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Programmet för augusti 2017 - januari 2018

2017-08-09 onsdag kl 18.00 – 21.00 
Vadarkväll 1   
Så här års pågår vadarnas höstflyttning för fullt. Om det blir till Strandstuviken 
eller Vadsjön eller någon annan lokal, beror på vattenstånd och aktuella rapporter.
Vi samlas vid Spelhagens parkering utmed Spelhagsvägen, Nyköping, för 
samåkning i egna bilar. Vi är tillbaka senast kl 21.00. 
Ansvarig är Per Astfeldt 070-659 21 86. 
 
2017-08-16 onsdag kl 18.00 – 21.00 
Vadarkväll 2   
Så här års pågår vadarnas höstflyttning för fullt. Om det blir till Strandstuviken 
eller Vadsjön eller någon annan lokal, beror på vattenstånd och aktuella rapporter.
Vi samlas vid Spelhagens parkering utmed Spelhagsvägen, Nyköping, för 
samåkning i egna bilar. Vi är tillbaka senast kl 21.00. 
Ansvarig är Olle Pers 070-580 47 93.

2017-08-19 lördag kl 13.00 – 21.00 
Tärnans utbildningshelg i Ryssbergsstugan - Vadare på 
sträck/rastande. 
Spännande, korta föredrag om vadarnas sträckkaraktärer och dräkter presenteras 
under dagen, varvat med fika, mat och mingel. Mer information finns i separat 
blad tillsammans med detta utskick, där inbjudan och dagordning presenteras. 
I samarbete med Studiefrämjandet.

2017-08-20 söndag
Tärnans utbildningshelg - Vadare, praktik i fält 
Ca tre timmar på fm eller em vid någon av våra bästa rast/sträcklokaler för 
vadare, Strandstuviken eller Vadsjön. Var vi kommer vara bestäms senare, och 
kommer att presenteras till dem som anmäler sig till utbildningshelgen samt på 
Tärnans hemsida tarnan.eu 
I samarbete med Studiefrämjandet.

Digiscoping - hur gör jag?
 Vad ska jag tänka på vid kikarköp eller hur sköter jag om min kikare på bästa 
sätt? Håkan Lindström från Kikab AB svarar på frågor och visar kikare från Kite 
den 20 augusti i samband med “vadarkursen”. Alla är välkomna oavsett om man 
är deltagare på kursen eller inte. 
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2017-08-26 lördag kl 11.00 – 14.00
Familjedag på Stendörren
En dag fylld med aktiviteter för både stora och små. Länsstyrelsen tillsammans 
med bland annat Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen och Tärnan visar upp 
sina verksamheter och inspirerar besökarna till att göra upptäckter i naturen. 
Ansvarig för denna aktivitet är Anton Johansson 070-297 43 88.
 
2017-09-02 lördag kl 08.00 – ca 14.00 
Rovfågelsträck och andra arter på Marsäng 1     
Vi besöker en av vårt områdes bästa lokaler för höststräckande fåglar, och hop-
pas på gott sträckväder med rovfåglar, tättingar och mycket mer. Vi samlas vid 
Spelhagens parkering utmed Spelhagsvägen, Nyköping, för samåkning i egna 
bilar. Ansvariga är Jan Gustafsson 070-321 60 45 och Jan Karlsson. 
 
2017-09-24 söndag kl 08.00 – ca 14.00
Sträck på Marsäng 2 
Ännu ett besök på vår egen fina höstlokal. Tre veckor sedan förra gången, så art-
sammansättningen bör ha förändrats något. Vi samlas vid Spelhagens parkering
utmed Spelhagsvägen, Nyköping, för samåkning i egna bilar. Ansvariga är Jan 
Sjöstedt 070-572 92 32 och Björn Johansson.
 
2017-09-30 lördag kl 08.00 – 14.00
Euro Bird Watch 2017
Vid träffas vid Horns båtvarv, Nyköping, och räknar arter och individer som en 
del av Euro Bird Watch. Aktiviteten är traditionsenligt förlagd till första helgen 
i oktober men i år är det månadsbryt mellan lördag och söndag så vi räknar den 
sista september för ovanlighetens skull. Vill ni följa vad som händer ute i Europa 
denna helg så besök gärna evenemangets hemsida http://www.eurobirdwatch.eu  
Vi står ute på udden öster om varvet, ni följer stigen från parkeringen ut genom 
hagen. Ni kommer till Horn när det passar er själva under dagen. 
Ansvariga är Bertil Karlsson 070-347 55 55 och Peter Lantz. 
Ett samarbete med Studiefrämjandet.

2017-10-04 onsdag kl 19.00 – ca 21.00
Innekväll, Skåda med öronen  
Kikare och kamera är välkända hjälpmedel, men de flesta fåglar upptäcks faktiskt
med hörseln. Kvällens gäst Teet Sirotkin har länge varit intresserad av läten och 
har gjort många inspelningar genom åren. I kväll berättar han om teknik och 
utrustning, hur man spelar in, och hur man kan träna på läten. Vi kommer att få 
lyssna på intressanta fågelläten, höra lite anekdoter och testa våra kunskaper på 
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svåra ljudfrågor. Vi träffas i Pensionärernas hus, V Trädgårdsgatan 53, Nyköping. 
Ansvariga för denna kväll är Marianne Mattiasson 070-660 10 33 och Olle Pers.
 
2017-10-07 lördag kl 08.00 – 14.00
Nynäs naturreservat  
Vi besöker Nynäs naturreservat, där Anna Ingvarson och Markus Forsberg, 073-
031 81 01 från länsstyrelsen guidar oss runt och berättar om de restaureringar
som gjorts. Det blir information om LIFE-projektet Coast Benefit, besök på några 
av de nyrestaurerade områdena, samt lite om den pågående översynen av reservatets 
skötselplan. Vi samlas vid Spelhagens parkering utmed Spelhagsvägen,
Nyköping, för samåkning i egna bilar, återkomst senast kl 14.00. Glöm inte 
matsäcken. Ansvariga är Anna Ingvarson och Markus Forsberg 073-031 81 01.
 
2017-10-12—15 torsdag - söndag
Skådarresa till Halland
Följ med oss och skåda höstfågel i Halland. Vi reser med minibuss med avfärd 
från Nyköping torsdag den 12 oktober kl 06.00 och hemkomst söndag den 15 
oktober senast kl 21.00. Vi bor på vandrarhem i närheten av Getterön utanför 
Varberg. Vi har närhet till lokaler som Getterön, Morups tånge, Glommen etc. 
Där kan vi bl.a. ha förhoppningar på att se olika sträckande höstfåglar. Om det 
har blåst kraftig västvind kan vi ha möjlighet att se havslevande fåglar som har 
pressats in mot land. Priset är 2100 kr/person och då ingår resa, tre övernattningar 
samt mat (frukost tre dagar, matsäck tre dagar samt middag tre dagar). 
Ev. ytterligare middag på hemresan på söndag betalas av resenären.
Ledare är Marianne Mattiasson 070-660 10 33 och Björn Erixon 072-565 70 44.
Har du frågor ring någon av oss. Vi har 6 platser förutom ledarna. Först till kvarn 
gäller. Anmälan görs tidigast 4 september till Björn Erixon via mail 
bjorn.erixon51@hotmail.com ange namn, telefonnr och mailadress. Anmälan är 
bindande. När du har fått ditt deltagande bekräftat, sätt in 2100 kr på Tärnans pg 
476 77 25-7. Skriv namn och Hallandsresan 2017 på inbetalningen.  
 
2017-10-26 torsdag kl 19.00 – ca 21.30
Innekväll, Stora betande fåglar
Tranor, gäss och sångsvanar ökar kraftigt i antal i hela Europa, så också i det 
sörmländska landskapet på grund av skydd, restaurerade våtmarker, större åkrar 
och mer höstsådda grödor som erbjuder obegränsad tillgång till mat. Johan Månsson,
forskare från Viltskadecentrum/SLU, kommer att berätta om dessa arters biologi 
och dynamik samt deras förutsättningar på kort och lång sikt i Sörmland. Vi träf-
fas i Pensionärernas hus, V Trädgårdsgatan 53, Nyköping. 
Ansvarig är Ingvar Jansson 070-570 70 25. 
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2017-11-11 lördag kl 09.00 – ca 12.00
Senhöst i Oxelösund     
Femöre, Kylvattendammen eller Gamla Oxelösund. Vi åker dit det är bäst för 
dagen. Jan Karlsson 070-680 38 46 och Jan Gustafsson vet var fåglarna finns och 
leder oss runt i kommunen. Varma kläder rekommenderas. Vi träffas vid Ram-
dalens idrottsplats parkering, Oxelösund kl 09.00.   
 
2017-11-20 måndag kl 19.00
Mitt liv som naturfilmare – bild och filmvisning av Ingemar Lind!
Vi träffas på Culturum i Nyköping
Under dryga 40 år har Ingemar Lind haft förmånen att ha sin hobby som yrke. 
Med hjälp av sina tre ledstjärnor, Hänsyn, Respekt och Ödmjukhet har han kom-
mit både djur och fåglar nära. I filmen har han valt ut ett antal episoder som han 
lagrat på en speciell plats i sin hjärnas minnesarkiv. Som vanligt inleds kvällen 
med en stillbildsdel, denna gång med rubriken “Fåglar i folktron”. Tyngdpunkten 
har lagts på göken, denna så märkliga fågel. Ett samarbete med Studiefrämjandet.
 
2017-11-28 tisdag kl 19.00 – ca 21.00
Innekväll, En rundresa på Nya Zeeland
Reseskildring med tonvikt på natur och fågelliv. Med ord och bild berättar Mikael 
Gemsiö också om vad som väntar turisten, sevärdheter, landets historia och annat 
smått och gott.
Vi träffas i Pensionärernas hus, V Trädgårdsgatan 53, Nyköping. 
Ansvarig för denna kväll är Per Astfeldt 070-659 21 86.
   
2017-12-07 torsdag kl 19.00 – ca 21.30
Innekväll, Medlemmarnas bildafton      
Vi ser på varandras bilder, fikar, och talar om fågelåret som varit. Alla är välkomna
att visa egna bilder, men anmäl gärna i förväg till ansvariga Ingvar Jansson 
070-570 70 25 och Marianne Mattiasson om du har bilder att visa, så blir det lät-
tare att planera kvällen.     
Vi träffas i Pensionärernas hus, V Trädgårdsgatan 53, Nyköping.    
 
2018-01-01 måndag kl 12.00 - ca 14.00
Nyårsvandring utmed ån
Same procedure as every year. Börja det nya året med en fågelpromenad med Tär-
nan. I lugn takt tittar vi på allt som finns att se i fågelväg, och får både motion och 
årskryss. Vi träffas som vanligt vid parkeringen vid Tovastugan. Om det skulle 
vara alltför halt och svårvandrat uppströms, kan det bli en lättare vandring neråt 
hamnen. Ansvariga är Stig Larsson 070-557 77 12 och Ann Löwbeer.
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2018-01-20 lördag kl 08.00 
Tärnans artrally 2018
Mer information kommer på hemsidan och på Line Band.
Ansvariga är Jan Gustafsson 070-321 60 45 och Susanne Stilling.

Studiecirkel 
Tema vadare i Sverige
Vi spinner vidare på höstens utbildningshelg om vadare och startar en kurs där vi 
tränar på att känna igen svenska vadare genom att titta på bilder från Artportalen. 
Cirkeln kräver inga förkunskaper och omfattar 4 innekvällar den 6, 13, 20 och 
27 november, kl 19-21. Det finns plats för 10 deltagare utöver Kristina Branteryd 
och Torsten Jensen som är ledare, samt deras två hundar som kommer att närvara. 
Mentor kommer att närvara vid varje cirkeltillfälle.
Kostnad för cirkeln är 100 kr. Deltagarna tar med egen fågelbok. Anmälan till 
Kristina Branteryd kristina.branteryd@gmail.com tidigast den 1 september och 
senast den 15 oktober. Efter anmälan erhåller den anmälda en faktura från Tärnan. 
Cirkeln är ett samarbete med Studiefrämjandet.

Programpunkter som annonseras digitalt 
Skådning för måndagslediga
Som vanligt erbjuder Tärnan skådning för måndagslediga under hösten. Skåd-
ningen är lättsam skådning för ovana och vana skådare. Det är som vanligt Björn 
Johansson och Kjell Eriksson nu tillsammans även med Alf Andersson och Mats 
Andersson som håller i dessa skådningsmåndagar. För mer info om datum under 
hösten tittar ni på Tärnans hemsida, tarnan.eu eller kontaktar Björn på 070-581 15 71.
I samarbete med Studiefrämjandet. 

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 vid aktiviteterna. 
Läsa gärna mer på http://birdlife.se/om-rapphonan/ 
Här i Nyköping/Oxelösund har vi tidigare haft aktiviteter då vi bl.a. erhöll pris ur 
Jörgen Israelsson minnesfond. Hoppas att du vill hänga med och ta gärna med en 
väninna!

Skåda fåglar vid Horn den 16 september mellan kl 10.00 - ca 13.30. Vid dåligt 
väder kan träffen bli inställd, ring Susanne Stilling (070-602 59 89) vid tveksam-
het.



6

Någon gång i oktober/november, vi gör en utflykt till en fågellokal mitt i Sörm-
land. Vi kommer även att göra ett stopp där vi blir bjudna på förtäring och får då 
tips och information om hur du underhåller din kikare. Möjlighet finns också att 
titta och klämma på nya och begagnade kikare samt få råd vad du ska tänka på om 
du är i köptankar. Föranmälan till Susanne Stilling (070-602 59 89), senast 15.10.

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 medlems-
kortet som finns i programmet du håller i och visa upp det så erhåller du rabatten. 

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.



Medlemskort i
Fågelföreningen 

Tärnan
Nyköping/Oxelösund

2017

...............................................................................................
Namnteckning

Tärnan
samarbetar med
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Programkommitté: Marianne Mattiasson, Per Astfeldt, Jan Karlsson, Olle Pers
Layout: Eva-Karin Brinell


