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FOTO: CONNY STRAND

Vilken: Dalslands Ornitologiska Förening.
I korthet: Ett av Sveriges minsta landskap och
det mest glesbefolkade i Götaland, men land
skapet är spännande eftersom det utgör ett
gränsland mellan sydlig och nordlig fauna.

Regionala föreningar. Det finns
totalt 24 regionalföreningar i landet.
Dalslands Ornitologiska Förening är
en av de minsta.

fynden av tretåig och gråspett är fåtaliga.
Å andra sidan häckar fortfarande smålom
i mossmarkernas tjärnar och nu två par
skräntärnor på skär i Vänern. Vi kan också
konstatera att det häckar betydligt fler par
havsörn än stenskvätta i landskapet, något
som säkert skulle kännas främmande för
dem som var med när DOF bildades 1969.
EMBRYOT TILL DOF var Skålleruds fågel-

Fågelfaunistik stark tradition

D

alsland är landets fjärde
minsta landskap och det mest
glesbefolkade i Götaland,
långt under riksgenomsnittet. På grund av detta har
Dalsland kvar mycket av sin varierande
natur där norrländska barrskogar möter
sydsvenskt slättlandskap. Dalsland består
i princip av tre naturmässigt olika delar:
Skogsdal i inlandet med stora skogsvidder, högmossar och djupa sprickdalssjöar,
Slättdal med rika odlingsbygder och
Vänerkusten mellan Åmål och Vänersborg.
En intressant aspekt är att Dalsland utgör
gränsland mellan sydlig och nordlig fauna
och flora. Detta intresserade Nils-Gerhard
Karvik som verkade som läroverksadjunkt
i Bengtsfors på 1940-talet och sedan fort
satte sina zoologiska studier i Dalsland
fram till början av 1960-talet. Han var en
av pionjärerna inom fågelinventering och
gjorde bland annat en rad linjetaxeringar
fördelade över hela Dalsland för att studera skillnader i fågeltäthet i olika biotoper.
Dessa resulterade i en licentiatavhandling
som publicerades i Acta Vertebratica 1964,
The Terrestrial Vertebrates of Dalsland in
Southwestern Sweden. Dessutom innehål-
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Järpen har en tätare stam i Dalsland än i övriga Götaland.

ler avhandlingen en gedigen sammanfattning av den tidens fågelfynd i landskapet.
Det finns några intressanta exempel på arter som ändrat sin utbredning sedan Karviks dagar och som visar förskjutningen av
nord-sydgränsen: Kaja, nötväcka och pilfink häckade inte regelbundet i nordvästra
Dalsland och brun kärrhök och rördrom
hade inte etablerat sig i landskapet.
AVHANDLINGEN med Karviks tidiga veten

Då och nu: Acta Vertebratica från 1964 och
Guide till Dalslands fåglar från 2012.
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skapliga synsätt är en ovärderlig kunskapskälla och inspiration än idag för DOF:s
ambitioner att följa landskapets fågelfauna. Guide till Dalslands fåglar, skriven
av Per Karlsson Linderum och publicerad
2012, innehåller beskrivningar av landska-

pets viktigaste fågellokaler och en artlista
över alla arter som anträffats i Dalsland,
deras historik och nutida uppträdande.
Idag utgör Artportalen ett viktigt verktyg för att vårda vår långa tradition från
Karvik, så att trovärdiga uppgifter om
Dalslands fågelfauna kan lämnas över till
framtida generationer. Riksföreningens
beslut och riktlinjer angående kvalitetssäkring av fynduppgifter i Artportalen
följs därför noga. Föreningens medlemmar
deltar också i inventeringar organiserade
av Svensk Fågeltaxering, BirdLife Sverige
och Vänerns vattenvårdsförbund (Vänerinventeringen).
Hur ser det då ut idag? Tyvärr är
numera vitryggig hackspett borta och

klubb, som bildades 1962 av några fågelintresserade personer där. Alla var hängivna
amatörfältornitologer som vistades mycket
ute i markerna, rapporterade och sammanställde årliga fågelrapporter. En tradition
som fortsatt sedan dess, idag med rubriken
Dalslands fåglar. Efter några år kontaktade
Erik Larsson, tidigare redaktör för Sveriges
Natur och bördig från Frändefors, klubben
och föreslog att den skulle bilda en lokal
naturskyddskrets. Fågelklubben blev nu en
sektion av den nybildade Nordalskretsen
av SNF, men fortsatte att verka som förut.
En separat ornitologisk förening för hela
Dalsland bildades 1969 och man antog
stadgar som sade att man skulle främja
utforskandet och skyddet av Dalslands
fågelfauna och verka för att hos allmän
heten väcka och underhålla intresset för
sin verksamhet. Vidare skulle man ordna
med kursverksamhet och exkursioner. I
den första styrelsen var Kent-Åke Gustavsson ledamot. Styrelseledamot även idag!
Det är alltså 52 år sedan DOF bildades
och föreningen har under åren varit aktiv
med många projekt, flera där ringmärkning ingått. Arter i fokus har bland annat
varit smålom, gråhäger, fiskgjuse, bivråk,
berguv, vitryggig hackspett, tornfalk,
pilgrimsfalk, backsvala och givetvis Dalslands landskapsdjur korp. Den tidigare
nära relationen med SNF syns även idag
genom den gemensamma tidskriften
Natur på Dal, som ges ut två gånger per år.

Bräcke ängar i nordost är en av Dalslands mest besökta fågellokaler. Området hyser både skog och
öppna marker.

och föreningens verksamhet, och för att
kunna finansiera fågelskydd och hjälp åt
arter som lappuggla, tornfalk och talltita.
Nyligen beslutades också att DOF ekonomiskt ska uppmuntra markägare som gör
en insats för fåglar i skog och jordbruk/
våtmark.
MÅNGA SPÄNNANDE OMRÅDEN finns för

fågelintresserade naturälskare. I nordväst
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UTÖVER HEMSIDA OCH TIDSKRIFT har DOF

också mejllistan Dalslandsskådarn och
Facebook-gruppen Fåglar på Dal. Med
dessa grupper når vi snabbt ut till fågelintresserade långt utanför Dalsland. En
möjlighet som utnyttjas för att med några
dagars varsel inbjuda till fågelutflykter i
och utanför Dalsland där vädret är
lämpligt. Sedan 2017 har DOF tagit fram
en väggalmanacka, Fåglar på Dal, för att
sprida information om Dalslands fåglar

Hungrig talltiteunge tigger.

ligger Tresticklans nationalpark (se VF
2/2019) med magra hällmarksskogar där
skogshöns fortfarande ses regelbundet
och nattskärra är en karaktärsfågel. Här
finns också flera vidsträckta mossar, till
exempel Tingvallamossen med häckande
ljungpipare och grönbena. I nordöst finns
landskapets bästa skogsområden med
välbesökta fågellokaler som Baljåsen och
Bräcke ängar. Som en avgränsning mellan
sydvästra och sydöstra Dalsland ligger
Kroppefjäll som ett vidsträckt barrskogsområde med inslag av sjöar och mossar.
I södra Dalsland och Vänerkustens
slättbygder finns flera fågelsjöar: Ellenö
sjön, Hillingsätersjön, Hästefjorden, Gösjön och Tydjesjön. I Vänersborgsviken
och längs Vänerkusten kan sträck av
sjöfåglar, vadare och tättingar tidvis ses i
större antal under sensommar och höst.
En utmärkt guide är boken Natur i
Dalsland – en vägvisare (2017), som utförligt beskriver 68 naturområden. Den finns
även digitalt: https://www.vastsverige.
com/dalsland/boken-natur-i-dalsland/.
DOF hälsar alla välkomna – kontakta
oss gärna om ni vill skåda fågel eller bara
njuta av naturen i Dalsland.
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