
Dalslands Ornitologiska Förening 
Verksamhetsberättelse för kalenderåret 2014 

 
Möten 
1. Årsmötet hölls i Mellerud den 14 mars. Kent-Åke Gustavsson visade bilder och berättade 
under temat ”Fåglar hemma och längre bort” 
 
2. Sedvanligt höstmöte hölls i Mellerud den 7 november. Dan-Axel Hallbäck,  
Kristinehamn och Ryrhalvön, berättade och visade natur- och fågelbilder från en båtresa i 
Antarktis. 
 
3. Styrelsen, som bestått av tio personer, har sammanträtt vid fyra tillfällen under året. 
 
4. SOF:s årsmöteshelg hölls helgen 25-27 april i Kalmar. Per Undeland deltog för DOF:s 
räkning.  
 
5. Björn Danielsson har representerat DOF i redaktionen för Natur på Dal . 
 
6. Regionala rapportkommittén (Rrk), som bestått av fyra personer, har under året 
sammanträtt vid ett tillfälle. 
 
Fågelintressefrågor och Volontäruppdrag: 
Under året har några DOF-medlemmar jobbat med att få till stånd reparationsarbete och 
markägaravtal vid fågeltornet intill Tydjesjön.  

Under året har 257 personer rapporterat  26.193 observationer i Artportalens fågelsektion 
”Svalan”, en ökning med 10 % från 2013.  

I samband med årets upplaga av ”EuroBirdWatch” helgen 4-5 oktober rapporterades 96 arter 
från Dalsland. 
 
Fågelinventering 
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 
Artrallyt, en numera traditionell aktivitet, arrangerades den 18:e januari. ”Motoruvarna” 
segrade detta år med 48 observerade arter. 
 
Stadens fåglar genomfördes den 25 januari med ca 25 deltagare. Vinterfågelexkursion i 
centrala Åmål inklusive fika och lotteri. Björn Höök ledde deltagarskaran. 
 
Hackspettsexkursion hölls i Edsleskogstrakten den 20 april under ledning av Roger Gran. 
 
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 4 maj vid det nybyggda tornet vid Holmsåns mynning. 
  
Nattfågelskådning genomfördes den 13:e juni i Mellerudstrakten, bl.a vid Bergs mader. 
 
Exkursioner till Hästefjordsområdet genomfördes 8 mars, 20 september och 16 november 
under ledning av Per Undeland och Göran Cederholm 
 
Fågelskyddsfrågor 
Kent-Åke Gustavsson, Åke Gustavsson och Björn Höök deltog i samrådsmöte angående 
vindkraftsetableringar (bl.a Ränsliden) i Bengtsfors. Arrangör var Dalslands Miljökontor.  
 
Per Undeland har varit i kontakt med ansvariga på Länsstyrelsen och Vänersborgs kommun 
angående vindkraftsplaner i Vänersborgs kommun. 
 
Per Undeland deltog i en s.k Dialogträff om landsbygden, arrangerad av Vänersborgs 
kommun. Träffen, som hölls i Frändefors den 13 november, gav en positiv kontakt med 
markägare vid Hästefjorden. Bl.a kom frågan om ett eventuellt fågeltornsbygge upp till 
diskussion.  
 
Föreningen har bistått markägare på Dalboslätten angående anläggande av s.k Lärkrutor. 
 
Kent-Åke Gustavsson har fört föreningens talan och gentemot Länsstyrelsen påtalat behovet 
av förbättrad skyltning av fågelskyddsområden i Stora Le.  
 
Vid Tydjesjön planerar Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen ett större restaureringsprojekt av 
strandängarna. Björn Höök och Roger Gran har lämnat förslag och synpunkter angående 
genomförandet.Roger har även utfört en häckfågelkartering. 
 
Skrivelser 
Inga skrivelser har inlämnats under året. 
 
Hemsidan 
Föreningens hemsida uppdateras kontinuerligt av vår webmaster Björn Danielsson 
 
Övrigt 
Per Undeland har under året haft ett flertal kontakter med SOF angående organisationsfrågor 
och rapportsytemet Svalans funktion. 
 
Medlemsantal 
Vid slutet av verksamhetsåret hade föreningen ca 170 fullbetalande medlemmar och 15 
familjemedlemmar 
 
Åmål 2015-03-12 
 
……………………….. 
Roger Gran, Sekreterare 
 


