
Södertälje Ornitologiska förening År 2021 
Glöm inte vår hemsida, “www.stjof.sormlandsornitologerna.se”  
eller via “stof.nu” för uppdateringar och annat! 
 

Program för hela året samt  

information om årsmötet 
 

 

Transport för samtliga aktiviteter sker i egen bil eller 

enligt pandemirestriktionerna som gäller under året. 

 

Årsmöte 2021 

Årsmöte i rådande omständighet och med gällande 

restriktioner kommer inte kunna erbjudas enligt tradition. 

Därför kommer årsmötet att förskjutas till senare tillfälle 

under året i anslutning med annan föreningsaktivitet. 

Kallelse går ut i god tid via föreningens BAND och 

hemsida. 

 

 

Lördag 6 mars 10:00   Örnräkning 

Vi kommer även i år att delta i den stora örnräkningen. 

Området som täcks in är regionen mellan våra stora sjöar 

Mälaren, Hjälmaren, Vänern och Vättern. Vi bidrar till att 

täcka in även Södertäljeleden och planerar att stå på 

Slessberget på västra sidan av Mörkö likt de senaste åren. 

Räkningen pågår mellan kl 10 och 12. Välkommen att 

möta upp vid Slessbergets parkering 09:30 eller kom till 

bergets sydligaste topp. Observera att det är lite av en 

strapats att ta sig upp till toppen men väl där har man en 

vid utsikt över Tullgarnsområdet med omnejd. 

 

Tisdag 6 april 17:00 Norra Mörkö/Pilkrogsviken 

Vi kollar av Norra Mörkö från Pålsundet till Sandasjön 

och Skanssundet. Avfärd ifrån Centralen Södertälje. 

Anmälan dagen innan till Rikard alt. Leif. 
 

Torsdag 22 april 17:00  Pilkrogs- och Häggnäsviken  

Vi besöker bl.a. vårt fågeltorn i Tullgarn utanför  

biodammarna. Vad kan viken och buskagen erbjuda för 

nyanlända vårfåglar? Avfärd ifrån Centralen Södertälje 

Anmälan dagen innan till Stefan alt. Lars-Gunnar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisdag 11 maj 18:00 Tullgarnsområdet 

Vår vårutflykt går återigen till Tullgarn för att anpassa 

oss till rådande omständigheter. Efter allmän skådning 

hela kvällen gör vi nytt försök att hitta en spelande 

dubbelbeckasin när det mörknar på kvällen. 

Samling vid Centralen Södertälje. Hemkomst brukar bli 

närmare 23. 

Anmälan i första hand till Rikard alt. Petter. 
 

Torsdag 3 juni 21:00 Nattsångare 

Vi ger oss ut för att i första hand lyssna på de fåglar som 

föredrar de ljusa försommarnätterna för att framföra sin 

sång. Vi börjar antagligen med kärrsångare och andra 

som föredrar fuktiga biotoper och avslutar på torra 

barrskogsmarker med nattskärra och trädlärka. Medtag 

nattmacka+dryck, kläder för högt fuktigt gräs och senare 

en stunds stillasittande. Och glöm inte myggmedel! 

Avfärd från Centralen Södertälje. Anmälan senast dagen 

innan till Stefan i andra hand till Leif. 
 

Tisdagsutflykter 17:00 

Våra populära sensommarutflykter till 
Tullgarnsområdet. 
27/7   Stefan Bengtsson  

3/8  Leif Sundin  

10/8  LG Klang   

17/8  Rikard Hellgren  

24/8  Petter Kylefors  

31/8 Extra tisdagsutflykt samling 17:00 Näset 

 

Vid problem att få kontakt ring personen som är ansvarig 

för nästkommande tisdag för möjlig information. 

Anmälan till ovanstående ledare senast kl 20:00 dagen 

innan. Vi åker inte till samlingsplatsen om ingen har 

anmält sig. Alla dessa avfärder sker ifrån Centralen 

Södertälje med samåkning i egna bilar. 
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Söndagen 5 september 07:00 Nyköpingstrakten 1 

I år satsar vi på hela Nyköpingstrakten som är bra både 

som sträck- och rastlokal. Nyköping har ett stort utbud på 

bra lokaler som Marsäng, Skåraviken, Horn m.m. Vi 

kommer att anpassa skådningen efter vad vädret och 

fågelprognosen säger för att få en så bra dag som möjligt. 

Anmälan senast kl 20:00 kvällen innan. Förfrågningar till 

Petter alt. Lars-Gunnar. Samåkning ifrån Centralen 

Södertälje om inget annat överenskommits. 
 

Söndagen 26 september 08:00 Nyköpingstrakten 2 

Vi gör en repris på exkursionen tre veckor tidigare för att 

se hur flyttsträcket förändrats. Det kommer att bli en 

delvis annorlunda uppsättning arter och det kommer att 

vara en tydligare höstkänsla. Anmälan senast kl 20:00 

kvällen innan. Förfrågningar till Petter alt. Lars-Gunnar. 

Samåkning ifrån Centralen Södertälje om inget annat 

överenskommits. 
 

Torsdag-Söndag 14-17 oktober Senhöst-fåglar i 

Sydsverige 

Vi åker till södra Sverige för några dagars skådning av 

arter som vi har svårt att få se här hemma, åtminstone så 

här års. Målet är i första hand Öland eller Västkusten, 

men det kan eventuellt även bli Skåne. Vi åker i bil(ar) 

till självkostnadspris och bor på vandrarhem. Avfärd på 

torsdags-eftermiddagen (ca kl. 15, se mer info senare på 

hemsidan), åter Södertälje söndag kväll. Anmälan senast 

9 oktober till Rikard. 

 

Tisdag 9 november 18:00 Bildvisning 

Bildvisningen är en sedan några år ny programpunkt som 

ger en möjlighet att värma upp en novemberdag med 

återblickar till tidigare fågelresor. Tanken är att 

medlemmar får chansen att visa upp sina bilder, gamla 

som nya och ha en gemytlig kväll. Blir kvällen i 

Lindängen (infart Lindåsv. 7), kolla på hemsidan. 

Återkom till Stefan alt. Lars-Gunnar om du vill visa 

bilder. 

 

Lördag 5 mars 2022 10:00   Örnräkning 

Vi kommer även i år att delta i den stora örnräkningen. 

Området som täcks in är regionen mellan våra stora sjöar 

Mälaren, Hjälmaren, Vänern och Vättern. Vi bidrar till att 

täcka in även Södertäljeleden och planerar att stå på 

Slessberget på västra sidan av Mörkö likt de senaste åren. 

Räkningen pågår mellan kl 10 och 12. Välkommen att 

möta upp vid Slessbergets parkering 09:30 eller kom till 

bergets sydligaste topp. Observera att det är lite av en 

strapats att ta sig upp till toppen men väl där har man en 

vid utsikt över Tullgarnsområdet med omnejd. 

Information om Band och eventuellt extra 

aktiviteter  

Band planeras att användas för extra aktiviteter som 

t. ex. havsfågelskådning vid Västkusten eller en 

Vinterresa till Skåne. 

 Det kan också användas av medlemmar för att kunna 

samåka både i närområdet och längre bort. 

 

Kontakt-

person 

Mobilnr Mailadress 

Lars-Gunnar 

Klang 

0733843324 Lars-

Gunnar.Klang@scania.

com 

Leif Sundin 0706267316 402sundin@telia.com 

Petter 

Kylefors 

0707356623 petter.kylefors@gmail.

com 

Rikard 

Hellgren 

0709512159 rikard.hellgren@hotmail

.com 

Stefan 

Bengtsson 

0705154560 bengtsson.bird@telia.c

om 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassören påminner medlemsavgift 100 kronor 2021: 

Föreningens postgiro nr: 43 12 409-8 


