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Program för februari – augusti 2022
Uppmaning om den pågående pandemin! Vi har fortfarande en pågående
pandemi i Sverige med stor smittorisk. En risk som under den närmaste tiden
beräknas öka kraftigt. Det är därför viktigt att var och en av oss iakttar den
försiktighet som krävs och som FHM rekommenderar, håll avstånd till varan-
dra, stanna hemma om du är sjuk! Tärnan följer noggrant utvecklingen vad
gäller pandemin vilket kan innebära förändringar i programmet som i så fall
kommer att meddelas via Tärnans hemsida och på Line Band Tärnan eller
att man kontaktar ansvarig för aktivitet.

2022-02-28 måndag
Tärnans årsmöte
Härmed kallas medlemmarna till årsmöte 2022. V kommer att utföra detta via
ett digitalt möte. Hur det digitala mötet kommer genomföras kommer att
meddelas på hemsidan och på Line Band Tärnan senast 14 dagar före
årsmötesdatumet.
Ansvariga är styrelsen genom Ingvar Jansson 070-570 70 25.

2022-03-16 onsdag kl 17.00 – ca 20.00   
Ugglekväll 1
Tärnan bjuder på två ugglekvällar i vår. Som vanligt lyssnar vi i skymningen i 
området kring Koppartorp. Samling på parkeringen vid Tunabergs kyrka. 
Ansvarig Per Astfeldt 070-659 21 86. 

2022-03-23 onsdag kl 17.00 – ca 20.00   
Ugglekväll 2
Ett andra besök i ugglemarkerna kring Koppartorp. Samling på parkeringen
vid Tunabergs kyrka. Ansvarig Jan Karlsson 070-680 38 46. 

2022-03-26 lördag kl 07.00 – ca 11.00   
Gäss och tranor
Så här års rastar tranor och flera arter gäss i stora flockar på sin väg norrut. Vi
ger oss ut, troligtvis mot Skåraområdet eller Kiladalen, och letar efter dem. 
Samling kl 07.00 på parkeringen mellan Restaurangskolan och Autoexperten
utmed Spelhagsvägen, Nyköping. 
Ansvarig Ingvar Jansson 070-570 70 25. 



2022-04-05 tisdag kl 19.00 – ca 21.30
Innemöte: Spanien
Spanien är ett populärt resmål med en rik och lagom exotisk fågelfauna. Jan
Sjöstedt och Ingvar Jansson berättar om en skådarresa dit. 
Lokalen är Pensionärernas hus, Västra Trädgårdsgatan 53, Nyköping.  
Ansvarig: Ingvar Jansson 070-570 70 25.

2022-04-09 lördag kl 07.00 – ca 11.00
Femörehuvud
Vi vandrar mot fyrplatsen och spanar ut över havet. Våren har troligen kom-
mit till kusten och vi hoppas på nyanlända och sträckande fåglar. 
Samling 07.00 på stora parkeringen på södra Femöre Oxelösund. 
Ansvariga Fredrik Lundberg 070-321 05 35 och Monika Dalhäll 072-398 60 90.

2022-04-20 onsdag kl 17.00 – 19.00
Kväll vid Långsjön  
Under fyra vårkvällar anordnas fisk- och fågelguidningar vid den återställda
Långsjön vid Ålbäck i Tunaberg, i ett samarbete mellan Tärnan och Sport-
fiskarna. Samling 17.00 på parkeringen vid fågeltornet där ansvariga Rickard
Gustafsson 076-881 36 58 och Jan Gustafsson 070-321 60 45 möter oss. 

2022-04-21 torsdag kl 17.00 – 19.00
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
17.00 till 19.00. Ansvarig Susanne Stilling 070-602 59 89. 

2022-04-23 lördag kl 07.00 – ca 13.00
Pilthyttedammens naturreservat
En vårvandring på Sörmlandsleden, i området kring Gälkhyttedammen –
Överdammen - Pilthyttedammen, en rundslinga på 6,5 km.  
Samling på parkeringen mellan Restaurangskolan och Autoexperten utmed
Spelhagsvägen, Nyköping, för samåkning i egna bilar. 
Ansvariga Jonny Werdin 070-528 94 87 och Reino Hirvonen 070 – 281 97 56. 



2022-04-27 onsdag kl 17.00 – 19.00 
Kväll vid Långsjön  
Träff två, under fyra vårkvällar anordnas fisk- och fågelguidningar vid den
återställda Långsjön vid Ålbäck i Tunaberg, i ett samarbete mellan Tärnan och
Sportfiskarna. Samling 17.00 på parkeringen vid fågeltornet där ansvariga
Rickard Gustafsson 076-881 36 58 och Jan Gustafsson 070-321 60 45 möter
oss.  

2022-05-04 onsdag kl 17.00 – 19.00
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
17.00 till 19.00. Ansvarig Marianne Mattiasson 070-660 10 33. 

2022-05-07 lördag kl 05.00 – 13.00 
Tornkampen
I den årliga fågeltornskampen försöker man observera så många arter som
möjligt från sitt torn. I år deltar vi med två torn, och vi räknar med en hård
kamp mellan Labro och Strandstuviken. Kom med och hjälp ditt favorittorn
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. 

2022-05-12 torsdag kl 17.00 – 19.00 
Kväll vid Långsjön  
Träff tre, under fyra vårkvällar anordnas fisk- och fågelguidningar vid den
återställda Långsjön vid Ålbäck i Tunaberg, i ett samarbete mellan Tärnan och
Sportfiskarna. Samling 17.00 på parkeringen vid fågeltornet där ansvariga
Rickard Gustafsson 076-881 36 58 och Jan Gustafsson 070-321 60 45 möter
oss.  

2022-05-14 lördag 05.00 – ca 17.00 
Tåkern 
Heldagstur till en av Sveriges klassiska fågelsjöar. Eventuellt stannar vi vid
någon mer lokal på vägen. 



Samling på parkeringen mellan Restaurangskolan och Autoexperten utmed
Spelhagsvägen, Nyköping, för samåkning i egna bilar. 
Ansvarig Olle Pers 070-580 47 93. 

2022-05-18 onsdag kl 17.30 – ca 20.30
Nynäs naturreservat och våtmarker
I Nynäsområdet finns fina möjligheter att skåda vårfåglar. Reservatsförvaltare
Stephan Gäfvert och Markus Forsberg från Länsstyrelsen guidar oss och lär
oss mer om varför våtmarker anläggs och hur miljön, fåglar, växter och insek-
ter gynnas. Samling 17.30 på stora parkeringen vid Nynäs slott. 
Ansvarig Christina Bremfält 070-539 19 36. 

2022-05-19 torsdag kl 17.00 – 19.00
Kväll vid Långsjön  
Träff fyra, under fyra vårkvällar anordnas fisk- och fågelguidningar vid den
återställda Långsjön vid Ålbäck i Tunaberg, i ett samarbete mellan Tärnan och
Sportfiskarna. Samling 17.00 på parkeringen vid fågeltornet där ansvariga
Rickard Gustafsson 076-881 36 58 och Jan Gustafsson 070-321 60 45 möter
oss.  

2022-06-01 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. 

2022-06-10 fredag kl 21.00 – ca 01.00 
Nattfåglar 
Vår traditionella försommarexkursion där vi lyssnar efter nattsjungande
fåglar. Samling kl 21.00 på parkeringen mellan Restaurangskolan och Autoex-
perten utmed Spelhagsvägen, Nyköping, för samåkning i egna bilar. 
Ansvarig Jan Sjöstedt 070-572 92 32. 



2022-07-27 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 Per Astfeldt 070-659 21 86. 

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

Annan information
Skådning för måndagslediga        
Måndagar kl 08.00 – ca 11.00
Varje vecka under våren, exakt startdatum meddelas senare.
Lättsam fågelskådning för både vana och ovana skådare. Samling på parkerin-
gen utmed Spelhagsvägen varje måndag kl 8.00. Vart vi åker bestäms i sista
stund av ansvariga. Ansvariga är Björn Johansson, Mats Andersson och Alf
Andersson. För aktuell information se Tärnans hemsida eller kontakta Björn
Johansson på 070-581 15 71. 

Studiecirkel
Under våren kommer det att starta en studiecirkel på temat ”Fåglar i vår
närhet” för fullbetalande medlemmar i Tärnan. 
Det finns 10 platser och du kan anmäla dig tidigast den 24 januari 2022 kl
07.00 till kerstin.m.spjuth@gmail.com 
Kursen kommer att bestå av innekvällar på onsdagarna 9/2, 9/3, 23/3, 20/4
och exkursioner på lördagarna 19/2, 2/4 och 7/5. Cirkeln hålls i Tärnans och
Studiefrämjandets regi. Kursavgift 150 kr, hur detta inbetalas får man efter
anmälan. Frågor till Kerstin Spjuth 070-625 34 75 eller Yvonne Bolin Bolorin
070-236 77 28.



Stendörrens naturreservat fyller 50 år
Med anledning av att Stendörrens naturreservat fyller 50 år, planeras en ju-
bileumsdag lördag 2022-06-18. Det är främst Länsstyrelsen och Naturum som
arrangerar, men även Tärnan kommer att vara med på något sätt under året.
Mer information kommer finnas på Tärnans hemsida.

Utbildningsdag/helg
Eventuellt blir det en utbildningsdag/helg i höst, mycket beroende på pande-
miläget. Mer info kommer i så fall på Tärnans hemsida, på Line Band Tärnan
och i höstprogrammet.

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.

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 aktiviteter som föreningen erbjuder. Du kan få mer information på Tär-
nans 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: Krickor, hane med ungar, foto Per Thyrén
Programkommitté: Per Astfeldt, Christina Bremfält, Olle Pers och 
Susanne 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.


