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Möten 
1. Årsmötet hölls i Mellerud den 15 mars. Kent-Åke Gustavsson visade bilder och berättade 
under temat ”Natur på Svalbard” 
 
2. Sedvanligt höstmöte hölls i Mellerud den 25 oktober. Kent-Ove Hvass,  
Skövde berättade och visade bilder från Fågelbergen på ön Runde i Norge. 
 
3. Styrelsen, som bestått av tio personer, har sammanträtt vid tre tillfällen under året. 
 
4. SOF:s årsmöteshelg hölls helgen 19-21april i Kilsbergen vid Örebro. Per Undeland deltog 
för DOF:s räkning.  
 
5. Björn Danielsson har representerat DOF i redaktionen för Natur på Dal . 
 
6. Regionala rapportkommittén (Rrk) har under året fått en ny ledamot i Michael Egerzon från 
Vargön. Rrk har haft ett möte under året. 
 
Fågelintressefrågor och Volontäruppdrag: 
Under året har några DOF-medlemmar stått för byggandet av ett nytt fågeltorn med grandios 
utsikt över Holmsåns mynning. Vi riktar ett stort tack till Bertil Larsson, Björn Höök, Conny 
Herbertsson, Ingemar Andersson, Åke Gustavsson och Tage Kyrk, som lagt ned många 
arbetstimmar i byggandet av det vackra och stabila tornet, som nu blir ytterligare en 
lättillgänglig skådar- och mötesplats för fågelintresserade. Invigning av tornet hölls den 25:e 
oktober med deltagande från bl.a Melleruds kommun, Dalslands Miljökontor och DOF. 
 
Under året har 269 personer rapporterat mer än 23 859 observationer i Artportalens 
fågelsektion ”Svalan”. Båda siffrorna är de högsta hitintills. 
 
Ulla och Astor Korp har under tre dagar arbetat som volontärer under Falsterbo Bird Show, 
30 augusti - 1 september. 
 
I samband med årets upplaga av ”EuroBirdWatch” helgen 5-6 oktober rapporterades 96 arter 
från Dalsland. 
 
Per Undeland deltog i aktiviteten ”Det våras för fågelskådningen” på Bohusläns Museum den 
3:e mars. 
 
Per U. deltog i seminariedag den 19 april, i samband med SOF:s årsmöte, under temat 
”Fågelintresse en våg över landet – är vi med ?” 
 
Björn Danielsson har under året reviderat medlemsvärvarfoldern. 
 
Fågelinventering 
Föreningen har varit engagerad i årets riksinventeringsart – fiskgjusen.  
En svårinventerad art som vi ändå tycker oss fått ett bra grepp om.  



Detta tack vare att minst 32 personer lämnat uppgifter om arten under året. Roger Gran har 
sammanställt en slutrapport till SOF.  
 
Per Undeland har under maj-juni inventerat fågelfaunan på Nuntorp, Brålanda inom ramen för 
projektet ”Fågelskådare och jordbrukare i samverkan” 
 
Inom ”Vänerinventeringen” har Kurt Gustavsson, Kent Åke Gustavsson och Per Undeland 
inventerat sjöfåglar i Dalsländska skärgårdar. 
 
Flera personer från DOF har inventerat områden inom ramen för ”Svensk fågeltaxering” 
 
Exkursioner och Aktiviteter 
Artrally hölls den 19:e januari. Rörviksmaffian segrade med 45 sedda arter under dagen. 
 
Stadens fåglar genomfördes den 26 januari med ca 30 deltagare. Vinterfågelexkursioner i 
centrala Åmål inklusive fika och lotteri. 
 
Skådarkvällar vid Gösjön och Bergs mader hölls varje tisdag under april och maj. 
 
Fågelskådningens dag hölls den 5:e maj i Färgelandatrakten med deltagande av drygt 20 
personer. 
 
Nattfågelskådning genomfördes den 14:e juni i Mellerudstrakten vid bl.a Bergs mader. 
 
Exkursioner till Hästefjordsområdet genomfördes vid tre tillfällen: 9 mars, 7 september, 29 
september och 23 november under ledning av Per Undeland. 
 
Fågelskyddsfrågor 
Kent-Åke Gustavsson, Åke Gustavsson och Björn Höök deltog i samrådsmöte angående 
vindkraftsetableringar (bl.a Ränsliden) i Bengtsfors. Arrangör Dalslands Miljökontor.  
 
Per Undeland har talat med ansvariga på Länsstyrelsen och Vänersborgs kommun angående 
vindkraftspalner i Vänersborgs kommun. 
 
Åke Gustavsson har haft muntlig och skriftlig kontakt med Dalslands Miljökontor vid 
planerad vindkraftutbyggnad nära smålom-lokaler. 
 
Per Undeland deltog den 20:e november i Naturvårdsträff med Länsstyrelsen (Göteborg)  
 
Skrivelser 
Vi har lämnat förslag på alternativt namn på SOF: ”Fågelvännerna Sverige”. Under årsmötet i 
Örebro antogs dock med minsta möjliga marginal det nya namnet ”BirdLife Sverige” 
 
Remissyttrande angående ny sträckning av E 45 intill strandängar vid Tydjesjön 
 
DOF har lämnat yttrande till länsstyrelsens Viltförvaltningsorganisation, där Kent-Åke 
Gustavsson föreslogs som representant för DOF. 
 
Skrivelse ”Fåglar i Vänerområdet ur ett vindkraftsperspektiv” tillsammans med andra 
ornitologiska föreningar runt Vänern. 



 
Yttrande till SOF, angående vindkraftsutbyggnad i Dalsland. 
 
Hemsidan 
DOF:s nya hemsida har byggts upp av vår webmaster Björn Danielsson 
 
Övrigt 
DOF har under året anslutit sig till Föreningsarkivet i Melleruds kommun, där allt material 
rörande föreningens historia ska arkiveras. 
 
Per Undeland har under året haft ett flertal kontakter med SOF angående organisationsfrågor 
och rapportsytemet Svalans funktion. 
 
Medlemsantal 
Vid slutet av verksamhetsåret hade föreningen 173 fullbetalande medlemmar och 15 
familjemedlemmar, att jämföra med 180 resp. 20 medlemmar  för år 2012. 
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Roger Gran 
Sekreterare 
 


