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Årsmöte 

Föreningens årsmöte hölls den 15 mars och 18 medlemmar var närvarande. Krister Aronsson, 

Lillemor Däckfors och Hasse Karlsson avgick ur styrelsen. Till nya ledamöter valdes Karl-

Evert Andersson och Gunnar Westermark. Dessvärre hade valberedningen ej funnit någon 

kandidat till ordförandeposten för styrelsen. Årsmötet beslutade att den posten ska vara 

vakant. Årsmötet beslöt också att uppdra till styrelsen att utreda vidare och ta fram nödvändigt 

underlag som behövs för att anordna ett räcke till Vännervasspången. Den ekonomiska ramen 

beslöts till 10 000 kr. Styrelsen fick mandat av årsmötet att fatta de beslut som behövs för att 

genomföra projektet.  

Medlemsantal 

Föreningen hade vid årets slut 83 fullbetalande medlemmar, vilket är en liten nettoökning 

jämfört med 2019, trots att verksamheten under året varit kraftigt begränsad p g a pandemin. 

Dessutom tillkommer 28 familjemedlemmar, vilket ger totalt 111 medlemmar. 

Styrelsemöten 

Styrelsen har p g a pandemin bara träffats vid 4 tillfällen för protokollförda styrelsemöten. För 

den löpande verksamheten har kontakter inom styrelsen förts via mail och telefon. 

Aktiviteter 

Föreningens verksamhet under året har kraftigt påverkats av pandemin och de begränsningar 

som det har medfört. Vi hann dock börja året med det traditionsenliga Artrallyt i februari. 

Därefter följde årets örnräkning och en uggleutflykt i mars. Aktiviteterna startade i oktober 

med tisdagsgruppens träffar men med vissa förhållningsregler p g a pandemin. Det blev fyra 

välbesökta utflykter. Höstens planerade inomhusaktiviteter ställdes in. 

Fågelmatning 

KVO har under våren och hösten ansvarat för fågelmatningen vid Tornskogens parkering. 

Under hösten har även matningen vid Ramsjöhult återupptagits med en ny matningsutrustning 

som bedöms vara "vildsvinssäker". 

  



Fågelobservationer 

Invasionen av tallbit från 2019 fortsatte under januari 2020. En rödhuvad dykand uppehöll 

sig i Näsnaren mellan 15 februari och 21 april. Den lockade många skådare från andra 

föreningar. En rödhuvad dykand rastade även under hösten i Lilla Näsnaren, 7-17 november. 

En hökuggla lockade också skådare till Bromshult i Vingåker under tiden 3 februari till 16 

mars.  

Tre rastande fjällpipare på Tybblefälten rapporterades mellan den 11 och 14 maj. En 

brandkronad kungsfågel observerades vid Vingåkersån, Lönntorp, Högsjö den 29 mars. 

Röd glada har observerats regelbundet från 26 mars till 9 oktober, bl a vid Stora Malm och 

Vingåkersslätten. Även brun glada har observerats vid 13 olika tillfällen under maj - augusti, 

bl a i Flodatrakten, vid Tybblefälten och på Vingåkersslätten. En sommargylling 

rapporterades den 25 maj strax utanför Valla samhälle. Kornknarr rapporterades vid flera 

tillfällen vid 5 olika lokaler, bl a vid vattenskidklubben/St Djulö. En jorduggla födosökte vid 

Marieberg i mitten av maj och en pärluggla hördes i närheten av Myrgryten i slutet av 

maj/början på juni. De sista dagarna i maj observerades en ägretthäger vid Floden i Floda. 

Även Fyrtorps våtmark, Båsenberga och Dagöholms viltvatten fick besök av ägretthäger 

under sommaren och tidig höst. Den sista observationen av ägretthäger gjordes den 

1 november över Tybblefälten.  

En busksångare hördes vid Sävstaholms slott och senare även vid Jägern. Kärrsångare 

rapporterades från Vingåkers reningsverk, Sjövikstornet, Vingåkersslätten och Vegersberg. 

Trastsångare hördes bl a vid Jungfrun, Bie och vid Sjövikstornet. Vid Tegnebols våtmark 

konstaterades den första häckningen av gråhakedopping i Södermanlands län sedan 1955. En 

pilgrimsfalk har under året observerats i Vingåkerstrakten. En obs är rapporterad även från 

Sjöholmskärret. Blåhake rapporterades från Tybblefälten och Sjövikstornet i början av 

september. En rödstrupig piplärka observerades på Vingåkersslätten den 4 september. En 

tajgasångare hördes vid ett par tillfällen vid Sjövikstornet i september. En vattenrall hördes 

vid Sjövikstornet den 6 och 12 december och en observerades även den 26 december vid 

Backabadet. 

Övrigt  

KVO har medverkat i FSO’s initiativ till en hemsida “Fågellokaler i Sörmland” med text och 

bilder inom KVOs område. 

Länsstyrelsen har lovat att tillhandahålla material till ett räcke till spången ut till 

Vännervassön. 
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