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AUGUSTI  
Onsdag 21/8 | Vadarkväll vid Svensksundsviken

Vi skådar gemensamt från fågeltornet i Svensksunds-
viken där vi förväntar oss få se arktiska vadare som 
myrspov, kustsnäppa, spovsnäppa, småsnäppa bland 
mycket annat! Drop-in till tornet och guider finns när-
varande på plats mellan kl 18-21. Jesper Villaume, 072-
230 03 45.

Söndag 25/8 | Gärstad och Svartåmynningen
Vi besöker Gärstadverken utanför Linköping för att 
spana efter spännande trutar under trygg guidning av 
trutexperten Viktor Eriksson. Lyckas vi pricka in nå-
gon kaspisk trut? Eller har vi turen att rent av hänga in 
en medelhavstrut? Efteråt styr kosan mot Sättunaviken 
i Svartåmynningens Naturreservat för att fylla ut dags-
listan med diverse våtmarksfåglar. 

Samling vid Himmelstalundsbadets parkering kl: 
09.00 för gemensam samåkning samt hemfärd kring 
ca kl: 13.00. Anmälan senast lördag 24/8 till Jesper 
Villaume, 073-230 03 45.

SEPTEMBER
Lördag 14/9 | Åby gård, Fröjerums våtmark och

Grensholmsbron
Clas Tornefjell guidar oss runt några av fågellokalerna 
kring Norsholmstrakten. Vi studerar våtmarksfåglar 
som änder, gäss, vadare liksom andra höstflyttare. Med 
lite tur ges även möjlighet till närstudier av kungsfiska-
re vid Grensholmsbron. 

Samling kl: 08.00 vid Himmelstalundbadets parke-
ring. Ansvarig: Robert Petersen, 073-708 35 45.

Måndag 23–30/9 | Jubileumsresa till Vadehavet
FiNk firar sina 40 år genom en resa till Danmarks fan-
tastiska fågelkust – Vadehavet – som annonserades i 
FiNt 2018/4. Observera att anmälan har gått ut, men 
vid återbud kan någon plats finnas. 

Ansvarig: Karin Forsell, karin.forsell@birdlife.se

Jubileumsprogrammet hösten 2019

Lördag 28/9 | Exkursion till Häradsskär
FiNk och LFK anordnar en gemensam utflykt till 
Härads skär. Vi kikar efter sträckande sjöfåglar och 
rastande tättingar. Samtidigt pågår ringmärkning där 
det ges möjlighet att se fåglar på närhåll. Båten avgår 
kl: 07.30 från Fyrudden och hemfärd från ön kring kl: 
15.00. 

Samling vid Himmelstalundsbadets parkering kl: 
06.00 för gemensam samåkning från Norrköping. 
Anmälan senast torsdag 26/9 till Mats Hjelte, 070-564 
81 70.

OKTOBER
Söndag  6/10 | Herrebro våtmark – lättare skådning
Denna exkursion riktar sig i första hand till nya med-
lemmar och nybörjare. Vi kikar efter rastande våt-
marksfåglar och hoppas bl.a. få se snatterand, bläsand, 
skedand, kricka och med lite tur kanske även någon 
smådopping, rörhöna eller mindre hackspett. 

Samling vid Herrebroparkeringen kl: 09.00 för ge-
mensam promenad till fågeltornet och gömslet. Ansva-
rig: Mats H Johansson, 070-510 98 43.

Torsdag 24/10 | Fågelbilder från Norra Europa
INNE Globetrottern och skicklige fågelfotografen Peter 
Berglin berättar och visar vackra fågelbilder från sina 
resor genom kontinenten. Kom och stifta närmare be-
kantskap med fåglar du känner igen i en nyare tapp-
ning, fåglar som här hemma betraktas som rariteter 
eller bara för att njuta av Peters målande berättelser. 
Ansvarig: Stig Lindvall, 070-639 96 60.

NOVEMBER
Torsdag 14/11 | Häradsskär i ord och bild
INNE Kjell Carlsson berättar och visar bilder om 
Härads skär. Vi får en djupdykning av fågelfaunan samt 
får lära oss allt och det senaste om ringmärkning, 

Häradsskärsgruppens och ÖgOF:s verksamheter på 
ön. Vi diskuterar också aktuella obsar och övriga frå-
gor. Ansvarig: Stig Lindvall, 070-639 96 60.

INNEMÖTEN 
Våra innemöten hålls i Hemgårdens lokaler, Saltängs
gatan 7 i Norrköping och startar kl: 18.30 när inget 
annat anges. 

Servering av kaffe, te och bröd sker mestadels till 
ett pris av ca 30 kr. Nytt alternativ – paketpris: fika, 
lott & dekal för bara 50 kr på höstens innemöten!

EXKURSIONER 
Den som samåker betalar 8 kr/mil till föraren. 
Medtag egen matsäck, lämplig klädsel, kikare och 
fågelbok. 

Ingen anmälan behövs om inget annat anges, se 
under respektive aktivitet.



35Fåglar i Norrköpingstrakten 40 | 2019

Lördagsöndag 1617/11 | Kommunrally
Tredje helgen i november anordnas det årliga kom-
munrallyt i Östergötland. Rallyt pågår hela helgen och 
är en tävling mellan landskapets kommuner om att se 
så många fågelarter som möjligt. Var med och hjälp 
Norrköping hitta fågelarter! 

Anmälan: Östergötlands Ornitologiska Förening,  se 
info på hemsidan www.ogof.se. 

Ansvarig: Robert Petersen, 073-708 35 45 eller e-post 
petersen-robert@hotmail.com.

Torsdag 28/11 | Vart tog du vägen, Drottning Kerstis
 kråka?

INNE Clas Siöstedt berättar om sin nya bok (med sam-
ma titel som rubriken ovan) som handlar om funde-
ringar kring landskapsomvandlingen och dynamiken 
i vår fågelvärld. Både kopplat till i Sverige numera ut-
döda mytiska arter såsom blåkråka, mellanspett och 
svart stork samt om möjligheterna för dagens och 
framtidens hotade fågelarter – se även sidan 30!

Ansvarig: Robert Petersen, 073-708 35 45.

DECEMBER/JANUARI 2020
Söndag 15/12 | Vandring runt Åbackarna
Vi tar en tur längs Strömmen och kikar efter över-
vintrande fåglar såsom sångsvan, storskrake, vigg, kni-
pa, sothöna, diverse småfåglar och med lite tur kanske 
även en smådopping, strömstare eller kungsfiskare. 
Samling vid Färgaregården kl: 10.00. Ansvarig: Malin 
Larsson, 070-330 93 24.

Söndag 14/1 | Vinterfågelräkning 2020
Påminnelse om denna viktiga och roliga aktivitet ut-
med Motala ström. Mera information i FiNt 2019/4.

•••••

Rapphönan i Norrköping
höstprogram 2019

Rapphönan i Östergötland är ett nätverk för kvinnor 
och tjejer som tycker om att vara ute i naturen§ för 
att titta på och lära sig mer om fåglar. Det krävs inga 
förkunskaper för att vara med på våra träffar. Vi 
hjälper varandra att bestämma arterna vi ser.

Vi brukar samåka till fågellokaler ute i naturen och 
dela på bensinkostnaden. Ange därför ifall du har bil 
med dig när du anmäler dig. Då kan vi se till att alla 
anmälda får plats i någon bil. Om inget annat anges 
samlas vi på Himmelstalundsbadets parkering. Målet 
för utflykterna kan ändras med kort varsel beroende 
på väder och rapporteringen på Artportalen.

Utflykt till Fröjerum 28/8 
Samling för avfärd kl 17.30. Anmälan görs till Cecilia 
Jerrskog, cecilia@jerrskog.se, 072-200 79 04.

Utflykt till Leonardsberg 2/9
Samling för avfärd kl 17.30. Anmälan görs till Britt 
Ring, britt.s.ring@gmail.com, 0730-85 92 70 eller 011-
31 87 54.

Helgutflykt till Store Mosse 7–8/9
I början av september åker vi till nationalparken Store 
Mosse, södra Sveriges största myrområde. Vi besöker 
fågeltorn vid sjöarna Kävsjön och Draven (utanför 
national parken) och gör en eller ett par vandringar på 
leder över mossen. Läs mer på www.sverigesnational-
parker.se/storemosse.

Samling på lördag för avfärd kl 8.00, hemkomst ca 
kl 19.00 på söndag. Övernattning i en stuga på Lövö 
inom nationalparken. Boendet är mycket enkelt utan 
el och vatten, med flerbäddsrum och våningssängar, 
totalt 16 platser. Samåkning i egna bilar. 

Anmälan görs till Annhild Gustavsson, annhild.g@
gmail.com, 079-341 27 44, tidigast 1/7 kl 9.00 och se-
nast 19/7. Anmälningsavgift och kostnad för boendet 
är beroende av antalet deltagare och ska vara betald 
senast 4 augusti.



Utflykt till Orrkojgölarna 17/9
Vi åker till Orrkojgölarna, ett naturreservat norr om 
Svärtinge med öppna myrmarker, små skogstjärnar 
och gamla tallskogar. Samling för avfärd kl 17.00. 
Anmälan till Karin Forsell, karin.forsell@birdlife.se, 
0730-91 73 01

Utflykt till Tåkern 12/10
Vi deltar i Naturums guidning som har fokus på gäss 
och simfåglar kl 10.15-11.45. Pris: 60 kr. Sedan kan vi 
själva utforska området kring Tåkern. 
Anmälan till Anita Nilsson, anita_e_nilsson@hotmail.
com, 070-879 33 20.

Innemöte om Artportalen 7/11
Vi lär varandra att rapportera på Artportalen, använda 
intressanta appar och webbsidor. Lokal för mötet 
meddelas senare.
Anmälan till Lena Hagberg, hagbergslena@gmail.com, 
0730-65 17 23.

NYTT
Utflykter för daglediga rapphönor

I februari 2019 startade Rapphönan i Norr
köping en ny verksamhet – utflykter för dag
lediga. De kompletterar de vanliga aktiviteterna i 
Rapp hönans program.

Fram till den 10 maj har fyra utflykter genom
förts och fler är planerade. Intresset har varit 
stort med som mest 16 deltagare. 

En av utflykterna arrangerades i samarbete 
med rapphönorna i Linköping och gick till Svartå
mynningen. Det var en särskilt minnesvärd ex
kursion då vi tillsammans noterade 50 olika arter 
– bland annat två rapphönor!
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