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Programmet för perioden februari - augusti 2021

Vi vill detta år då panadamin fortsätter klargöra att våra exkursioner
är anpassade utifrån de regler som kommer från regeringen och
folkhälsomyndigheten, så håll även koll på Tärnans hemsida för ny
och aktuell information om respektive aktivitet. De flesta exkursion-
erna är anpassade för att man på eget sätt tar sig till den plats där
fågelskådningen skall äga rum. För att hitta till lokalerna hänvisar vi
till ansvarig för exkursion, samt helst att man använder den interak-
tiva hemsidan som FSO tagit fram för fågellokaler i länet och som är
anpassad för mobiltelefoner. Adressen är: lokaler.fso.one. Lokalerna
är sådana platser som har större parkeringar så att inga, eller väldigt
få, problem skall kunna uppstå vid parkeringsplats. Vid respektive
skådarplats så uppmanar vi alla närvarande att hålla social distanser-
ing och visa hänsyn till varandra.

På våra aktiviteter brukar Tärnan rekommendera samåkning. Under
våren 2021 kommer vi med anledning av virusläget och risken för
smittspridning av covid 19 att föreslå att *inte* dela bil med någon
annan än de man annars brukar samåka med, utan hellre ta sig till ut-
flyktsmålen med egen bil eller cykel. Håll också koll på Tärnans hem-
sida om ev. förändringar i programpunkterna.  

2021-02-25 torsdag kl 19.00
Tärnans årsmöte
Härmed kallas medlemmarna till årsmöte 2021. Årsmötet kommer att
genomföras via ett fysiskt möte om coronasituationen tillåter detta. Annars
kommer vi att utföra detta via ett digitalt möte. Hur det blir och hur ett ev.
digitalt möte kommer genomföras kommer att meddelas på hemsidan och på
Line Band Tärnan senast 14 dagar före årsmötesdatumet. 
Ansvariga är styrelsen genom Ingvar Jansson 070-570 70 25.



2021-03-17 onsdag kl 16.30 – ca 19.30
Ugglekväll i Koppartorp, Nyköping
Tärnan bjuder även i år på en uggleexkursion. Denna kväll kommer vi som
vanligt lyssna efter de ugglearter som brukar finnas i området vid Koppar-
torp. Samling på parkeringen vid Tunabergs kyrka, Nyköping kl 16.30. 
Ansvarig Lennart Wahlén 070-216 94 89.

2021-03-21 söndag kl 08.00 – ca 12.00
Brannäs våtmark, Oxelösund
Brannäsområdet i Oxelösund kan bjuda på tidiga vårfåglar i våtmarken och
sjöfåglar på havet/Örsbaken. Samling vid våtmarksparkeringen kl 08.00. 
Ansvarig Jan Karlsson 070-680 38 46.

2021-03-24 onsdag kl 17.00 – ca 19.30
Ugglekväll i Koppartorp, Nyköping
Vi gör ett nytt besök i ugglemarkerna vid Koppartorp, Nyköping. Samling på
parkeringen vid Tunabergs kyrka, Nyköping kl 17.00. 
Ansvarig Björn Johansson 070-581 15 71.

2021-03-27 lördag kl 07.00 – ca 11.00
Femöre/Femörehuvud, Oxelösund
Våren har sannolikt kommit med stormsteg, vi besöker då Femöre och van-
drar ut mot Femörehuvud för att se vad som ligger på vattnet utanför
Fyrhuset, samt räknar in de vårsträckande fåglarna. Samling på stora park-
eringen på Femöre, Oxelösund. Ansvarig Anton Johansson 070-297 43 88.

2021-04-07 onsdag kl 17.00 – ca 20.00
Tornkväll vid Strandstuviken
Vi samlas vid nya fågeltornet, där skådare från Tärnan finns på plats. Vi skådar
från plattformen och går eventuellt en tur i området. Om vi blir för många
delar vi upp oss i flera grupper. 
Ansvarig Susanne Stilling 070-602 59 89.



2021-04-14 onsdag kl 18.00 – ca 20.00
Brannäs våtmark, Oxelösund
Brannäsområdet i Oxelösund kan bjuda på många fåglar i våtmarken och
sjöfåglar på havet/Örsbaken. Samling vid våtmarksparkeringen kl 18.00. 
Ansvarig Ragnar Falk 076-811 42 36.

2021-04-17 lördag kl 08.00 – ca 11.00
Långsjön, Ålbäck
Långsjön på Tunabergshalvön är en gammal sjö, som restaurerats av främst
sportfiskarna och dess arbetspartner. Lokalen har redan levererat många
spännande fågelarter och under vårar och försommar finns det stora chanser
att se många arter från det fina fågeltornet. Samling vid parkeringen vid
fågeltornet kl 08.00. Ansvariga är Yvonne Bolin Bolorin 070-236 77 28 och
Christina Bremfält 070-539 19 36.

2021-04-24 lördag kl 07.30 – ca 13.00
Vandring i Naturreservatet Pilthyttedammen
Vi besöker idag det vackra området vid de olika dammarna Gälkhyt-
tedammen – Överdammen – Pilthyttedammen, vi utgår från Gälkhyt-
tedammen och vi vandrar på Sörmlandsleden. En rundslinga på 6,5 km. Fika
blir det vid en av de vackraste rastplatserna utmed Sörmlandsleden, 
vindskyddet på udden vid Överdammen. Parkering/samling vid
Gälkhyttedammen kl 07.30. Det är få parkeringsplatser vid själva Gälkhyt-
tedammen, men möjlighet finns att parkera bilar vid andra parkeringsplatser
strax innan och efter Gälkhyttedammen. 
Ansvariga är Lars Danielsson 073-092 98 75 och Jonny Werdin 070-528 94 87.

2021-04-29 torsdag kl 18.00 – ca 20.00
Kväll vid Långsjön, Ålbäck
Nytt besök vid Långsjön, denna gång på kvällen. Samling vid parkeringen vid
fågeltornet kl. 18.00. Ansvarig Jan Gustafsson 070-321 60 45.

2021-05-04 tisdag kl 17.00 – ca 20.00
Tornkväll vid Strandstuviken
Vi samlas vid nya fågeltornet, där skådare från Tärnan finns på plats.



Vi skådar från plattformen och går eventuellt en tur i området. Om vi blir för
många delar vi upp oss i flera grupper. Ansvarig Per Astfeldt 070-659 21 86.

2021-05-08 lördag kl 05.00 – 13:00
Fågelskådningens dag och tornkampen på Labro ängar, Nyköping
Guidade visning utgår från Tuvhättevägens parkering kl 08.00. Som vanligt
deltar vi också i fågeltornskampen. Det finns skådare i och omkring fågeltor-
net under hela tiden, så ni kommer när det passar er. 
Ansvariga Peter Lantz 070-559 31 53 och Bertil Karlsson 070-347 55 55.

2021-05-11 tisdag kl 18.00 – 20.00
Kväll vid Långsjön, Ålbäck
Nytt besök vid Långsjön, på kvällen. Samling vid parkeringen vid fågeltornet
kl. 18.00. Ansvarig Jan Gustafsson 070-321 60 45.

2021-05-20 torsdag kl 17.00 – ca 20.00
Tornkväll vid Strandstuviken
Vi samlas vid nya fågeltornet, där skådare från Tärnan finns på plats. Vi skådar
från plattformen och går eventuellt en tur i området. Om vi blir för många
delar vi upp oss i flera grupper. Ansvarig Ingvar Jansson 070-570 70 25. 

2021-06-02 onsdag kl 21.00 – ca 01.00
Nattfåglar
Försommarexkursion där vi lyssnar efter nattsjungande fåglar. Samling kl
21.00 på parkeringen mellan Restaurangskolan och Autoexperten utmed
Spelhagsvägen, Nyköping. Ansvarig Jan Sjöstedt 070-572 92 32.

2021-08-04 onsdag 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 en hel del av olika simänder på vattnet. Vi ses vid nya fågeltor-
net, där skådare från Tärnan finns på plats. 
Ansvarig Mats Andersson 070-325 01 40.



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 en hel del av olika simänder på vattnet. Vi ses vid nya fågeltor-
net, där skådare från Tärnan finns på plats. 
Ansvarig Marianne Mattiasson 070-660 10 33.

Annan information
Skådning för måndagslediga
Måndagslediga fortsätter även under våren 2021, det är lättsam fågel-
skådning för både ovana och vana skådare. Det som gäller är måndagar
kl 08.00 - ca 11.00. För aktuell information se Tärnans hemsida eller
kontakta Björn på 070-581 15 71. Ett samarbete med Studiefrämjan-
det. Ansvariga är Björn Johansson, Alf Andersson, Mats Andersson och
Jan Karlsson.

Studiecirkel i Tärnan våren 2021
Under våren 2021 kommer Tärnan genomföra en studiecirkel på temat
”Rovfåglar” och med tanke på covid 19 blir det även denna termin
utomhusträffar vid 4 tillfällen. Mentor vid träffarna är Susanne Stilling.
Intresseanmälan görs till Kerstin Spjuth på adressen
kerstin.m.spjuth@gmail.com senast 7/2 2021. De som anmäler in-
tresse sätts upp på en lista i avvaktan på vårens restriktioner som avgör
hur många vi kan vara vid träffarna. De som var deltagare i
studiecirkeln hösten 2020 har företräde till vårens cirkel. Studiecirkeln
är ett samarbete med Studiefrämjandet. Kostnad 150 kr samt fullbeta-
lande medlemsskap i Tärnan. Faktura kommer att skickas ut via Tärnan.
Cirkeltillfällena administreras av Kerstin Spjuth 070-625 34 75 och
Yvonne Bolin Bolorin 070-236 77 28.

Miljölistan 2021
Miljöskådarlistan fortsätter även under 2021, mer information finns på
Tärnans 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 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. 

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 födelsedata, adress, telefonnr, mailadress. Stödjande famil-
jemedlem 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.
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