
Vårprogram 2021 för Rapphönan i Norrköping
Rapphönan i Östergötland är ett nätverk för kvinnor och tjejer som tycker om att vara ute i naturen 
och titta på och lära sig mer om fåglar. För att vara med på våra träffar krävs inga förkunskaper. Vi 
hjälper varandra att bestämma arterna vi ser.

Normalt brukar vi samåka till fågellokaler och dela på bensinkostnaden, 8 kronor per person och 
mil. Men så länge pandemin pågår följer vi myndigheternas riktlinjer för smittskyddet. Om det blir 
aktuellt med samåkning igen anger vi det i inbjudan till utflykten.

Målet för utflykterna kan ändras med kort varsel beroende på vädret och rapporteringen på 
Artportalen. Smittoläget kan också påverka valet av utflyktsmål.

Vinterfåglar inpå knuten 30 januari
Vi deltar i den nationella fågelräkningen ”Vinterfåglar inpå knuten”. Vi promenerar till matningen vid 
Motala ström nära Fiskeby. Om du vill kan du bidra med fågelmat till denna privata matning. Ta 
med varm dryck och matsäck för egen del! 
Samling på p-platsen där Kabelvägen slutar vid Himmelstalund norra kl 9.00. Anmäl intresse till 
Anita Nilsson: anita_e_nilsson2020@outlook.com, 070-879 33 20.

Spaning efter orrar 20 mars
Finns det några spelande orrar vid Orrkojgölarna utanför Svärtinge? Vi åker dit i gryningen och 
lyssnar och tittar. Samling för avfärd kl 05.00, plats anges senare. Om vädret är dåligt kan utflykten 
flyttas till 21 mars. Anmäl intresse till Karin Forsell: karinforsell@telia.com, 0730-91 73 01.

Mauritzberg 11 april
Vi åker till Mauritzberg för att skåda sjöfågel, bland annat alfåglar och ejdrar. Om vi inte kan 
samåka försöker vi hitta en alternativ lokal närmare Norrköping. Samling för avfärd kl 7.30 på 
Himmelstalundsbadets p-plats. Anmäl intresse till Lena Hagberg: hagbergslena@gmail.com, 
0730-651723.

Tinnerö 24 april
Utflykt till naturreservatet Tinnerö utanför Linköping tillsammans med Linköpings rapphönor. Om vi 
inte kan samåka flyttar vi utflykten till ett närmare utflyktsmål. Samling för avfärd kl 8.00 på 
Himmelstalundsbadets p-plats. Anmäl intresse till Solweig Sundström: loddbynaset@telia.com, 
070-975 24 19.

Beteby 5 maj
Vi åker till vadarkärret vid Beteby. Samling för avfärd kl 17.30 på Himmelstalundsbadets p-plats. 
Anmäl intresse till Lena Nilsson, lena.in.nilsson@gmail.com, 070-88 66 399.

Leonardsberg 22 maj
Fågelskådning vid Leonardsberg tillsammans med Linköpings rapphönor. Samling på 
Himmelstalundsbadets p-plats kl 8.45 eller vid Leonardsbergs p-plats kl 9.00. Anmäl intresse till 
Annhild Gustavsson: annhild.g@gmail.com, 079-341 27 44.

Herrebro 1 juni
Utflykt till våtmarken vid Herrebro. Samling för avfärd kl 17.30 på Himmelstalundsbadets p-plats. 
Anmäl intresse till Cecilia Jerrskog, cecilia@jerrskog.se, 072-200 79 04.
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