Dalslands Ornitologiska Förening
Verksamhetsberättelse för kalenderåret 2020
År 2020 var speciellt för DOF, liksom för många andra föreningar, då året präglades av pandemin. Både
interna och externa möten och sammankomster blev begränsade. Många av våra utflykter kunde dock
genomföras, och kanske tack vare detta och våra publikationer och Facebookgruppen ”Fåglar på Dal” var
medlemsantalet i princip oförändrat jämfört med föregående år.

Möten
Årsmötet hölls i samband med höstmötet i Mellerud den 28 oktober med 14 deltagare.
Leif Lithander, Göteborg, höll föredrag om ”Finns det utrymme för hackspettar i framtidens
skogar?”. Ett mycket angeläget och uppskattat föredrag.
Styrelsen har under året bestått av följande nio personer:
Ordförande – Per Undeland
Vice ordförande – Kent-Åke Gustavsson
Kassör – Åke Gustavsson
Sekreterare – Bertil Eriksson
Övriga ledamöter – Monica Svensson, Olavi Hinkkanen, Björn Danielsson, Andreas Persson,
och David Gustafsson.
Styrelsen har sammanträtt vid ett tillfälle i juni.
Vid BirdLife Sveriges berguvsymposium 1-2 februari i Uppsala representerades DOF av Göran
Cederholm.
Vid BirdLife Sveriges digitala riksstämma 25 april representerades DOF av Per Undeland.
Åke Gustavsson och Per Undeland deltog i Leaderprojektmöten ”Tillsammans på Åsnebyn”
2 september och 11 november.
Vid BirdLife Sveriges digitala landsmöte 7 november representerades DOF av Kent-Åke
Gustavsson och Per Undeland.
Björn Danielsson har varit DOF:s representant i Natur på Dal-redaktionen.
Regionala rapportkommittén, Göran Cederholm, Håkan Krave, Michael Egerzon och Per
Undeland har under året haft ett fysiskt möte och hållit regelbundna informella möten.

Fågelintressefrågor och volontärsuppdrag

Under året har 417 personer (381 år 2019) rapporterat 33 158+ fågelobservationer från
Dalsland i Artportalen. En ökning med över 50 procent jämfört med 2019!
Åke Gustavsson och Per Undeland deltog i ”Vårfåglar Inpå Knuten” 9 maj vid Åsnebyn.
I samband med årets upplaga av ”EuroBirdwatch” helgen 3-4 oktober rapporterades 84 arter
från Dalsland.
Styrelseledamöter har röjt vid skådarplatsen vid Lille Kolungen för ökad tillgänglighet och
bättre sikt över sjön.
DOF-almanackan ”Fåglar på Dal 2020” såldes över förväntan och inbringade ett rejält
överskott till föreningskassan. Under hösten trycktes ”Fåglar på Dal 2021” och såldes med
lika lyckat resultat.

Fågelutflykter och Aktiviteter
”Artrallyt/Midvinterinventeringen”, en numera traditionell aktivitet, arrangerades den 19
januari. Sex lag deltog.
”Vinterfåglar Inpå Knuten” genomfördes den 1 februari vid Åsnebyn.
”Möt våren i Edsleskog” hölls varje onsdag mellan 1 april och 13 maj, under ledning av Bertil
Eriksson och David Dickson.
”Vår och Höst vid Hästefjorden” genomfördes 22 mars, 3 maj, 30 maj, 1 augusti, 6
september, 3 oktober och 8 november.
”Vårens fåglar i Färgelandaområdet” hölls varje onsdagkväll i april och maj under ledning av
Monica Svensson.
”Skådarkvällar vid Gösjön och Bergs mader” hölls varje tisdag i april och maj under ledning
av Åke Gustavsson och Björn Danielsson.
”Hackspettmöra” vid Skärbo genomfördes den 18 april.
”Nattfågelskådning” genomfördes den 12 juni vid Holmsåns mynning och Bergs mader i
Melleruds kommun.
”Biologisk mångfald i skogen” studerades vid Åsnebyn den 28 juni.
”Örnar och sjöfågel vid Tydjesjön” genomfördes den 19 december

Fågelinventering

BirdLife Sveriges tvååriga riksinventering av berguv avslutades under året. Från Dalsland
rapporterades år 2020 fem aktiva revir, i ett av dem ett par med tre ungar, i resterande fyra
endast spelande hannar hörda.
Under året startades en tvåårig riksinventering av backsvala, där vi från Dalsland endast
kunde rapportera tre häckplatser, samtliga i stenläggningar i broar eller industribyggnader.
Inom den årliga ”Vänerinventeringen” har Kurt Gustavsson, Göran Cederholm och Håkan
Krave inventerat sjöfåglar längs Vänerkusten.
Flera personer från DOF har deltagit i inventeringar i Dalsland i Svensk Fågeltaxerings regi.
Och det går fortsatt bra för havsörnen; under året 8 lyckade häckningar, med totalt minst 14
ungar, att jämföra med 6 lyckade häckningar med totalt 11 ungar 2019. Totalt 8-10 revir 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, bl.a. Buråsen i
Dals-Eds kommun.
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.
Styrelsen beslutade att avsätta följande summor ur DOF:s fågelskyddsfond:
– 2500:- för inköp av pärluggleholkar

Skrivelser
Tillsammans med Gotlands Ornitologiska Förening lämnades motionen "Utvärdera syfte och
mätbara fördelar med Kedjan i samråd med regionalföreningarna" till BirdLife Sveriges riksstämma 2020.

Hemsidan
Föreningens hemsida uppdateras kontinuerligt av vår webmaster Björn Danielsson.

Övrigt

Under året har fågelskådare i Dalsland kunnat larma/rapportera ovanliga observationer
direkt till de anslutnas mobiltelefoner på appen ”Fåglar på Dal” på Band.
Facebook-gruppen ”Fåglar på Dal”, som startades 2019, närmade sig 100 medlemmar vid
årsslutet.

Medlemsantal
Vid slutet av verksamhetsåret hade föreningen 176 medlemmar, varav 173 fullbetalande
medlemmar.
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Bertil Eriksson / sekreterare

