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Program för augusti 2022 - januari 2023
Info med anledning av Covid-19
Vi hoppas att läget är fortsatt stabilt till hösten, och att dessa aktiviteter kan
genomföras. Men pandemin är inte över, vi följer myndigheternas anvis-
ningar, och förändringar kan ske med kort varsel. Eventuell ny information
meddelas på hemsidan och på Band Tärnan.

2022-08-17 onsdag kl 18.00 – 20.00
Tornkväll Strandstuviken
Strandstuviken är en av våra bästa lokaler för rastande flyttfåglar, och från
den nya plattformen har vi god överblick över stränderna, särskilt i kvällsljus.
Skådare från Tärnan finns på plats för att guida vid nya fågeltornet från kl
18.00 till 20.00. Ansvarig Ragnar Falk 076-811 42 36.

2022-08-22 måndag kl 08.00
Skådning för måndagslediga startar för säsongen. Se info på annan plats i pro-
grammet.

2022-08-25 torsdag kl 18.00, samt 2022-09-10 lördag kl 09.00
Ringmärkning på Arnö
Under flera år har Ulf Widemo och Björn Sundblad ringmärkt fåglar i Björns
trädgård på Blåklintsvägen 6. I mindre grupper kan vi nu få ta del av deras
stora kunskaper och erfarenheter samt få se hur ringmärkning går till. Efter-
som möjligheten att fånga fåglar i nät är starkt väderberoende, kan exakt dag
och tid komma att ändras. För att hålla nere gruppstorleken krävs föran-
mälan till Björn. 
Ansvarig Björn Sundblad 070 -113 99 55 (bjorn.sundblad@gmail.com).

2022-08-27 lördag kl 09.00 – ca 16.00 (se text) 
Guidning och vandring på Hartsö 
Hartsöreservatet är ett omväxlande skärgårdsområde med ett rikt fågelliv. På
norra delen av ön ligger Hargberget som med sina 40 meter över havet är en
av skärgårdens högsta punkter och bjuder på en vidunderlig utsikt. Vi får
under dagen möjlighet att vandra tillsammans med öns arrendatorer Pia och
Lars Martikainen som ansvarar för reservatets landskapsvård. De kommer att



berätta om livet på ön och hur de aktivt arbetar för att främja den biologiska
mångfalden. Självklart kommer det också att finnas tid för egen skådning.
Egen matsäck för hela dagen medtages.

Max 16 personer, 8 personer/resa. Vi kör två båtturer från Studsviks brygga,
den första kl 09.00 och den andra kl 10.00. De som åkt ut kl 09.00 är tillbaka
igen ca kl 15.00, och de som åkt ut med den senare turen är tillbaka ca kl
16.00. Kostnad ca 350 kr, beroende på drivmedelspriset i augusti. Anmälan
till ansvarig Karin Anklev ENDAST via sms tidigast den 14 augusti och senast
den 21 augusti. Efter anmälan erhålls information om man kommit med och
vilken båttur man får åka med samt hur betalning skall ske m.m. Anmälan är
bindande och betalning måste vara föreningen tillhanda senast 2022-08-22.
Återbetalning endast om giltigt återbud finns eller om reserv kan ersätta. Vid
hård blåst och mycket regn kan turen ställas in med kort varsel. I så fall åter-
betalas kostnaden. Ansvarig är Karin Anklev 070-310 18 25.   

2022-09-03 lördag kl 07.00-13.00  
Drop-in-exkursion på Marsäng
Vid denna tid pågår höstflyttningen för många arter av både rovfåglar och tät-
tingar. Skådare från Tärnan finns på plats mellan klockan 07.00 och 13.00 för
att berätta om de fåglar vi ser. Ni kommer till Marsäng när det passar er. Tänk
bara på att parkera med omdöme så att ni inte stör boende eller hindrar
framkomligheten. Ansvarig Jan Karlsson 070-680 38 46. 

2022-09-10 lördag kl 09.00
Ringmärkning på Arnö
Se beskrivningen 2022-08-25. 

2022-09-18 söndag kl 07.00-11.00
Labro ängar 
Vi spanar från fågeltornet och går en tur i området. Ragnar Falk möter oss
klockan 07.00 vid parkeringen till Ängstugans koloniområde, Nyköping. 
Ansvarig Ragnar Falk 076-811 42 36. 



2022-10-01 lördag kl 08.00-13.00
EuroBirdwatch på Horn 
Denna helg räknas fåglar samtidigt på många platser runt om i Europa (läs
mer på www.eurobirdwatch.eu). Liksom tidigare år står vi på Hummelholmen
vid Horns båtvarv. Det går bra att komma när som helst under förmiddagen,
följ bara stigen från parkeringen ut genom hagen. Ansvarig Bertil Karlsson
070-347 55 55.

2022-10-05 onsdag kl. 06.30, samt 2022-10-08 lördag kl. 06.30 
Hävringe 
Ön ytterst i Oxelösunds skärgård kan vara en riktig fågelmagnet i sträcktider,
och många ovanliga fynd har gjorts här genom åren. Vi ordnar två turer, men
man kan bara anmäla sig till en av dem. Endast om platser finns kvar så kan
man få åka med på båda resorna. Båt avgår från Oxelösund (parkeringen vid
f.d. Båt och Motor, Femörekanalens östra ände) kl 06:30. Hemfärd bestäms
beroende på väder och fågeltillgång. Kostnad ca 425 kr, beroende på driv-
medelspriset i oktober, vid full båt, 8 platser inkl. ansvarig. 

Anmälan till ansvarig Jan Gustafsson ENDAST via sms (först till kvarn gäller)
tidigast den 15 september och senast den 25 september. Efter anmälan er-
hålls information om man kommit med, samt hur betalning skall ske m.m.
Anmälan är bindande och betalning måste vara föreningen tillhanda senast
2022-10-01, återbetalning endast om giltigt återbud finns, eller om reserv
kan ersätta. Vid hård blåst och mycket regn kan turen ställas in med kort
varsel. I så fall återbetalas kostnaden. Ansvarig Jan Gustafsson 070-321 60 45.

22-10-13 torsdag -- 22-10-16 söndag 
Skådarresa till Halland
Höstens långresa går till Hallandskusten. Lokaler som Getterön och Morups
Tånge kan bjuda på stor fågelrikedom under hösten. Om vi har tur och det
har blåst kraftig västvind finns även chans att se havsfåglar nära land. Vi reser
med minibussar från Nyköping tidigt på torsdag morgon, och är tillbaka
senast kl 21.00 på söndagen. Vi bor på vandrarhem och ordnar mat gemen-
samt. Priset beräknas bli ca 3000 kr, beroende på bensinpris m.m. I detta
ingår resa, övernattning och mat (frukost tre dagar, matsäck tre dagar samt
middag tre dagar.) Vi kan vara högst 16 personer. Anmälan via mejl till 
(kerstin.m.spjuth@gmail.com) tidigast den 22 augusti. Ange namn, telefon-



nummer och mejladress. Anmälan är bindande. Ansvariga är Olle Pers 070-
580 47 93 och Kerstin Spjuth 070-625 34 75. 

2022-10-20 torsdag kl 19.00
Innemöte: Vindkraft till havs, hot eller möjlighet?
Längs Sörmlandskusten planeras ca 200 vindkraftverk, 325 m höga, strax
utanför Hävringe. Hur detta påverkar fågellivet är en högaktuell fråga i det
fågelskyddsarbete som Tärnan och Föreningen Södermanlands Ornitologer
(FSO) bedriver. Ingvar Jansson informerar och berättar mer, i Pensionärernas
hus, Västra Trädgårdsgatan 53, Nyköping. Ansvarig Christina Bremfält 070-
539 19 36. 

2022-10-30 söndag kl 09.00-12.00
Ålbäck-Kungshamn 
Vi samlas klockan 09.00 på parkeringen vid fågeltornet vid Långsjön, Ålbäck,
Tunaberg och vandrar sedan därifrån ut mot Kungshamn. Ansvarig Peter
Lantz 070-559 31 53.

2022-11-10 torsdag kl 19.00  
Innemöte: Om kungsörnen 
Kungsörn är kanske en av våra läckraste rovfåglar i Sverige. Nu finns möjlighet
att lyssna på en av landets främsta experter, vår medlem Jan-Eric Hägerroth.
Han berättar även om hur de använder s.k. ljudboxar som ett hjälpmedel i in-
venteringen av kungsörn. Vi träffas i Pensionärernas hus, Västra Trädgårds-
gatan 53, Nyköping. Ansvarig Fredrik Lundberg 070-321 05 35.  

2022-11-22 tisdag kl 19.00
Filmkväll  
Naturfilmaren Ingemar Lind besöker oss ännu en gång. Årets föreställning
"Djuren på fjället" handlar om djur och växter som under årmiljonernas lopp
har anpassat sig till livet på högfjället, och om människans påverkan på det
vilda som inte alltid är av godo. Filmkvällen är ett samarbete mellan
Studiefrämjandet och Tärnan. Lokalen är Västra församlingshemmet, Hospi-
talsgatan 2, Nyköping (mellan Culturum och Nicolaikyrkan). Ansvarig Stig
Larsson 070-557 7712. 



2022-11-19 lördag kl 09.00-13.00
Senhöstskådning    
Samling kl 09.00 på parkeringen vid COOP Extra på Stenbärsvägen (Idbäck-
sområdet), Nyköping där Jan Sjöstedt möter oss. Vart vi sedan åker är ännu
inte bestämt, utan beror på var vi tror den bästa fågeltillgången är. Ansvarig
Jan Sjöstedt 070-572 92 32. 

2022-12-08 torsdag kl 19.00
Innemöte: Medlemmarnas bildafton 
Vi träffas, pratar och fikar, och avrundar fågelåret med sedvanlig bildafton.
Alla är välkomna att visa egna bilder, men anmäl gärna i förväg till Per om du
har bilder att visa, så blir det lättare att planera kvällen. Lokalen är Pensionär-
ernas hus, Västra Trädgårdsgatan 53, Nyköping. Ansvarig Per Astfeldt 070-
659 21 86. 

2023-01-01 nyårsdagen kl 12.00-15.00
Nyårsvandring i Nyköping 
Vi börjar som vanligt det nya året med en fågelpromenad med Tärnan. I lugn
takt tittar vi på vad som finns i fågelväg, och får både motion och årskryss. Vi
träffas kl 12.00 vid parkeringen vid Tovastugan, Nyköping. Ansvarig Stig Lars-
son 070-557 77 12.

Lördag 2023-01-21 
Artrally 2023  
Boka in detta datum redan nu. Mer information kommer att finnas under
senhösten på Tärnans hemsida och Band Tärnan.

Annan information
Skådning för måndagslediga        
Måndagar kl 08.00 – ca 11.00
Under hösten fortsätter det populära måndagslediga, vi börjar måndag 22.8
och avslutar måndag 24.10, totalt 10 träffar. Lättsam fågelskådning för både
vana och ovana skådare. Samling på parkeringen vid COOP Extra på Idbäcks-
området, Nyköping på måndagar kl 08.00. Vart vi åker bestäms i sista stund



av ansvariga. Ansvariga är Björn Johansson, Mats Andersson och Alf Anders-
son. För aktuell information se Tärnans hemsida eller kontakta Björn Jo-
hansson på 070-581 15 71. 

Studiecirkel
Höstens studiecirkel ”Fåglar i Nyköpings tätort”
Cirkeln är till för medlemmar i Tärnan. Start 7.9 med en  innekväll 17.30-
20.00. Exkursioner; lördagar 17.9, 1.10, 8.10, 22.10 kl 09.00-12.00. Anmälan
tidigast 29.8 kl 08.00 till (kerstin.m.spjuth@gmail.com), först till kvarn gäller.
Max 10 deltagare. Ansvariga Kerstin Spjuth 070-6253475 och Yvonne Bolin
Bolorin 070-2367728.

Miljölistan 2022
Miljöskådarlistan fortsätter även under 2022, mer information finns på Tär-
nans 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.

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 medlemspriser 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 aktuell medlemsförteckning. 



Tärnan 
samarbetar med

Omslagsfoto: Sångsvan med ungar, foto Jan Karlsson
Programkommitté: Karin Anklev, Christina Bremfält, Olle Pers och Su-
sanne Stilling
Layout: Jan Gustafsson

Bli medlem i Tärnan 
Medlemskap i Tärnan under 2022 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 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.


