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	Bidragssäkande organisation_namn: Sveriges Ornitologiska Förening
	Från Svenskt Friluftsliv sökta medel_Belopp kr: 500 000 kr
	Från Svenskt Friluftsliv sökta medel_Avser bidragsår: 2014
	Ansökan upprättad av_Namn: Anders Lundquist
	Ansökan upprättad av_Epostadress: anders@sofnet.org
	Vi har gjort följande åtgärder för ett starkare friluftsliv_Debattartiklar: Off
	Ansökan upprättad av_Mobiltelefon: 070-27 87 428
	Vi har gjort följande åtgärder för ett starkare friluftsliv_Remissvar: Off
	Vi har gjort följande åtgärder för ett starkare friluftsliv_Uppvaktningar av rikdagsledamöter ocheller departement: Off
	Vi har gjort följande åtgärder för ett starkare friluftsliv_Annat, nämligen: Off
	Ansökan upprättad av_Telefon dagtid: 0485-444 48
	Åtgärder för ett starkare friluftsliv_Nämligen: 
	Beskrivning av verksamheten för vilken bidrag söks_sid 1: SOF söker organisationsbidrag för att fortsätta intressera fler människor för fåglar. Det bedöms nu vara ett av de starkast växande intressena kopplat till friluftsliv. Särskilda ansträngningar kommer att göras för att få våra regionalföreningar och fågelklubbar att arbeta med barn- och ungdomsverksamhet. Intressen väcks ofta i unga år och förblir oftast livslånga. I mindre skala har vi via vår ena tidning, Fågelvännen, startat genom att lansera Sparvugglorna - fåglar och friluftsliv för unga. Detta koncept vänder sig till barn i åldern 7 – 12 år.  Föreningen saknar i dagsläger tillräckliga resurser för att bedriva detta i något större riktat projekt utan utvecklingen får lov att ske med små steg. Den långsiktiga målsättningen är dock att det inom alla regionalföreningar och fågelklubbar ska finnas en organisation för barn- och ungdomsverksamhet.Övrig friluftsinriktad verksamhet bedrivs till största delen i regionalföreningar och lokalklubbar genom omfattande exkursionsprogram och studiecirklar där studiecirkelsverksamheten mestadels förläggs ute i naturen. Exempelvis står SOF som svensk arrangör för EuroBirdwatch som anordnas i närmare 40 länder i Europa och Centralasien första helgen i oktober. Under enbart den aktiviteten vet vi att åtminstone 3 000 människor ger sig ut i naturen för att räkna och rapportera fåglar. Utan regionalföreningar och lokalklubbar är en aktivitet av denna omfattning omöjlig att genomföra.  SOF genomför Falsterbo Bird Show tillsammans med Skånes OF (första helgen i september). Det evenemanget lockar runt 5 000 besökare till mässområdet och till vandringar med olika inriktning i omgivningarna. SOF:s fågelintressekommitté verkar för att öka antalet medlemmar och antalet aktiva på alla föreningsnivåer. Med hjälp av 26 regionalföreningar och över 100 lokala fågelklubbar anordnas fågelexkursioner, fågelresor, studiecirklar, föredragskvällar, holktillverkning med mera. Väldigt många människor deltar i de olika aktiviteterna. Många är inte medlemmar men det spelar ingen roll eftersom de ändå deltar i aktiviteter. SOF:s största evenemang är ”Vinterfåglar Inpå Knuten” där fåglar räknas vid 20 000 fågelmatare runt om i Sverige. Kan tyckas långt från friluftsliv men räkningen engagerar många äldre som ofta inte längre klarar att ta sig ut för att idka traditionellt friluftsliv. Men fågelmat ska bäras hem, sättas upp och det ger sammantaget ett engagemang och en må bra känsla hos många äldre. Årligen arrangerar SOF:s ungdomskommitté (SOFuk) åtminstone två läger för ungdomar mellan 13 och 21 år.Beträffande Allemansrätten så är den i grunden en förutsättning för den verksamhet som Sveriges Ornitologiska Förening bedriver. I vårt naturskyddsarbete, ofta i form av remissvar vid olika exploateringar som tar naturen i anspråk, arbetar många av våra företroendevalda på alla organisationsnivåer. Vi vet att det idag är ett av det mest krävande arbetena för de ideella inom SOF, våra regionalföreningar och de lokala fågelklubbarna. Det är ett enormt gap i förutsättningar när man jämför de exploaterande företagens resurser med de ideella insatser som genomförs på fritid utan betalning. Vi vet att vi gör stor nytta för att skydda naturen mot olika former av överexploatering och detta är en förutsättning för att vi ska ha kvar en natur där vi kan idka friluftsliv på ett varsamt sätt. Här finns ett bra exempel remissvar från en av våra regionalföreningar: http://www.sofnet.org/fagelskydd/ovrigt/utokat-strandskydd-feb-2013/
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