
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinterfåglar inpå 

knuten: Dalsland 
28 – 31 januari 2022 

 

Bli medlem i Dalslands Ornitologiska Förening 
 

I medlemskapet ingår också program och naturtidskriften  

Natur på Dal och fågelrapporten Dalslands Fåglar 

 

Allt detta för endast 200 kr/per år 

Skicka ett mail till ordförande Per Undeland för mer info 

pundeland@yahoo.se  

 

Hemsida: www.fåglarpådal.se 

Facebook: Sök efter Fåglar på Dal 

 

 

Skänk gärna en gåva och stöd Dalslands fåglar 

            

Denna lista omfattar de 50 vanligaste fåglarna som förekommer vid våra 

fågelmatningar vintertid i Dalsland. Här kan du markera vilka fåglar du sett vid 

din matning. Det finns också plats att fylla på med mera ovanliga arter. 

Anteckna det enskilt högsta antalet av varje art. T.ex ser du 4 talgoxar och 

sedan 7 vid ett annat tillfälle är det 7 som ska antecknas. 

 

Foto: Olavi Hinkkanen 

Vinterfåglar vid din matning 
Räkna arter vid din fågelmatning och var med i utlottning av fina priser. 

Samma helg som den rikstäckande vinterfågelräkningen i Birdlife Sveriges 

regi gör DOF en dalsländsk variant.  

 

OBS! Denna krysslista ersätter inte Birdlife Vinterfåglar inpå knuten 

räkningen utan är komplement till Dalslands vinterfåglar. 

 

För att vara med i utlottningen om priserna måste din matning finnas i 

Dalsland. Använd denna lista som minnesanteckning för egen del då DOF 

inte kommer föra statistik på räkningen. Anteckna dina arter och fyll i 

namn och e-post och maila sedan denna till ormetkruper@gmail.com och 

med rubriken ”VIK Dalsland” eller med post till Björn Danielsson, Dingelvik 

Lilla Nordgården, 66694 Dals Långed så är du med i utlottningen. Skicka in 

senast den 7 februari. 

 

Namn: 

 

Adress: 

 

Epost: 

 

 

Är du medlem i DOF? 

Bergfink   

Björktrast   

Blåmes   

Bofink   

Domherre   

Duvhök   

Entita   

Fasan   

Fiskmås   

Gråsiska   

Gråsparv   

Gråspett 

Gråtrut   

 

Kommun: 

Gräsand   

Grönfink   

Grönsiska   

Gulsparv   

Gärdsmyg   

Järnsparv   

Kaja   

Koltrast  

Korp  

Kråka   

Kungsfågel   

Mi hackspett     

Nötkråka   
 

 

Nötskrika  

Nötväcka   

Ormvråk 

Pilfink   

Ringduva   

Råka   

Rödhake   

Sidensvans   

Skata   

Skogsduva   

Sparvhök 

St hackspett 

Stare   
 

 

Steglits   

Stenknäck   

Stjärtmes   

Svarthätta   

Svartmes   

Talgoxe   

Talltita   

Tamduva  

Tofsmes  

Trädkrypare   

Turkduva   

 

Ja Nej
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