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Välkommen som medlem!Vi 
anordnar
kurser, resor,
exkursioner 
och utmaningar. 
Det finns aktiviteter  
för alla, nybörjare och  
erfarna, i vårt varierade landskap.
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Vad är BohOF?
Bohusläns Ornitologiska Förening 

är en ideell förening  som är 
integrerad i riksföreningen 

BirdLife Sverige. Vi har som mål 
att främja utforskandet och 

skyddet av fågelfaunan i landskapet Bohuslän. 
Ett annat mål är att öka allmänhetens

intresse för fåglar och
 fågelskådning. 

Stormfågel. Foto: Sussie Carlström
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fåglarna fåglarna 
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Bohuslän!Bohuslän!

På hemsidan 
finns bl.a. information om:
• Aktuellt aktivitetsprogram 
• Föreningen
• Inventering
• Fågellokaler
• Kontaktuppgifter
• Reserapporter
• Nyheter & aktuellt
• Intressanta länkar 
• Regionala rapportkommittén
• Du hittar en skadad fågel
• Vår Facebook och Instagram
   facebook.com/Bohuslansornitologiskaforening
   Instagram/bohof_com

Besök gärna vår hemsida www.bohof.com ofta!

MEDLEMSKAP
Välkommen som medlem!
Besök vår hemsida www.bohof.com för 
information om hur du blir medlem.

Fåglar i Bohuslän
Vår tidskrift, 
Fåglar i Bohuslän ingår 
i medlemskapet och utkommer en
till två gånger per år. Nr 1 innehåller 
varje år en årlig sammanställning av 
fågelrapporter i landskapet Bohuslän.  
Nr 2 utkommer sporadiskt och innehåller 
flera intressanta artiklar.

Stöd vår förening genom att beställa 
Profilartiklar med BohOF:s logga: 
Klisterdekal för utomhusbruk, keps, tygkasse 
och t-shirt. Vi säljer även pins med 
lunnefågel. På hemsidan finns hela utbudet 
och hur ni beställer.



Stenknäck

INVENTERINGAR
Skulle du vilja hjälpa till att öka 

kunskaperna och övervakningen av 
fågelarter? Det finns olika sorters 

inventeringar som man kan 
utföra varje år eller t.ex. 

bara en gång av en 
fågelart, se 
mer på vår 

hemsida.

FÅGELSKÅDNING 
FÖR UNGDOMAR
Under året anordnar vi några 
aktiviteter för ungdomar på olika 
platser i landskapet. 
Så ta med dig lite fika, varma kläder och 
häng med oss ut i skog och mark under 
någon av våra 
aktiviteter för att  
titta på fågel. 
Är du 
intresserad?

FÅGELSKÅDNING FÖR KVINNOR
Intresserad av fåglar, då är du välkommen till oss!  

Gemensamt har vi intresset för fåglar. 
I kvinnogruppen ligger kunskaperna på olika nivåer, men vi 

hjälps åt att upptäcka, höra och känna igen de olika 
fågelarterna. Vi har trevligt tillsammans och träffas 

flera gånger per år, både på skådning och 
inomhusaktiviteter.

I samarbete med

Hökuggla: Stefan Oscarsson

Foto: Sara Elg

Grosshamn. Foto: Per Wohlin

Skärpiplärka. Foto: Jörgen Olsson

UPPTÄCK FÅGLARNA I BOHUSLÄN
  Få landskap i Sverige kan erbjuda så varierande 

      fågelmarker som Bohuslän. Allt i från fjäll, myrar,
jordbruksmark, sjöar, skogar, ängar, hav, 

klippor och öar. För att öka kunskapen 
och intresset för fåglar anordnar vi 

bl.a. aktiviteter både för 
nybörjare och erfarna 

fågelskådare, 
både juvenila 

 som 
adulta.

FÅGELSKYDD
Vi arbetar med fågelskyddsfrågor och bevakar aktuella 
ärenden som kommer in till oss och vi verkar som 
remissinstans. Vi genomför inventeringar som hjälper till 
att förbättra kunskaperna om fågelpopulationerna i vårt 
landskap. Det arbetas också kontinuerligt med olika holk-
projekt och är ni intresserade av att medverka eller har 
förslag på bra lokal för holkuppsättning, så återkom till oss.

RRK BOHUSLÄN
Regionala rapportkommittén i Bohuslän har 
som uppdrag att kvalitetssäkra 
fågelrapporteringen i landskapet samt att 
årligen sammanställa fågelrapporter i tid-
skriften Fåglar i Bohuslän.
Kommittén ansvarar också för administra-
tionen av Artportalen för Bohuslän 
(förutom Hisingen och Öckerö kommun).  
Artportalen är där ni kan se vilka fåglar som 
har setts och rapporterats och där ni själva 
kan rapportera era observationer,
www.artportalen.se 
Kontaktuppgifter och mer information finns 
på hemsidan www.bohof.com.

NÅGRA
AKTIVITETER
VI BRUKAR HA
• Fågeltornskampen
• Sträckskådning på Bredfjället 
• Fågelmorgon vid Ejgdetjärnet
• En heldag skådning i Halland
• Fågelskådning på Mollön
• Uddevalla hamn vintertid
• Havsfågel på nära håll
• Fågelmorgon på Tofta Kile 
• Örnskådning
• Skåda fågel på Öland
• Bildvisningar och olika föredrag
• Vårmorgon på Ragnhildsholmen
• Exkursion och höstmöte på Hållö
• Tisdags- och torsdagsskådningar
•  Härmanö, Koster och Väderöarna


