Dalslands Ornitologiska Förening
Verksamhetsberättelse för kalenderåret 2017
Möten
Årsmötet hölls i Mellerud den 17 mars. Marianne Karlsson från Skogsstyrelsen berättade om
artskyddsarbete och hur detta kopplar till Artportalen.
Sedvanligt höstmöte hölls i Mellerud den 26 oktober med 26 deltagare. Martin Green från
Svensk Fågeltaxering berättade om "Hur går det för Dalslands och Sveriges fåglar?"
Styrelsen, som under året bestått av följande åtta personer:
Ordförande – Per Undeland
Vice ordförande – Kent-Åke Gustavsson
Kassör – Åke Gustavsson
Sekreterare – Bertil Eriksson
Övriga ledamöter – Monica Svensson, Roger Gran, Björn Danielsson och Andreas Persson
har sammanträtt vid fyra tillfällen, februari, april, juni och november.
HNV-LINK, ett europeiskt jordbruks- och naturvårdsprojekt 2016-2019, där Dalsland utsetts
till pilotområde hade möten 28 mars och 4 maj. För DOF deltog Per Undeland
Vid SOF-BirdLife Sveriges årsmöteshelg 21-23 april i Linköping representerades DOF av Per
Undeland.
Vid SOF- BirdLife Sveriges Landsdelsmöte 25-26 november i Jönköping, representerades
DOF av Per Undeland.
Björn Danielsson har varit DOF:s representant i Natur på Dal-redaktionen.
Regionala rapportkommittén, som bestått av Göran Cederholm, Håkan Krave, Michael
Egerzon, Per Undeland och David Dickson, har under året sammanträtt vid ett möte den 2
oktober.

Fågelintressefrågor och volontärsuppdrag
Under året har 265 personer rapporterat 21'825 fågelobservationer från Dalsland i
Artportalen, en liten ökning i antal rapporter jämfört med 2016.
Vid ”Fågeltornskampen” den 6:e maj deltog Fågeltornet vid Holmsåns mynning. Mellan
klockan 05-13 noterades 56 fågelarter.
I samband med årets upplaga av ”EuroBirdwatch” helgen 30 september - 1 oktober
rapporterades 72 arter från Dalsland.

DOF-almanackan ”Fåglar på Dal 2017” har sålts över förväntan och har inbringat ett rejält
överskott till föreningskassan. Under hösten trycktes ”Fåglar på Dal 2018” och såldes med
lika lyckat resultat.

Fågelutflykter och Aktiviteter
”Artrallyt/Midvinterinventeringen”, en numera traditionell aktivitet, arrangerades den 21
januari. Sex lag deltog och totalt under dagen noterades 72 arter, varav 5 ugglearter.
Stadens fåglar genomfördes den 28 januari med ca 20 deltagare. Vinterfågelskådning i
centrala Åmål, inklusive fika och lotteri, med Roger Gran som ledare.
I samband med ”Vinterfåglar Inpå Knuten” sista helgen i januari, hade DOF ett bord med
DOF-material och fågelböcker på Granngården i Brålanda.
”Möt våren i Edsleskog” hölls varje onsdag mellan 29 mars och 17 maj, under ledning av
Bertil Eriksson och David Dickson.
”Vår och Höst vid Hästefjorden” genomfördes 12 mars, 29 april, 21 maj, 13 augusti, 24
september, 29 oktober och 19 november. Novemberutflykten blev ”Vinter vid
Hästefjorden”.
”Vårens fåglar i Färgelandaområdet” hölls varje onsdagkväll i april och maj under ledning av
Monica Svensson.
”Hackspetts- och Skogsfågelmôra” hölls på Lianefjället den 8 april under ledning av Per
Undeland.
Skådarkvällar vid Gösjön och Bergs mader hölls varje tisdag i april och maj under ledning av
Åke Gustavsson och Björn Danielsson.
”Fågelskådningens dag” hölls den 7 maj vid tornet intill Holmsåns mynning.
Dubbelbeckasin vid Hullsjön den 15 maj med Michael Egerzon som ledare.
Informationsträff om rapportering i Artportalen i Dals-Ed den 15 maj lockade 16 deltagare.
Nattfågelskådning genomfördes den 9 juni i Mellerudstrakten, bl.a vid Bergs mader.

Fågelinventering
Inom den årliga ”Vänerinventeringen” har Kurt Gustavsson och Kent Åke Gustavsson
inventerat sjöfåglar längs Vänerkusten.

Flera personer från DOF har deltagit i inventeringar i Dalsland i Svensk Fågeltaxerings regi.
Havsörn gick med sex par till häckning och fem av paren fick ut sammanlagt 7 ungar. En
häckning misslyckades. Det finns starka indicier på ytterligare par på två lokaler i
Vänersborgs kommun (Vänern resp. inlandet), ett par i Melleruds kommun (vid viltvatten
med utsläppta änder) samt ett par vid Vänern i Åmåls kommun. Totalt kanske 10 par i
Dalsland.

Fågelskyddsfrågor
Föreningens synpunkter på tidpunkten för reparationen av Strömbron i Bengtsfors
beaktades av kommunen, så att häckningen av backsvalor inte påverkades.
Föreningen har under året följt projekteringen av vindkraftsparker i Dalsland.
Genom Roger Gran har vi även lämnat synpunkter till Skogsstyrelsen kring vissa
artskyddsfrågor kopplat till avverkningsanmälningar.
Länsstyrelsen har ett uppdrag att uppdatera bevarandeplanerna till länets Natura 2000områden. DOF har lämnat synpunkter på de bevarandeplaner som berör viktiga
fågelområden i Dalsland.

Skrivelser
Inga skrivelser har inlämnats under året.

Hemsidan
Föreningens hemsida uppdateras kontinuerligt av vår webmaster Björn Danielsson.

Övrigt
Under hösten har ornitologer i Dalsland kunnat ansluta sig till appen ”Band”. Där larmas/
rapporteras ovanliga observationer direkt till de anslutnas mobiltelefoner.

Medlemsantal
Vid slutet av verksamhetsåret hade föreningen 182 medlemmar, varav 3 familjemedlemmar.
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Bertil Eriksson / sekreterare

