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Program för februari - juli 2023
Info med anledning av Covid-19
Vi hoppas att läget är fortsatt stabilt under våren - sommaren 2023, och att
dessa aktiviteter kan genomföras. Men pandemin är inte över, vi följer myn-
digheternas anvisningar, och förändringar kan ske med kort varsel. Eventuell
ny information meddelas på hemsidan och på Band Tärnan.

2023-02-01 onsdag kl 19:00 – ca 21:30 
Lär dig mer om Artportalen 
Peter Lantz, som arbetar med systemet nästan dagligen, lär oss mer om att
använda Artportalen för att rapportera och för att söka information. Både ny-
börjare och vana rapportörer är välkomna. OBS: Vi håller till i sal K220A,
Campus Nyköping, ingång från Västra Trädgårdsgatan 34, Nyköping.
Ansvarig Olle Pers 070 – 580 47 93. 

2023-02-16 torsdag kl 19:00 – ca 21:30 
Årsmöte 
Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmötet 2023. När formaliteterna
är klara, kommer Stephan Gäfvert och Markus Forsberg att berätta om de nya
våtmarkerna i Nynäs och Snäckviken och deras betydelse för fåglar och andra
djur. OBS: Årsmöteslokal kommer vara föreningslokalen på Trangången 2,
Nyköping. Parkering lämpligast utmed Ängstugevägen. Välkomna.
Ansvariga är styrelsen genom Ingvar Jansson 070 – 570 70 25. 

2023-03-06 måndag kl 17:30 – ca 21:00 
Ugglekväll 1
Den första av två ugglekvällar i vår. Vi lyssnar i skymningen i området kring
Koppartorp. Samling kl 17:30 på parkeringen vid Tunabergs kyrka. 
Ansvarig Lennart Wahlén 070 – 216 94 89. 

2023-03-13 måndag kl 08:00 
Skådning för måndagslediga startar för säsongen. Se info på annan plats.



2023-03-22 onsdag kl 18:00 – ca 21:00   
Ugglekväll 2
Ett andra besök i ugglemarkerna kring Koppartorp. Samling kl 18:00 på park-
eringen vid Tunabergs kyrka. 
Ansvarig Jan Karlsson 070 – 680 38 46.

Under perioden 11-21 april (vecka 15-16) 
Ringmärkning på Arnö 
Ulf Widemo och Björn Sundblad visar hur ringmärkning går till, i trädgården
på Blåklintsvägen 6. Föranmälan krävs för att hålla nere gruppstorleken. 
Vi hoppas kunna göra detta vid två tillfällen under denna period, men möj-
ligheten att fånga fåglar i nät är starkt väderberoende. Exakt vilka datum och
tider det blir, och info om hur man anmäler sig, kommer att meddelas på
hemsidan några dagar i förväg.  
Ansvarig Björn Sundblad 070 – 113 99 55, (bjorn.sundblad@gmail.com). 

2023-04-16 söndag kl 08:00 – ca 15:00
Tullgarn och Tullgarnsnäs
Vi besöker ett par fina strandlokaler i vacker natur kring Tullgarn strax norr
om Trosa. Det blir ca 5 km vandring, stövlar rekommenderas. De som vill
samåka från Nyköping samlas 08:00 på parkeringen vid COOP på Stenbärsvä-
gen (Idbäcksområdet). Övriga träffas på parkeringen vid Tullgarns slott ca 08:45. 
Ansvariga är Torbjörn Winqvist 070 – 756 31 55 och Olle Pers 070 – 580 47 93.

2023-04-22--23 lördag - söndag 
Utbildningshelg  
Efter några års uppehåll återkommer Tärnans utbildningshelg, denna gång
med inriktning på vad man kan se och höra i olika biotoper. På lördagen flera
föredrag, och något att äta, på söndagen skådning i fält. Information om tider,
plats, anmälan, och pris, kommer att meddelas under våren via hemsidan och
Band. 
Ansvariga styrelsen. 

2023-04-27 torsdag kl 18:00 – ca 20:00
Tornkväll Strandstuviken 
Skådare från Tärnan finns på plats vid den nya plattformen för att guida. 
Ansvarig Ragnar Falk 076 – 811 42 36.  



2023-05-06 lördag kl 05:00 – 13:00 
Tornkampen
I denna riksomfattande tävling gäller det att observera så många arter som
möjligt från sitt fågeltorn. I vårt område blev det förra året en jämn kamp
mellan Labro och Strandstuviken. Kom med och hjälp ditt torn att bli bäst i
kommunen! Det finns skådare vid båda fågeltornen under hela tiden, man 
kan vara med hela tiden eller en kortare tid. 
Ansvarig Labro: Peter Lantz 070 – 559 31 53.  
Ansvarig Strandstuviken: Mats Andersson 070 – 325 01 40. 

2023-05-10 onsdag kl 18:00 – ca 20:00
Linudden   
Ett kvällsbesök i markerna kring Linudden. Samling på parkeringen vid COOP
på Stenbärsvägen (Idbäcksområdet) för samåkning i egna bilar. 
Ansvariga Fredrik Lundberg 070 – 321 05 35 och Monika Dalhäll 072 – 398 60 90. 

2023-05-24 onsdag kl 18:00 – ca 21:00 
Svanviken    
Ett kvällsbesök vid Svanviken. Samling på parkeringen vid COOP på Sten-
bärsvägen (Idbäcksområdet).  
Ansvarig Susanne Stilling 070 – 602 59 89. 

Blåhake. Foto Jan Karlsson



2023-05-27 lördag kl 05:00 - ca 17:00 
Kvismaren    
Heldagstur till den klassiska fågelsjön i Närke, där vi har chans att hitta svart-
tärna, gråhakedopping, trastsångare och mycket annat. Samling kl 05:00 på
parkeringen vid COOP på Stenbärsvägen (Idbäcksområdet), Nyköping, för
samåkning i egna bilar.  
Ansvarig Olle Pers 070 – 580 47 93. 

2023-05-31 onsdag kl 18:00 – ca 20:00 
Tornkväll Strandstuviken  
Vi ses vid den nya plattformen, där skådare från Tärnan finns på plats. 
Ansvarig Jan Gustafsson 070 – 321 60 45. 

2023-06-03--04 lördag – söndag  
Lacka   
Lacka naturreservat i yttre delen av Västerljungs skärgård bjuder på strandän-
gar, närhet till öppet vatten och ett rikt fågelliv. Pierre Stålnäbb, boende på
Lacka, kommer att vara vår fågelguide på ön. 8 personer kan delta. 

Denna svarthalsade trast är sedd på Lacka en vinterdag för ett antal år sedan.
Foto Leif Nyström.



Priset är 850 kr per person om vi blir 8 stycken. I priset ingår båtresor, guid-
ning, övernattning i stuga samt middag första dagen och frukost och lunch
dag två. Priset kan stiga något om vi inte blir full grupp (8 personer).
Tid och plats: lördag kl 09:00 med båt från Källviks brygga, tillbaka på söndag
eftermiddag. Mer info kommer till de anmälda. 
Anmälan senast 25 maj till Christina Bremfält på tel 070 – 539 19 36 eller
mail christina.bremfalt@gmail.com

2023-06-08 torsdag kl 21:00 – ca 01:00  
Nattfåglar 
Vår traditionella försommarexkursion där vi lyssnar efter nattsjungande
fåglar. Samling kl 21:00 på parkeringen vid COOP på Stenbärsvägen (Idbäck-
sområdet), Nyköping, för samåkning i egna bilar. 
Ansvarig Jan Sjöstedt 070 – 572 92 32. 

2023-07-31 måndag kl 18:00 – ca 21:00 
Flyttande vadare 
Så här års är de arktiska vadarna redan på väg söderut, och kan ofta ses i full
sommardräkt. Vi samlas klockan 18:00 på parkeringen vid COOP på Sten-
bärsvägen (Idbäcksområdet) för samåkning i egna bilar. Väderläget och ak-
tuella rapporter avgör sedan om vi åker mot Vadsjön eller Strandstuviken
eller någon annanstans.  
Ansvarig Per Astfeldt 070 – 659 21 86.    

Annan information
Skådning för måndagslediga     
Måndagar kl 08:00 – ca 12:00
Under våren fortsätter det populära måndagslediga, lättsam fågelskådning för
både vana och ovana skådare, varje helgfri måndag från 13 mars till 29 maj.
Samling på parkeringen vid COOP på Stenbärsvägen (Idbäcksområdet),
Nyköping på måndagar kl 08:00. Vart vi åker bestäms i sista stund av an-
svariga. Annandag påsk 10 april och 1 maj gör vi uppehåll i måndagsskådnin-
gen, och den 8 maj åker vi någonstans lite längre bort. Den dagen blir tiden
kl 07:00 - ca kl 14:00. För aktuell information se Tärnans hemsida eller kon-
takta ansvariga.  Ansvariga är Björn Johansson 070 -581 15 71, Mats Anders-
son 070 - 325 01 40 och Alf Andersson 073 - 959 85 18. 



Vårens studiecirkel 
"Vårens fåglar" för medlemmar i Tärnan startar onsdagen den 8 mars med en
innekväll kl 18:00. Därefter blir det ytterligare en innekväll onsdagen 26 april.
Exkursioner: Lördagar kl 09:00- ca 12:00 den 18 + 25 mars och 13 maj samt
en onsdagskväll den 3 maj kl 17:30 tills solen går ner? Max 10 deltagare.
Anmälan tidigast 13 februari via mail till kerstin.m.spjuth@gmail.com
Ansvariga Kerstin Spjuth  070-625 34 75  och Yvonne Bolorin 070-236 77 28.

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.

Band Tärnan i mobilen 
Få och ge snabb information om spännande fågelobservationer i närområdet.
Tärnan erbjuder som komplement till hemsidan tillgång till appen Band Tär-
nan 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 Tärnans
hemsida (tarnan.eu).

Billig fågelmat 
Tärnan har förhandlat fram medlems-
priser 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 ak-
tuell medlemsförteckning. 

Nötväcka med ett solrosfrö från Stigtomta
kvarn.
Foto Thomas Larsson.



Tärnan 
samarbetar med

Omslagsfoto: Forsärla i Nyköpingsån. Foto Peter Eriksson
Programkommitté: Karin Anklev, Christina Bremfält, Olle Pers och 
Susanne Stilling
Layout: Jan Gustafsson

Bli medlem i Tärnan 
Medlemskap i Tärnan under 2023 kostar 200 kr för vuxna, ungdomar < 25 år
100 kr. Summan kan betalas in på Pg. 476 77 25-7. Ange namn, gärna födelse-
data, adress, telefonnr, mailadress. Stödjande familjemedlem kan betala in 50
kr på samma Pg. Du når föreningen med medlemsärenden genom telefon till
Stig Larsson, 070-557 77 12 eller mail stickan.larsson@gmail.com fram till 16
februari, därefter via mail tarnan@sormlandsornitologerna.se

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


