2019-03-21 torsdag kl 17:00 - ca 20:00
Ugglekväll 
Det aktuella uggleläget bestämmer vart vi åker men Tunabergshalvön
är ett troligt mål, för att lyssna efter bland annat berguven. Samling
17:00 vid parkeringen mellan Restaurangskolan och Autoexperten
utmed Spelhagsvägen, Nyköping, för samåkning i egna bilar. Ansvariga
är Mats Andersson 070-325 01 40 och Peter Lantz 070-559 31 53. 

2019-03-31 söndag kl 07:00 – ca 12:00
Femöre
Vi spanar ut över havet från Femörehuvud och fyren. Samling 07:00 vid
parkeringen mellan Restaurangskolan och Autoexperten utmed Spel-
hagsvägen, Nyköping, för samåkning i egna bilar. Ansvarig Björn Jo-
hansson 070-581 15 71. 

Tobisgrissla
Foto Jan Karlsson



2019-04-04 torsdag kl 19:00 – ca 21:30 
Innemöte
Tärnans vårmöte är ett tillfälle att träffas, fika, se varandras bilder, plan-
era inför våren, och samtala om aktuella obsar och om allt annat som
har med fåglar att göra. Vi håller till i Pensionärernas Hus, Västra
Trädgårdsgatan 53, Nyköping. Ansvarig Marianne Mattiasson 070-660
10 33.  

2019-04-06 lördag kl 07:00 – ca 11:00
Vårfåglar på Labro 
Samling 07:00 vid Tärnans matning Ängstugan. Ansvarig Anton Johans-
son 070-297 43 88. 

2019-04-10 onsdag kl 18:00 – 20:00
Tornkväll i Strandstuviken  
Vi ses vid gamla eller nya fågeltornet (kolla med ansvarig), där skådare
från Tärnan finns på plats för att guida. Ansvarig denna kväll är Olle
Pers 070-580 47 93. 

2019-04-22 måndag kl 07:00 – ca 11:00 
Långsjön Tunaberg
Denna annandag påsk lär vi känna den nya våtmarken och det nya
fågeltornet. 
Samling 07:00 vid parkeringen mellan Restaurangskolan och Autoex-
perten utmed Spel-hagsvägen, Nyköping, för samåkning i egna bilar.
Ansvarig Jan Gustafsson 070-321 60 45. 

2019-04-24 onsdag kl 18:00 – 20:00
Tornkväll i Strandstuviken 
Vi ses vid gamla eller nya fågeltornet (kolla med ansvarig), där skådare
från Tärnan finns på plats för att guida. Ansvarig Björn Johansson 070-
581 15 71. 



2019-04-25 torsdag kl 18:00 – ca 21:00
Skåraområdet 
Gäss, änder, tranor och vårfåglar. Samling 09:00 vid parkeringen mellan
Restaurangskolan och Autoexperten utmed Spelhagsvägen, Nyköping,
för samåkning i egna bilar.
Ansvarig Susanne Stilling tel 070-6025989. 

2018-04-27 – 28 lördag – söndag
Vårvandring i Tintomaras spår
Naturkännaren Bert Lindgren tar oss med på två dagars vandring i
samma marker som förra året, väster om sjön Virlången, norr om
Stavsjö, men längs nya stigar. Varje dagsetapp är ca en mil, man kan gå
en eller båda. Start och mål för båda etapperna blir vid Gamla Åbo
tomt, där de som vill kan övernatta i ett vindskydd. Ett samarbete med
Naturskyddsföreningen i Nyköping/Oxelösund och Nyköpings
Frisksportklubb. Mer information kommer på Tärnans hemsida under
vintern/våren. Anmälan till Bert Lindgren 0155-72 333 eller Sven Jons-
son 0155-22 74 11.

Grågäss
Foto Marie Mardla Sundin



2019-05-04 lördag kl 05:00 - 13:00
Labro ängar  
Vi kombinerar Fågelskådningens dag med Fågeltornskampen och håller
till på Labro ängar, Nyköping. En första guidad tur utgår kl 07:00 från
reservatets parkering vid Trillingsbergsvägen, mittemot Bladbaggesti-
gen. Nästa tur avgår kl 09:00 från samma plats.
Från kl 05:00 till kl 13:00 försöker vi också tillsammans observera så
många arter som möjligt från tornet, i en tävling mellan olika fågeltorn
runt om i landet. Ett samarrangemang med Studiefrämjandet. Ans-
variga är Peter Lantz 070-559 31 53 och Mats Andersson 070-325 01
40. 

2019-05-08 onsdag kl 18:00 – 20:00
Tornkväll i Strandstuviken  
Vi ses vid gamla eller nya fågeltornet (kolla med ansvarig), där skådare
från Tärnan finns på plats för att guida. Ansvarig denna kväll är Jan
Karlsson 070-680 38 46.

2019-05-11 lördag kl 07:30 – ca 16:00
Fågellokaler i Norrköping
En heldag i Norrköpingstrakten i bästa vårflyttningstid. Vi hoppas hinna
besöka både Leonardsberg, Herrebro våtmark och Svensksundsviken.
Samling 07:30 vid parkeringen mellan Restaurangskolan och Autoex-
perten utmed Spelhagsvägen, Nyköping, för samåkning i egna bilar.
Ansvariga Alf Andersson 073-959 85 18 och Mats Andersson 070-325
01 40. 

2019-05-15 onsdag kl 18:00 – ca 21:00 
Lilla Flättnaskogen
Markus Forsberg tar oss med till den fina skogen mellan Snäckviken
och Lilla Flättna, och berättar om de naturvårdsåtgärder som gjorts.
Samling 18:00 vid parkeringen mellan Restaurangskolan och Autoex-
perten utmed Spelhagsvägen, Nyköping, för samåkning i egna bilar.
Ansvarig Markus Forsberg 073-627 04 28.    



2019-05-18 lördag kl 05:00 – sen eftermiddag
Kvismaren 
Heldagstur till denna riktigt klassiska fågellokal i Närke, där vi hoppas
få se ortolansparv, svarttärna och mycket annat. Samling 05:00 vid
parkeringen mellan Restaurangskolan och Autoexperten utmed Spel-
hagsvägen, Nyköping, för samåkning i egna bilar. Ansvariga Jan Sjöstedt
070-572 92 32 och Ingvar Jansson 070-570 70 25.

2019-05-22 onsdag kl 18:00 – 20:00
Tornkväll i Strandstuviken 
Vi ses vid gamla eller nya fågeltornet (kolla med ansvarig), där skådare
från Tärnan finns på plats för att guida. Ansvarig denna kväll är Mari-
anne Mattiasson 070-660 10 33.

Myrsnäppa
Foto Mauri Karlsberg



2019-06-11 tisdag kl 22:00 – ca 01.00  
Nattsångare
Vår traditionella försommarexkursion med inriktning på nattsjungande
fåglar. Samling 22:00 vid parkeringen mellan Restaurangskolan och Au-
toexperten utmed Spelhagsvägen, Nyköping, för samåkning i egna
bilar. Ansvarig Jan Sjöstedt 070-572 92 32.

2019-08-07 onsdag kl 18:00 – 20:00
Tornkväll i Strandstuviken
Vi ses vid gamla eller nya fågeltornet (kolla med ansvarig), där skådare
från Tärnan finns på plats för att guida. Ansvarig denna kväll är Björn
Erixon 072-565 70 44.  

2019-08-21 onsdag kl 18:00 – 20:00
Tornkväll i Strandstuviken  
Vi ses vid gamla eller nya fågeltornet (kolla med ansvarig), där skådare
från Tärnan finns på plats för att guida. Ansvarig denna kväll är Su-
sanne Stilling 070-602 59 89. 

2019-08-27 tisdag kl 19.00 – ca 21.30
Innekväll: Vi lär oss mer om trutar
Christian Williams från Linköping lär oss mer om de trutar som kan
förekomma i vårt närområde. Christian är en erfaren och passionerad
trutskådare som gärna delar med sig av sina kunskaper. Han kommer
att fokusera på våra vanligare trutar och deras olika dräkter, vilket är
nödvändigt för att även kunna hitta eventuella rariteter. Vi håller till i
Pensionärernas Hus, Västra Trädgårdsgatan 53, Nyköping. Ansvarig är
Björn Erixon 072-565 70 44.

2019-09-01 söndag kl 07.00 – ca 15.00
Trutdammen, Tekniska verken i Linköping 
Christian finns på plats och hjälper oss att praktiskt tillämpa våra
nyvunna kunskaper från innekvällen den 27/8. Så här års finns möj-



ligheten att rariteter som kaspisk trut och medelhavstrut besöker oss.
Oftast är det då ungfåglar som kommer på besök. Samling 07:00 vid
parkeringen mellan Restaurangskolan och Autoexperten utmed Spel-
hagsvägen, Nyköping, för samåkning i egna bilar. Om det är några som
vill kan vi avsluta dagen med ett besök vid Svartåmynningen. Ansvarig
Björn Erixon 072-565 70 44.  

Programpunkter som annonseras digitalt
Skådning för måndagslediga, måndagar kl 08:00 – ca 11:00
Lättsam fågelskådning för både ovana och vana skådare. Ett samarbete
med Studiefrämjandet. Liksom tidigare år är det Björn Johansson, Kjell
Eriksson, Mats Andersson och Alf Andersson som håller i aktiviteten.
Start i slutet av mars. Ingen föranmälan. Samling 08:00 vid parkeringen
mellan Restaurangskolan och Autoexperten utmed Spelhagsvägen,
Nyköping, för samåkning i egna bilar. För aktuell information se Tär-
nans hemsida, eller kontakta Björn på 070-581 15 71.

Kommande höstaktivitet
Utbildningshelg
Tärnans utbildningshelg återkommer även 2019, och vi kommer
troligtvis att fortsätta på temat förväxlingsarter. Datum och mer infor-
mation kommer senare!

Annan information
Rapphönan 
Rapphönan är ett nationellt, fristående nätverk för tjejer som skådar
fågel. Syftet med nätverket är att coacha tjejer som skådar, eller vill
börja. I och med att det är ett nätverk så finns ingen medlemsavgift
och vi hjälps åt vid aktiviteterna. Läsa gärna mer på
http://birdlife.se/om-rapphonan/ 
Hoppas att du vill hänga med och ta gärna med en väninna! 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 rap-
portera 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 Tärnans hem-
sida tarnan.eu

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

Bilresor 
Vid gemensamma bilresor är samlingsplatsen vanligtvis den stora
gratisparkeringen utmed Spelhagsvägen i Nyköping, mellan Restau-
rangskolan och Autoexperten. Tärnan rekommenderar samåkning, och
milersättning till föraren med 10 kr/mil per medresenär. 

Bli medlem i Tärnan 
Medlemskap i Tärnan under 2019 kostar 170 kr för vuxna, ungdomar <
25 år 50 kr. Summan kan betalas in på Pg. 476 77 25-7. Ange namn,
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.



Tretåig hackspett
Foto Mauri Karlsberg
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