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Webmaster 
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Årsmöte 

Föreningens årsmöte hölls först den 4 september p g a pandemin. Endast 12 medlemmar var 

närvarande. Håkan Lernefalk ledde vant årsmötet. Kerstin Norin avgick ur styrelsen. Till ny 

ledamot valdes Lillemor Däckfors. Dessvärre hade valberedningen inte funnit någon kandidat 

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

  

Medlemsantal 

Föreningen hade vid årets slut 76 fullbetalande medlemmar. Dessutom tillkommer 29 

familjemedlemmar, vilket ger totalt 105 medlemmar, vilket är en minskning med 6 personer 

jämfört med 2020. 

 

Styrelsemöten 

Styrelsen har genomfört 4 digitala styrelsemöten och har träffats vid 4 tillfällen för 

protokollförda styrelsemöten. Flera arbetsmöten har hållits inom styrelsen och för den 

löpande verksamheten har kontakter förts via mail och telefon. 

 

Aktiviteter 

Föreningens verksamhet under året har påverkats av pandemin och de begränsningar som det 

har medfört. Tre av fyra planerade "Öppet hus" i Tornstugan fick ställas in liksom 

"Uggleutflykt" och "Fågeltornskampen". Det traditionsenliga Artrallyt flyttades från februari 

till oktober men p g a för få anmälda ställdes också den aktiviteten in.  

Årets örnräkning vid Hjälmaren kunde genomföras som planerat i mars. Tisdagsgruppens 

träffar återupptogs under våren men med vissa förhållningsregler p g a pandemin, bl a delades 

skådarna upp i två grupper med utflykt varannan tisdag.  

 

I början av maj gjordes en utflykt till Oset i Örebro och Kvismaren. I början av juni 

genomfördes en utflykt i Vingåkers kommun för att lyssna på nattsångare. Den sista juli 

besöktes Roxen och Svartåmynningens naturreservat. I augusti hade vi städdag vid 

Tornstugan och utflykter till Vadsjön respektive Strandstuviken i Nyköpings kommun. Öppet 

hus i Tornstugan genomfördes den 12 september. Höstens utflykt till Kvismaren för att se på 

tranor och gäss genomfördes den 25 september. KVO deltog i årets EuroBirdwatch och 

rapporterade våra fynd från Tornstugan den 3 oktober. Årets föredrag hölls av Janne Sjöstedt, 

Nyköping, den 13 november. Han berättade och visade bilder från en resa till Spanien. Den 

traditionella bildvisningen hölls i början av december. 



Fågelmatning 

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

vid Ramsjöhult.  

  

Synpunkter och yttranden 

Föreningen har lämnat synpunkter på Katrineholms kommuns "Framtidsplan 2050". Våra 

synpunkter finns att läsa på vår hemsida. 

 

Fågelobservationer 

Under året har 191 olika arter i Katrineholm rapporterats till Artportalen, vilket är några färre 

än 2020. I Vingåkers kommun har 175 olika arter rapporterats till Artportalen, vilket är några 

färre än 2020. 

205 rapportörer har lagt in sina obsar för Katrineholm och 86 rapportörer har rapporterat i 

Vingåker. Flest rapporterade arter i Katrineholm hade Krister Andersson och i Vingåker 

Ronny Nilsson. 

 

Pilgrimsfalk noterades redan i januari vid Sjövikstornet. Brun glada observerades vid flera 

tillfällen mellan april och september i Katrineholm. Två rastande mandarinand sågs 15-17 

april vid Ericsbergs slott. En rastande mandarinand sågs 22 april - 3 maj vid Sjövikstornet 

och en vid Tegnebols våtmark den 19 maj. En rastande rödspov uppehöll sig vid 

Sjöholmskärret den 27-28 april. En svart rödstjärt observerades vid St Djulö Ladugård 

mellan den 3 maj-30 maj. Kärrsångare hördes bl a den 19 och 20 maj i Fiskeboda och vid 

Vegersberg den 15 - 21 juni. En mindre flugsnappare hördes vid Igelbålens naturreservat 

den 19 maj. En trastsångare hördes vid sjön Jungfrun mellan den 22 - 30 maj och även vid 

östra Vingåkers viltvatten den 11 - 22 juni.  

Jorduggla observerades i början av juni vid Tybblefälten, Kyrkvattnet och Sjöäng i 

Österåker. Flodsångare hördes vid Hulla i början av juni. Vid Tegnebols våtmark 

rapporterades två gråhakedopping och en pulli på ryggen på vuxen fågel. Det betyder 

häckning för andra året i följd av gråhakedopping i Tegnebols våtmark. Vaktel hördes under 

juni månad, bl a i Österåker. En stäpphök observerades den 28 september vid Tybblefälten. 

En dubbelbeckasin rastade på Vingåkersslätten den 5 september. En gravand passerade 

förbi vid Tybblefälten den 5 oktober. Tallbit rapporterades i flera antal både i Katrineholm 

och Vingåker under november och december. 

 

Övrigt  

Under året har föreningen kompletterat spången ut till Vännervassön med ett räcke. Virke i 

form av stolpar och handledare har bekostats av Länsstyrelsen medan övrigt material, t ex 

skruv, har bekostats av föreningen. 

Våtmarken "Sjöholmskärret" har av markägaren under året avvecklats. En ny våtmark vid 

"Banninge", nära Eriksbergsåsen, har anlagts av Ericsbergs slott. 

Möten har hållits med ansvariga från Katrineholms kommun angående behovet att röja sly 

mellan gamla tornet och Tornstugan. Vi har även påtalat behovet av upprustning av gamla 

tornet, bl a nya fönster. 

Föreningen har också erbjudits att uppföra en plattform vid Floden på Öknas marker. 

Planering och förberedelser har gjorts under året. 

Några medlemmar har berättat om föreningen vid ett Rotarymöte i Vingåker och ett 

Geocatching-möte vid Tornstugan.  

 

Styrelsen 


