Dalslands Ornitologiska Förening
Verksamhetsberättelse för kalenderåret 2011.
Medlemmar i föreningen vid årets slut: 175
Möten
1. Årsmöte i Mellerud den 18 mars. Information från bl.a rapportkommittén.
2. Höstmöte i Mellerud den 12/11. SOF:s Skogskonsulent Jarmo Kukka
berättade om bl.a Samskog, ett projekt med skogsägare och ornitologer i
samverkan.
3. Fysiska möten har hållits inför årsmötet och höstmötet.
4. SOF:s års- och ombudsmöte hölls helgen 8-10 april i Dalsland på
Kroppefjälls Konferenshotell. Detta blev ett lyckat arrangemang där DOFmedlemmar deltog med presentationer, exkursionsledning och olika praktiska
göromål. Deltagarna fick en bra bild av fågelfaunan och fågelskyddsarbetet i
vårt landskap. Exkursionerna gick i huvudsak till skogslokaler.
5. Naturvårdsträff på länsstyrelsen i Göteborg den 24/11 med aktuell
information om bl.a Artskyddsförordningen och Åtgärdsprogrammen för hotade
arter. Från DOF deltog Per Undeland.
6. Per Undeland deltog i möte angående vindkraftsetableringar runt Vänern
tillsammans med berörda regionalföreningar samt SNF:s länsförbund. Mötet
ägde rum i Trollhättan 19 januari.
7. Rrk, Regionala rapportkommittén hade ett planerat möte, som dock fick
inställas pga sjukdom. Årsrapporten för 2009 trycktes i början av året.
8. NpD-redaktionens möten, där Björn Danielsson representerat DOF.
Volontäruppdrag:
Ulla och Astor Korp har under tre dagar arbetat i sekretariatet under Falsterbo
Bird Show 2-4 september.
Kurser
En utbildningsdag kring artskyddsjuridik hölls i Göteborg den 26 november, där
Per Undeland deltog.
Fågelprojekt

Göran Cederholm och Per Undeland inventerade en gård i Hästefjordsområdet
för SOF:s jordbruksprojekt ”Fågelskådare och lantbrukare i samarbete”.
SOF:s Riksinventering
Lokaler för svarthakedopping, årets riksinventeringsart, besöktes av flera DOFmedlemmar.
Exkursioner
Artrally i januari. Totalt sågs 54 arter under dagen.
Stadens fåglar den 29/1. Vinterfågelexkursioner i centrala Åmål inklusive fika
och lotteri.
Naturreservatet Brurmossen den 17 april. Utflykt i gammelskog och myrmarker.
Skådarkvällar vid Gösjön och Bergs mader hölls varje tisdag under april och
maj.
Fågelskådningens dag hölls den 8 maj vid Holmsåns mynning.
Nattfågelskådning hölls den 10 juni, även den i Mellerudstrakten.
Styrelseärenden
I datamappen för styrelseärenden under 2011, finns 22 st. styrelseärenden
redovisade.
En stor fråga även detta verksamhetsår har varit vindkraftsutbyggnader med
etableringar på ett flertal platser, spritt i hela landskapet.
Skrivelser
1. Apropå planerad vindkraftsutbyggnad kring Vänern, lämnade DOF,
tillsammans med bl.a VgOF och WOF, sitt remissvar ”Fåglar i Vänerområdet i
ett vindkraftsperspektiv”.
2. Yttrande om vindkraft i Dals-Eds kommun.
3. Skrivelse från DOF och SNF Åmål, daterad 2011-02-23 ang. vindkraft i
Åmåls k:n.
4. Skrivelse ang, vindkraftsutbyggnad i Östbyområdet norr om Åmål.
Gemensamt med SNF i Åmål och Säffle.
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