Dalslands Ornitologiska Förening
Verksamhetsberättelse för kalenderåret 2015
Möten
Årsmötet hölls i Mellerud den 13 mars. Kent-Åke Gustavsson och Nils-Gunnar Olsson stod
för uppskattad bildvisning.
Sedvanligt höstmöte hölls i Mellerud den 6 november. Per Undeland visade bilder under
temat ”Fåglar och natur i Mongoliet”
Styrelsen, som under året bestått av åtta personer, har sammanträtt vid tre tillfällen under året.
SOF Birdlife Sveriges`årsmöteshelg hölls 17-19 april i Gottskär, Kungsbacka.
DOF representerades av Per Undeland.
Björn Danielsson har varit DOF:s representant i Natur på Dal-redaktionen.
Regionala rapportkommittén (Rrk), som bestått av fyra personer, har under året sammanträtt
vid ett tillfälle.

Fågelintressefrågor och Volontäruppdrag
Under året har 260 personer rapporterat 21.797 fågelobservationer från Dalsland i
Artportalen, en minskning med 13 % rapporter jämfört med 2014. En motsvarande minskning
av antalet rapporter kan noteras i angränsande rapportområden och kan tillskrivas övergången
till nya Artportalen i april 2015. Antalet rapportörer är dock något fler än 2014.
I samband med årets upplaga av ”EuroBirdWatch” helgen 3-4 oktober rapporterades 105 arter
från Dalsland.

Fågelinventering
Inom den årliga”Vänerinventeringen” har Kurt Gustavsson, Kent Åke Gustavsson och Per
Undeland inventerat sjöfåglar längs Vänerkusten.
Flera personer från DOF har varit involverade i inventering av standardrutter inom ramen för
”Svensk fågeltaxering”
Inom kända revir för havsörn har riktade sök efter boplatser gjorts. Två boplatser inom
Dalslands sex kända revir är nu kända. Boplatserna är dock förvånansvärt svårfunna.

Exkursioner och Aktiviteter
Artrallyt, en numera traditionell aktivitet, arrangerades den 17:e januari. ”Rörviksmaffian”
segrade detta år med 52 observerade arter.
Stadens fåglar genomfördes den 24 januari med ca 20 deltagare. Vinterfågelexkursion i
centrala Åmål inklusive fika och lotteri. Björn Höök och Roger Gran fungerade som ledare
för denna aktivitet.
Hackspetts- och Skogsfågelmôra hölls i Edsleskogstrakten den 11 april under ledning av
Roger Gran. Ca 20 personer mötte upp i tidig otta.

Skådarkvällar vid Gösjön och Bergs mader hölls varje tisdag under april och maj under
ledning av Åke Gustavsson, Björn Höök och Björn Danielsson.
Fågelskådningens dag hölls den 10 maj vid tornet intill Holmsåns mynning.
Nattfågelskådning genomfördes den 12:e juni i Mellerudstrakten, bl.a vid Bergs mader.
Exkursioner till Hästefjordsområdet genomfördes 3 maj, 30 augusti, 27 september och 15
november med i medeltal 13 deltagare. Per Undeland ledde exkursionerna.
”Fågeltornskampen”. Fågeltornet vid Holmsåns mynning deltog den 9 maj. Mellan klockan
05-13 noterades 65 fågelarter.
Informationsträff om rapportering i Artportalen hölls i Bengtsfors 28 november och lockade
13 deltagare.

Fågelskyddsfrågor
Föreningen har genom Kent-Åke Gustavsson lämnat synpunkter till projektledaren för
Naturskyddsföreningens Projekt Vitryggig hackspett om vikten av att bibehålla kontinuiteten i
uppfödningsverksamheten på Nordens Ark och inte flytta verksamheten.
Föreningen har under året följt projekteringen av vindkraftsparker i Dalsland.

Skrivelser
Inga skrivelser har inlämnats under året.

Hemsidan
Föreningens hemsida uppdateras kontinuerligt av vår webmaster Björn Danielsson

Övrigt
Roger Gran har deltagit i en informationsträff på länsstyrelsen som bl.a berörde planerad
reservatsbildning i Dalsland.

Medlemsantal
Vid slutet av verksamhetsåret hade föreningen 164 fullbetalande medlemmar.
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