
Dalslands Ornitologiska Förening 
 

Verksamhetsberättelse för kalenderåret 2012. 
 
Möten 
1. Årsmötet hölls i Mellerud den 16 mars. Kent-Åke Gustavsson höll bildvisning 
under temat ”Fåglar på Skogsdal” 
 
2. Höstmöte i Mellerud den 26 /10. Per Karlsson-Linderum berättade och visade 
bilder under temat ”Bland kolibris och indianer- en resa till Panama. Under 
mötet presenterade han även sin bok ”Guide till Dalslands fåglar” med bilder 
tagna av Kent-Åke Gustavsson. 
 
3. Styrelsen, som bestått av tio personer, har sammanträtt vid tre tillfällen under 
året. 
 
4. SOF:s årsmöteshelg hölls helgen 20-22 april i Söderhamn. Per Undeland 
deltog för DOF:s räkning. 
 
5. Naturvårdskonferens hölls 10 maj i Alingsås, där DOF representerades av Per 
Undeland.  
 
6. Björn Danielsson har representerat DOF i redaktionen för Natur på Dal . 
 
7. Per Undeland organiserade dalslandsdelen av EuroBirdWatch12, helgen  
6-7/10, då sammanlagt 84 fågelarter sågs i landskapet. 
 
8. Regionala rapportkommittén har inte haft några möten under året 
 
Fågelintressefrågor och Volontäruppdrag: 
Ulla och Astor Korp har under tre dagar arbetat i sekretariatet under Falsterbo 
Bird Show 31 aug-2 september. 
 
Ulla och Astor har också informerat om Vinterfåglar in på knuten i sex olika 
skolklasser i Ödeborgs skola. 
 
Ett värvningsblad med föreningens aktuella program samt inbetalningskort har 
tagits fram av Monika Svensson. 
 
Under året har planeringen för byggande av fågelplattform vid Holmsåns 
mynning tagit fart och byggnadsmaterial har forslats ut. 
 



I samband med utgivningen av Guide till Dalslands Fåglar utfördes ett 
omfattande efterforsknings- och granskningsarbete av Stefan Hult och Per 
Undeland. 
 
Studiecirklar 
Ulla & Astor Korp har hållit en studiecirkel om fåglar i Färgelanda. 
 
Fågelprojekt   
Göran Cederholm , Kent-Åke Gustavsson och Björn Höök har deltagit i SOF:s 
projekt SAMSKOG och inventerat skogsfågelfaunan inom tre olika fastigheter i 
Dalsland. 
 
Håkan Krave har inventerat fågelfaunan på en gård i Mellerudstrakten inom 
ramen för projektet ”Fågelskådare och jordbrukare i samverkan” 
 
SOF:s Riksinventering 
Rördrommen var utsedd till årets riksinventeringsart. Föreningens medlemmar 
fick till en så gott som heltäckande inventering och Roger Gran sammanställde 
en slutrapport till SOF som även finns publicerad på DOF:s hemsida. 
 
Exkursioner 
Artrally hölls den 14 januari. Wikströms Wandaler segrade välförtjänt.  
Totalt sågs 68 arter under dagen. 
 
Stadens fåglar i slutet av januari. Vinterfågelexkursioner i centrala Åmål 
inklusive fika och lotteri. 
 
Skådarkvällar vid Gösjön och Bergs mader hölls varje tisdag under april och 
maj. 
 
Fågelskådningens dag hölls den 6 maj i Bengtsforstrakten med besök vid 
Flatetjärn, en smålomtjärn samt lokaler för forsärla och backsvala.  
 
Nattfågelskådning genomfördes den 18 juni, denna gång kring Ellenösjön och 
Hillingsätersjön i Färgelanda kommun. 
 
Fågelskyddsfrågor 
Projektering av vindkraftsparker i orörd natur, fortsätter alltjämt i vårt landskap. 
Föreningen har tillfrågats om synpunkter bl.a angående vindkraftsplaner för 
Kroppefjäll, Ränsliden och Håbol. 
 
Föreningen har lämnat synpunkter i samband med ändring av skötselplanen för 
Tingvallamossens Naturreservat. 



 
Föreningen har engagerat sig i sänkningen av vattenståndet i Bergs mader.  
 
Ett av årets stora glädjeämnen var de båda havsörnshäckningar som konstaterats 
Positiv markägarkontakt har hållits vid en av boplatserna. 
 
Skrivelser 
Inga skrivelser har lämnats under året. 
 
Medlemsantal 
Vid slutet av verksamhetsåret hade föreningen 180 fullbetalande medlemmar 
och 20 familjemedlemmar. 
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……………………….. 
Roger Gran 
Sekreterare 


