
Dalslands Ornitologiska Förening 

Verksamhetsberättelse för kalenderåret 2021  
 

År 2021 var liksom föregående år speciellt för DOF, då året präglades av pandemin. Både interna och externa 

möten och sammankomster blev begränsade. Våra utflykter kunde dock genomföras, och kanske tack vare 

detta, våra publikationer och Facebookgruppen ”Fåglar på Dal” ökade medlemsantalet till exakt 200.  

 

Möten 
 

Årsmötet hölls i samband med höstmötet i Mellerud den 27 oktober med 30 deltagare. Kent-

Åke Gustavsson visade bilder och berättade om ”Ett halvsekel med DOF”. Ett mycket 

uppskattat föredrag. 

Styrelsen har under året bestått av följande tio 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, 

David Gustafsson (t.om. oktober) och Peter Bäck (fr.o.m. oktober). 

 

Styrelsen har sammanträtt vid två tillfällen; juni och december. 

Vid BirdLife Sveriges digitala riksstämma 24/25 april representerades DOF av Per Undeland. 

Vid BirdLife Sveriges möte för landets regionala rapportkommittéer i Sigtuna 27/28 

november representerades DOF av Göran Cederholm.  

Vid BirdLife Sveriges Landsmöte Götaland 11/12 december representerades DOF av 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.  

Deltagande i möten om Åsnebyn 1 februari, 9 februari, 2 mars och 10 mars. 

 

 



Fågelintressefrågor och volontärsuppdrag 

Under året har 374 personer (417 år 2020) rapporterat 31 111+ fågelobservationer från 

Dalsland i Artportalen. En liten minskning jämfört med 2020. 

DOF guidade bland havsörnar, fiskgjusar och bruna kärrhökar vid Holmsåns mynning 28 

augusti och 5 september i samband med Vänerveckan. 

Flera styrelseledamöter hjälpte till vid DOF:s ”Öppet hus vid Åsnebyn” 19 september. 

I samband med årets upplaga av ”EuroBirdwatch” helgen 2-3 oktober rapporterades 63 arter 

från Dalsland. 

DOF-almanackan ”Fåglar på Dal 2021” såldes över förväntan och inbringade ett rejält 

överskott till föreningskassan. Under hösten trycktes ”Fåglar på Dal 2022” och såldes med 

lika lyckat resultat. 

Fågelutflykter och Aktiviteter 

”Midvinterinventeringen”, en numera traditionell aktivitet, arrangerades 16/17 januari. 

Totalt 476 fågelrapporter av 68 arter. ”Vann” gjorde Bengtsfors kommun, som noterade 56 

% av de arter som rapporterats från kommunen under januari månad åren 2010 - 2019. 

”Vinterfåglar Inpå Knuten” genomfördes den 31 januari vid Åsnebyn. 

”Örnskådning i Melleruds kommun” 14 februari. 

 

”Möt våren i Edsleskog” hölls varje onsdag mellan 31 mars och 12 maj, under ledning av 

Bertil Eriksson och David Dickson. 

 

”Vår och Höst vid Hästefjorden” genomfördes 21 mars, 2 maj, 30 maj, 1 augusti, 29 augusti,  

10 oktober och 21 november.  

 

”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 17 april. 

 

”Nattfågelskådning” genomfördes den 4 juni vid Holmsåns mynning och Bergs mader i 

Melleruds kommun. 

 

”Biologisk mångfald i skogen” studerades i det nybildade Snappans naturreservat på 

sydöstra Kroppefjäll den 20 juni.  

 

 

 



Fågelinventering 

Under året avslutades 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. 

Det gick mindre bra för havsörnen under året; 5 lyckade häckningar, med totalt 10 ungar, att 

jämföra med 8 lyckade häckningar med totalt 14 ungar 2020.   

 

Fågelskyddsfrågor 

Föreningen har under året följt projekteringen av vindkraftsparker i Dalsland, bl.a. norra 

Kroppefjäll i Färgelanda kommun. 

 

DOF har lämnat synpunkter till Skogsstyrelsen kring artskyddsfrågor kopplat till 

avverkningsanmälningar, då skyddade uppgifter funnits i Artportalen. 

 

Länsstyrelsen har ett uppdrag att uppdatera bevarandeplanerna till länets Natura 2000-

områden. DOF har lämnat synpunkter på de bevarandeplaner som berör viktiga 

fågelområden i Dalsland. 

 

Styrelsen beslutade att avsätta följande summor ur DOF:s fågelskyddsfond: 

– 10 000:- för inköp av bl.a. talltiteholkar 

 

Skrivelser 
DOF lämnade synpunkter på dokumentet ”Riktlinjer för de regionala rapportkommittéernas arbete och 

organisation” inför mötet i Sigtuna 27/28 november.  

 

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, hade 225 medlemmar vid årsslutet. 

 

Dalslands Ornitologiska Förening presenterades under rubriken ”Fågelfaunistik stark 

tradition” i BirdLife Sveriges tidskrift Vår Fågelvärld 4/2021. 

 

Bohusläningen och ttela publicerade 28/29 oktober en helsidesartikel med rubriken 

”Dramatisk ökning av fågelarter blir ett hot”. 



Medlemsantal 

Vid slutet av verksamhetsåret hade föreningen 200 medlemmar, varav 191 fullbetalande 

medlemmar. 

 

Billingsfors 2022-03-22 

 

………………………………………………………….. 

Bertil Eriksson / sekreterare  

 


