
  

 

Välkommen till 

Katrineholm-Vingåkers Ornitologer (KVO)! 

 

 
Tallbit 

Foto: Hasse Karlsson 

 

Katrineholm och Vingåker har några av Södermanlands bästa fågel-

lokaler. Vi har flera fina fågelsjöar och våtmarker. I våra kommuner 

finns också såväl skogs- som odlingslandskap med ett rikt fågelliv.  

KVO är den lokala fågelföreningen. Vi ingår i Föreningen Sörmlands 

Ornitologer. Ytterst ingår vi i SOF, BirdLife Sverige. 

 

I våra kommuner finns flera fågeltorn, t ex Sjövikstornet 

vid Kolsnaren, Tornstugan vid Näsnaren, plattformen vid Lilla 

Näsnaren samt plattformen vid Vännervassön.  



Föreningen erbjuder ett varierat program under året med olika 

aktiviteter och exkursioner, se vårt programblad som finns på vår 

hemsida: www.kvo.sormlandsornitologerna.se 

Vi har både nybörjarkurser och regelbundna träffar för de med lite mer 

erfarenhet av fågelskådning. 

Föreningen ordnar också olika aktiviteter med fågelintresset som 

grund. Vi har gemensamma utflykter både i närområdet och utanför 

länet. 

 

 

  
Hornuggelunge  Blåhake 

 

  
Hämpling Sparvhök 
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http://www.kvo.sormlandsornitologerna.se/


Vi har en trevlig fågeltävling, ett s k artrally, där vi tävlar om att se 

flest fåglar inom en viss tid. Intressanta föredrag och en uppskattad 

bildvisningskväll ingår också i vårt program. Totalt brukar vi ha 

15-20 aktiviteter per år. 

 

 
Här finns det något spännande att se. 

Foto: Leif Carlsson 

 

 
En fikastund är obligatorisk vid varje utflykt. 

Foto: Leif Carlsson 

 

Våra fågelobservationer kan rapporteras in i ett datasystem som heter 

Artportalen. Det ger oss möjlighet att se vad andra har skådat liksom 

var och när en fågel har observerats i hela Sverige. 

 

Artportalen utvecklas och drivs av ArtDatabanken vid Sveriges 

Lantbruksuniversitet på uppdrag av Naturvårdsverket.   



KVO är en ideell förening för fågelintresserade på alla nivåer 

Syftet med föreningen är att skydda fåglar och deras miljöer, föra 

kunskapen om västra Sörmlands fågelfauna vidare samt vara en 

träffpunkt för fågelintresserade på alla nivåer. 

Föreningen har idag ca 100 medlemmar. Många av dessa har varit 

med sedan starten 1986 medan andra har tillkommit under årens lopp. 

Vi deltar i olika inventeringar i samarbete med Föreningen Sörmlands 

Ornitologer, FSO. Exempel på detta är sjöfågelinventering och även 

inventering av kungsörn. 

 

 

  
Sävsångare Mosnäppa 
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Vill du veta mer om KVO så kontakta gärna någon 

i föreningens styrelse. 

 

Vilka dessa är ser du på vår hemsida: 

www.kvo.sormlandsornitologerna.se  

 

Där ser du också vårt program för året. Välkommen! 
 

 


