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Programmet för januari - sommaren 2015

2015-01-22, torsdag kl 19.00
Teknikafton
Ta med din smarta telefon så går vi igenom hur man använder Tärnans
lokala informationssystem Line Band Tärnan. Under kvällen tipsar vi
även varandra om bra fågelappar för iPhone och Android.  Vi håller till
på Bergs fastigheter på Arnö, Nyköping, adressen är Företagsvägen 20.
Föreningen bjuder på fika. Anmälan görs till Stig Larsson 073-093 86
51 senast den 19 januari. Ansvariga är Ragnar Falk och Stig Larsson.

2015-02-03, tisdag kl 19.00 
Skräntärna, en ansvarsart för Sörmland 
Skräntärnan (vår förenings symbolfågel) häckar främst i kolonier, och i
vår skärgård finns den just nu i yttre Bråviken. Kvällen ägnas åt denna
karismatiska fågel. Vi får veta allt
om hur den lever på häckningsplat-
sen och hur den flyttar, och den som
berättar detta är projektledaren för
arten i Sverige, Ulrik Lötberg. Detta
är ett föredrag som ni inte får missa,
kom till Pensionärernas hus på Västra Trädgårdsgatan 53 i Nyköping.
Föreningen bjuder på fika. Hela arrangemanget är ett samarbete med

Skräntärna. Foto Thomas Larsson



Länsstyrelsen i Södermanland. Ansvariga är Jan Gustafsson 070-321 60
45 och Karl Ingvarson.

2015-02-25, onsdag kl 19.00
Årsmöte
Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmötet 2015. Kvällens två
huvudteman är de sedvanliga årsmötesförhandlingarna och ett intressant
föredrag, Göran Andersson berättar om den spännande ön Askö i Trosa
skärgård. Göran besöker Askö under flera årstider och de sydöstra del-
arna av ön är riktigt spännande ur fågelsynpunkt. Vi håller årsmötet i
Pensionärernas hus på Västra Trädgårdsgatan 53 i Nyköping. Förening-
en bjuder på fika. Ansvariga för årsmötet är den nuvarande styrelsen
som hälsar alla välkomna. Frågor om årsmötet tas emot av ordföranden
Ingvar Jansson 070-570 70 25. 

2015-03-05, torsdag kl 19.00
Medlemsmöte - kom och prata fågel 
Tärnan bjuder in till ett innemöte där vi bara träffas, umgås och pratar
fågel. Vad vi kommer att prata om bestämmer vi som kommer till detta
möte; det kan vara vinterns fågelmatning, vårens skådarresor, förening-
ens program m.m. Vi brukar ju inte hinna med detta fullt ut när vi har
våra innemöten med föredrag. Föreningen bjuder på fika.  Vi håller till
på Bergs fastigheter på Arnö, Nyköping, adressen är Företagsvägen 20.
Anmälan görs till Stig Larsson 073-093 86 51 senast 2 mars.
Ansvariga är Stig Larsson och Marianne Mattiasson.

2015-03-08, söndag kl 09.00 – ca 12.00
Femörehuvud, Oxelösund 
Har våren kommit? Eller letar vi fortfarande efter övervintrande fåglar?
Dagens exkursion till Femörehuvud har svaret. Vi träffas på Femörehu-
vuds stora parkering kl 09.00. 
Ansvariga Jan Gustafsson 070-321 60 45 och Jan Karlsson.

2015-03-11, onsdag kl 17.30 – ca 20.00
Uggleexkursion 
Vi kommer att åka ner till trakterna kring Ytterbo nära Buskhyttan.



Samling vid parkeringen mellan Restaurangskolan och Autoexperten
utmed Spelhagsvägen, Nyköping. 
Ansvariga Per Astfeldt 070-659 21 86 och Mikael Gemsjö.

2015-04-15, onsdag kl 18.00 – 20.00
Tornkväll i Strandstuviken, Nyköping
Vi finns i Strandstuvikens fågeltorn mellan 18.00 och 20.00, välkomna
när det passar er. 
Ansvariga är Susanne Stilling 0155-28 93 01 och Marianne Mattiasson.

2015-04-19, söndag kl 03.00 – ca 12.00
Orrspel på Fjällmossen
Vi smyger ut i månskenet för att förhoppningsvis få se och höra orrtupp-
arna spela ute på myren. Den här tiden på våren brukar även hönorna
dyka upp på spelplatsen, vilket sätter extra fart på spelet.
Fjällmossen är ett vidsträckt myrkomplex på gränsen mellan Sörmland
och Östergötland, som år 1999 avsattes som naturreservat. I området
finns även många andra fåglar bl.a. tjäder, trana, korsnäbb, flera hack-
spettarter. Det är ca 1,5 km att gå till spaningsplatsen och vi kommer
delvis att gå genom områden där det genomförts naturvårdsbränningar.
Ta med varma kläder, stövlar eller bra kängor, matsäck, kikare (även
tubkikare kan komma till användning), ev. fick- eller pannlampa. När vi
åker hem bestäms av väder, hur länge orrarna spelar m.m. Vi bör dock
vara tillbaka senast kl 12. 
Samling vid parkeringen mellan Restaurangskolan och Autoexperten
utmed Spelhagsvägen kl 03.00, vi åker i personbilar och betalar biler-
sättning till chauffören.  Vid allt för dåligt väder kan arrangemanget
komma att ställas in eller flyttas till annat datum. 
Anmälan till Mats Andersson 070-325 01 40 eller Marianne Mattiasson
070-660 10 33 senast 12 april.

2015- 04 -25 - 26, lördag  - söndag
Vårvandring   I TINTOMARAS SPÅR
Naturkännaren Bert Lindgren tar oss med på två dagars vandring i
storslagen vildmark i naturreservaten Bärsjöskogen och Glotternskogen.
Varje dagsetapp ca 1 mil.



Start: lördag 25 april kl 11.00 vid Mela vid Nedre Glottern. 
Åter: söndag 26 april före kl 16.00.
Anmälan till Bert Lindgren 0155 -72 333 eller Sven Jonsson 0155- 22 74
11. Arrangemanget är ett samarbete med Nyköpings Frisksportklubb,
Naturskyddsföreningen i Södra Sörmland och Tärnan. Mer info på Tär-
nans hemsida under våren.

2015-04-29, onsdag kl 18.00 – 20.00
Tornkväll i Strandstuviken, Nyköping.
Vi finns i Strandstuvikens fågeltorn mellan 18.00 och 20.00, välkomna
när det passar er.
Ansvariga är Sofi Nordfeldt 076-860 24 03 och Peter Lantz. 

2015-05-06, onsdag kl 18.00 – 20.00
Tornkväll i Strandstuviken, Nyköping
Vi finns i Strandstuvikens fågeltorn mellan 18.00 och 20.00, välkomna
när det passar er. 
Ansvariga är Stig Larsson 073-093 86 51 och Ingvar Jansson.

2015-05-09, lördag
Tornkampen och Fågelskådningens Dag
Vi håller till på Labro ängar, Nyköping.
Tornkampen börjar kl 05.00 i Labro fågeltorn och håller på till kl
13.00.
Fågelskådningens Dag börjar kl 07.00 med en första guidad tur till
fågeltornet, samling vid reservatets parkering vid Tuvhättevägen. Nästa
tur avgår kl 09.00 från samma plats. Ett samarrangemang med
Studiefrämjandet. Ansvariga Marianne Mattiasson 070-660 10 33, Per
Astfeldt, Stig Larsson och Ingvar Jansson.

2015-05-19, tisdag kl 18.00 – ca 20.30
Vadsjön, våtmarken med nytt liv
Vi besöker Vadsjön i norra delen av Nyköpings kommun. Våtmarken
har restaurerats under de senaste åren för att skapa nya och förbättrade
förutsättningar för de fåglar som finns i våtmarken. Samling vid park-
eringen mellan Restaurangskolan och Autoexperten utmed Spelhagsvägen,
Nyköping. Ansvariga Karin Lindström 073-773 79 66  och Susanne Stilling.



2015-05-24, söndag kl 07.00 – ca 15.00
Dagsutflykt till Svartåmynningens naturreservat, Linköping 
Kombinationen av välhävdade strandängar, stora vassområden och
näringsrikt vatten ger goda förutsättningar för ett rikt fågelliv vid
Svartåmynningen. Totalt har det observerats drygt 250 fågelarter i om-
rådet. Under vår och försommar finns en mängd fåglar på strandäng-
arna, i vassarna och på vattnet. Ta med lämpliga kläder, kikare och
matsäck för dagen. Samling kl 07.00 vid parkeringen mellan Restau-
rangskolan och Autoexperten utmed Spelhagsvägen, Nyköping. An-
mälan till Marianne Mattiasson 070-660 10 33 eller Stig Larsson
073-093 86 51 senast 17 maj.

2015-06-10, onsdag kl 22.00 - ca 01.00
Nattexkursion
Den populära exkursionen med sikte på nattens sjungande fåglar kör vi
som vanligt med Jan Sjöstedt som ansvarig ciceron. Samling vid park-
eringen mellan Restaurangskolan och Autoexperten utmed Spelhagsvä-
gen, Nyköping. 
Ansvariga Jan Sjöstedt 070-572 92 32 och Ingvar Jansson.

2015-06-24 – 28, onsdag - söndag
Fjällfåglar – En resa till Idre
Följ med oss och skåda fågel i Idretrakten. Vi reser i minibussar från
Nyköping efter lunch på onsdag, och bor i stugor i Gränjesåsvallen, 5-6
personer i varje stuga. På dagarna kommer vi att göra dagsturer till in-
tressanta fågellokaler i området, bland annat Fulufjället med Njupeskär,
och Nipfjället. Hemkomst på söndag kväll, senast kl 21.00.

Maten fixar vi för det mesta tillsammans i stugorna, men vi kommer
även att äta på restaurang vid några tillfällen.

Priset är 2500 kr/person och inkluderar resan, logi och mat.
Anmälan till resan görs tidigast den 1 februari till Stig Larsson på e-post
stickan.larsson@gmail.com

Det finns 16 platser, först till kvarn gäller. När du fått bekräftat att du kom-
mer med sätter du in 300 kr på Fågelföreningen Tärnans Pg. 476 77 25-7.



Skriv Idre 2015 på inbetalningen och ange namn, adress och telefonnr.
Anmälan är bindande. Resterande 2200 kr sätts in närmare avresan
efter överenskommelse med ansvariga. 

Ansvariga för och med på resan är Stig Larsson, Marianne 
Mattiasson 070-660 10 33  och Karin Lindström. Resan görs i samar-
bete med Studiefrämjandet.

Exkursioner som annonseras digitalt
Skådning för måndagslediga
Som vanligt erbjuder Tärnan skådning för måndagslediga under våren.
Skådningen är lättsam skådning för ovana och vana skådare. Det är som
vanligt Björn Johansson och Kjell Eriksson som håller i dessa skådnings-
måndagar. För mer info om datum under våren tittar ni på Tärnans
hemsida, tarnan.eu eller kontaktar Björn på 070-581 15 71. I samarbete
med Studiefrämjandet.

Beten
Under våren kommer någon/några båtresor att arrangeras till ön Beten i
Oxelösunds skärgård. Jämfört med Femörehuvud kommer vi att vara ca
2 km längre ut i skärgården och utanför Beten finns inga trädbevuxna
öar som skymmer sikten. Båten vi åker med tar 6 personer och kost-
naden är 200 kr/person vid fullsatt båt. Vi åker från Gästhamnen i Ox-
elösund. Båtresan är kort så vid många anmälda kan flera turer
anordnas. Inom en timme kan 18 personer ha transporterats ut till
Beten. På Beten har vi utsökt utsikt över Oxelösunds inre ytterskärgård,
här finns en trevlig rundslinga, vindskydd, utedass, eldstad, soptunnor
och en fin badstrand bl.a. Vi hoppas att vi kan träffa rätt dagar då
sträcket av sjöfågel passerar strax utanför Beten. Resan/resorna kommer
enbart att annonseras ut via Tärnans hemsida, sörmlandsmail och Line
Band Tärnan med kort varsel. Ansvariga är Jan Karlsson 070-680 38 46
och Jan Gustafsson.

Fåglar, växter och nattfjärilar
En augustikväll med bra väder kommer vi att ha ett samarrangemang
med Naturskyddsföreningen i Södra Sörmland. Vi kommer att titta på



fågel i närheten av Ytterbo strax söder om Buskhyttan, sedan blir det
lite växttittning vid Ytterbo för att sedan avsluta i en mörk skog med
fångst av nattfjärilar. Aktiviteten kommer endast att annonseras ut via
de båda föreningarnas hemsidor, sörmlandsmail och Line Band Tärnan.
Då presenteras även programmet för kvällen mer i detalj.

Studiecirkel 
Fågelsång för nybörjare
Start tisdag 31.3 kl 18.30 - 21.00.
Vi träffas tre gånger inomhus och två gånger utomhus.
Inomhustillfällen: tisdag 31 mars, tisdag 14 april och tisdag 5 maj (kl
18.30 - 21.00 alla tre kvällar).
Utomhusträffar: tisdag kväll 21 april kl 17.30 - 20.00 och lördag mor-
gon 16 maj.
Kurslokal: Studiefrämjandets lokaler Brunnsgatan 5, Nyköping.
Cirkelledare: Karin Lindström och Susanne Stilling
Kurslitteratur: "Fågelsång: 150 svenska fåglar och deras läten".
Kostnad: 350 kr inklusive kurslitteraturen. Om du redan har boken är
kostnaden 100 kr.
För frågor, kontakta Karin Lindström 073-773 79 66.
Anmälan senast 20 februari till Studiefrämjandet Susanna Engman 
susanna.engman@studieframjandet.se eller 0155-80 00 02.
Max 10 deltagare.

Grönsångare. Foto Pekka Pulsa



Utbildningshelg - Flyttande fåglar
Helgen 19 - 20 september erbjuder Tärnan alla sina medlemmar en ut-
bildningshelg. Detta får ni inte missa så boka in dessa två datum i er
kalender.
Lördag 19 september har vi chans att lära oss mer om sträckande flytt-
fåglar då några av våra medlemmar håller föredrag i Friluftsfrämjandets
lokal på Ryssbergen, Nyköping. På kvällen blir det middag. Allt varvas
med olika samkvämsaktiviteter. Föreningen står för fika och mat under
dagen.
Söndag 20 september tillbringar vi på Femörehuvud, Oxelösund, där
Christian Cederroth kommer att hålla korta föredrag och agera mentor
under tiden vi skådar. Föreningen har hyrt fyrvaktarbostaden med fyrbi-
trädesbostaden under helgen, vilket ger möjlighet till tak över huvudet
samt även möjlighet för några att övernatta där mellan lördag och
söndag.
Hela utbildningshelgen är kostnadsfri för dig som är Tärnanmedlem,
och den är ett samarrangemang med Studiefrämjandet. Om andra vill
närvara så går det bra om plats finns, men kostnaden är då den kuvert-
avgift som det beslutas om.
Mer information med komplett program för dagarna och en officiell in-
bjudan kommer med ett separat utskick under mars månad. Informa-
tionen kommer även finnas på vår hemsida, sörmlandsmail och Line
Band Tärnan.
Tror du att du kommer att delta? Gör i så fall en preliminär intressean-
mälan genom att skicka ett mail till tarnan@sormlandsornitologerna.se
eller genom att ringa Jan Gustafsson på 070-321 60 45. Ange om du vill
delta båda dagarna eller bara en dag (vilken?) samt om ni är flera som
kommer, vilka i så fall. Gör din intresseanmälan senast den 31 januari,
så underlättar du vår planering.

Tärnan informerar
Hitta årets art vid Svanviken
Regler: Skåda fågel vid Svanviken under 2015, och rapportera dina ob-
servationer i Svalan. I januari 2016 kommer fågelföreningen Tärnans
styrelse att utse den mest intressanta fågelarten som hittats vid Svan-
viken under 2015, och ett pris kommer att delas ut till upptäckaren.
Arten måste vara bestämd med stor säkerhet.



Tärnans styrelse är enväldiga domare av vad som är mest intressant.
Prisutdelning sker om möjligt på Tärnans Artrally 2016.
Om du inte är rapportör i Svalan och ser en ovanlig fågel vid Svanviken,
kontakta någon du vet rapporterar i Svalan och be den personen att rap-
portera åt dig.

En app till mobilen
Få och ge snabb information om spännande fågelobservationer i närom-
rådet. Tärnan erbjuder som komplement till hemsidan och sörmlands-
mailet tillgång till appen LINE BAND 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 samåk-
ning för en skådartur. Här kommer Tärnan att påminna om de ak-
tiviteter som föreningen erbjuder. Du kan få mer information på
Tärnans hemsida tarnan.eu och på vår teknikafton den 22 januari, se
ovan.

Billig fågelmat
Tärnan har förhandlat fram medlemspriser hos Stigtomta kvarn. Klipp
ut medlemskortet som finns i programmet du håller i och visa upp det så
erhåller du rabatten. De har en affär nere vid Östra Längdgatan (in på
gården bakom Brunelius Måleri) i Nyköping.

Bilresor
Vid bilresor rekommenderar Tärnan milersättning med 10 kr/mil per
medresenär vid bilresor.

Bli medlem i Tärnan
Medlemskap i Tärnan under 2015 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,
0155 - 28 22 60 eller mail stickan.larsson@gmail.com eller andra ären-
den via mail tarnan@sormlandsornitologerna.se



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

Är du med i Sörmlandsmailet? 
Om inte, gå med nu! Anmäl dig på tarnan.eu. Här får du påminnelse om
aktiviteterna dagarna innan samt även om nya exkursioner som bara
presenteras här, utställningar och andra små tips.

Buskskvätta. Foto Mauri Karlsberg
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