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Programmet för januari - augusti 2017

2017-01-01 söndag kl 12.00 - ca 14.00 
Nyårsvandring utmed ån
Som vanligt erbjuder Tärnan på lite nyårsmotion och insamlande av nyårsfåglar. 
Vi träffas som vanligt vid Tovastugan och den parkeringen som är där. Om under-
laget för vandring är besvärligt uppströms ån kan det blir en lättare vandring neråt 
hamnen. Ansvariga Stig Larsson 070-557 77 12 och Ann Löwbeer. 

2017-01-21 lördag 
Artrally 2017
Mer information kommer på hemsidan och via Line Band. Ansvariga Jan Gustafs-
son 070-321 60 45 och Tommy Pettersson.

2017-02-01 onsdag kl 19.00 - ca 21.30 
En resa till Polen
Per Folkesson, Markus Forsberg och Per Flodin berättar om sin resa till Polen  
och de fåglar de fick se där. Vi får säkert också njuta av vackra bilder från resan.  
Vi träffas i Pensionärernas hus på Västra Trädgårdsgatan 53 i Nyköping. 
Föreningen bjuder på fika. Ansvariga för denna kväll är Björn Erixon 072-565 70 44 
och Anton Johansson. 

2017-02-22 onsdag kl 19.00 - ca 21.30 
Årsmöte 
Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmötet 2017. Efter årsmötesförhand-
lingarna får vi rapporter från några av Tärnans och FSO:s pågående projekt, bland 
annat Ejderhusprojektet, Atlasinventeringen och Vadsjöprojektet. Vi träffas i 
Pensionärernas hus på Västra Trädgårdsgatan 53 i Nyköping. Föreningen bjuder 
på fika. Ansvariga för kvällen är styrelsen. Ingvar Jansson 070-570 70 25. 

2017-03-05 söndag kl 08.00 - ca 12.00 
Örnar
Vi åker till Sibro vid Båven och spanar efter örnar och naturligtvis även andra 
fåglar. Samling vid parkeringen mellan Restaurangskolan och Autoexperten 
utmed Spelhagsvägen, Nyköping.  Ansvariga är Jan Karlsson 070-680 38 46 och 
Björn Johansson. 
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2017-03-15 onsdag kl 17.00 - ca 20.00 
Lyssna efter ugglor i skymningen
Som vanligt så här års åker vi ut för att lyssna efter skymningsugglorna berguv 
och sparvuggla. Vi kommer att åka till trakterna av Ytterbo, Buskhyttan. Samling 
vid parkeringen mellan Restaurangskolan och Autoexperten utmed Spelhags-
vägen, Nyköping. Ansvariga är Per Astfeldt 070-659 21 86 och Mikael Gemsjö. 

 
2017-04-02 söndag 
Följ med till brandområdet i Västmanland
Tillsammans med Strängnäs Ornitologiska Förening besöker vi brandområdet 
i Västmanland. Värd och guide på plats kommer att vara Lennart Waara, ord-
förande i Västmanlands Ornitologiska förening. Vi återkommer så snart alla 
detaljer kring besöket är klart med mer information på vår hemsida tarnan.eu. 
Anmälan via e-post till Björn Erixon bjorn.erixon51@hotmail.com  senast lördag 
den 25 mars.

2017-04-12 onsdag kl 18.00 - ca 20.00 
Tornkväll i Strandstuviken
Välkomna till fågeltornet. Ansvariga Susanne Stilling 070-602 59 89 och Björn 
Johansson.

2017-04-22 - 23 lördag – söndag 
Vårvandring i Tintomaras spår
Naturkännaren Bert Lindgren tar oss med på två dagars vandring, preliminärt i 
markerna runt Bålsjön, sydost om Ålberga. Varje dagsetapp är ca 1 mil. 
Start: lördag 22 april kl 11.00. Åter: söndag 23 april före kl 16.00. Anmälan till 
Bert Lindgren 0155-72 333 eller Sven Jonsson 0155-22 74 11. 
Arrangemanget är ett samarbete mellan Nyköpings Frisksportklubb, Naturskydds-
föreningen Södra Sörmland och Tärnan. Mer information kommer på Tärnans 
hemsida under vintern/våren.

2017-04-26 onsdag kl 18.00 - ca 20.00 
Kvällsutflykt till Svanvikens plattform
Vi träffas vid parkeringen nedanför Ryssbergsbacken kl 18:00. (Åk vägen mot 
Ryssbergsstugan, och sväng höger vid skylten Fågeltorn, ca 250 innan stugan.)  
Vi går sedan ut längs spången genom alskogen och vassen och hjälper varandra 
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att se och höra de fåglar som finns i området. Ansvariga för utflykten är deltagarna 
tillsammans.

2017-05-06 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 Studiefräm-
jandet. Ansvariga Marianne Mattiasson 070-660 10 33, Per Astfeldt, Mats Anders-
son och Stig Larsson.  

2017-05-14 söndag kl 07.00 
Heldagsutflykt 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 området. Under vår och försommar finns 
en mängd fåglar på strandängarna, i vassarna och på vattnet. Om vi hinner och har 
lust kanske vi stannar till vid ytterligare någon fågellokal. Ta med lämpliga kläder, 
kikare och matsäck för dagen. Vi samåker och delar på bilkostnaden. 
Samling kl 07.00 vid parkeringen mellan Restaurangskolan och Autoexperten ut-
med Spelhagsvägen, Nyköping. Anmälan till Marianne Mattiasson 070-660 10 33 
eller Mats Andersson 070-325 01 40 senast 7 maj.

2017-05-17 onsdag kl 18.00 - ca 20.00 
Tornkväll i Strandstuviken
Välkomna till fågeltornet. Ansvariga är Sofi Nordfeldt 076-860 24 03 och Peter 
Lantz. 

2017-05-21 till 2017-05-28 
Skådarresa till Polen 
Häng med till POLEN och skåda fågel. Vi flyger till Warszawa-Modlin och 
därifrån tar vi oss runt i nordöstra Polen med minibussar. Vi kommer att besöka 
många av de kända fågellokalerna i och runt nationalparkerna Biolowieza och 
Biebrza, Siemianowa-dammen, fiskdammarna Knyszyn, Bagno Lawki och många 
fler lokaler. 
Vi hoppas kunna se runt 120-130 arter, däribland vattensångare, lundsångare, 
höksångare, halsbandsflugsnappare, mindre flugsnappare, citronärla, fältpiplärka, 
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gulhämpling, ortolansparv, pungmes, sommargylling, härfågel, alla spettarna, 
biätare, tornuggla, träsktärnorna, vitvingad tärna, skäggtärna, större skrikörn,  
mindre skrikörn, vit och svart stork, svarthalsad dopping och en hel del annat!  
Resan äger rum mellan den 21 – 28 maj, med avresa från Skavsta den 21 maj vid 
lunchtid. Vi kommer att bo i dubbelrum, två nätter på hotell i Hajnówka och fyra 
nätter på hotell i Goniadz. Vi räknar med att vara tillbaka på Skavsta den 28 maj 
sen eftermiddag.
Resan kostar 4000 kronor per person och innefattar flygbiljetter, övernattningar, 
transporter, viss guidekostnad och mat (frukost, lunch, middag). Inträden till vissa 
områden kan tillkomma. Detaljerat program och övrig information kommer att 
skickas ut efter nyår till de som anmäler sig.
Anmälan görs via mail till Ingvar c.ingvar.jansson@gmail.com senast den 16 de-
cember. Anmälan skall innehålla fullständigt namn (så som det är skrivet i passet), 
postadress, mailadress och mobiltelefonnummer. Anmälan är bindande! Först till 
kvarn gäller, det finns 12 platser.
Anmälningsavgift på 1500 kr skall sättas in på Tärnans Pg 476 77 25-7 senast den 
22 december 2016. Återstående kostnad 2500 kr skall betalas in på Tärnans Pg 
476 77 25-7 senast den 12 maj 2017.
Frågor besvaras i första hand av Ingvar via mail c.ingvar.jansson@gmail.com 
eller mobil 070 570 70 25. Välkommen med din anmälan! Janne Karlsson, Stig 
Larsson och Ingvar Jansson

2017-06-05 måndag kl 21.30 - 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 parkeringen mellan 
Restaurangskolan och Autoexperten utmed Spelhagsvägen, Nyköping. 
Ansvariga Jan Sjöstedt 070-572 92 32 och Ingvar Jansson.  

Programpunkter som annonseras digitalt 
Studiecirkel - Lär dig 30 vanliga fågelarter till utseende och läte
Cirkeln kräver inga förkunskaper och omfattar 6 innekvällar och 3 uteexkursioner. 
Vi börjar måndag 13 februari 2017 kl. 19.00. Datum för de övriga tillfällena 
bestäms i gruppen. Mer information finns på Tärnans hemsida tarnan.eu 
Kostnad för cirkeln är 150 kr. Deltagarna tar med egen fågelbok och köper boken 
Fågelsång om man inte har den. Anmälan Kristina Branteryd kristina.branteryd@
gmail.com tidigast den 1 november och senast den 20 december. Det finns 10 
platser, först till kvarn.  Cirkeln är ett samarbete med Studiefrämjandet.
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Skådning för måndagslediga
Som vanligt erbjuder Tärnan skådning för måndagslediga under våren. Skåd-
ningen är lättsam skådning för ovana och vana skådare. Oftast skådar vi vårt 
närområde, men vi planerar även att göra någon resa till fågellokaler utanför 
närområdet, då med tidigare start. Ledare är Björn Johansson, Kjell Eriksson, Alf 
Andersson och Mats Andersson. För mer information om datum och program, läs 
på Tärnans hemsida, tarnan.eu eller kontakta Björn på 070-581 15 71. I samarbete 
med Studiefrämjandet. 

Utbildningshelg preliminärt 19-20 augusti
För tredje året i rad planerar vi en utbildningshelg i slutet på sommaren. Tema, 
plats mm är ännu inte bestämt, mer information kommer på hemsidan tarnan.eu , 
på Line Band och i höstprogrammet. 

Tärnan informerar
Hitta årets art i Nynäs Naturreservat
Skåda fågel i Nynäs Naturreservat under 2017, och rapportera dina observationer 
i Artportalen. I januari 2018 kommer Fågelföreningen Tärnans styrelse att utse 
den mest intressanta fågelarten som hittats i Nynäs Naturreservat under 2017, 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 2018. Om du inte är rapportör i 
Artportalen och ser en ovanlig fågel Nynäs Naturreservat, kontakta någon du vet 
rapporterar i Artportalen och be den personen att rapportera åt dig.

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 ak-
tiviteter som föreningen erbjuder. Du kan få mer information på Tärnans hemsida 
tarnan.eu 

Billig fågelmat
Tärnan har förhandlat fram medlemspriser hos Stigtomta kvarn. Klipp ut medlem-
skortet 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. 
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Bilresor 
Vid bilresor rekommenderar Tärnan milersättning med 10 kr/mil per medresenär 
vid bilresor. 

Bli medlem i Tärnan
Medlemskap i Tärnan under 2017 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. 

Småsnäppa
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com



Medlemskort i
Fågelföreningen 

Tärnan
Nyköping/Oxelösund

2017
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Namnteckning

Tärnan
samarbetar med
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