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BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN FÖR VILKEN BIDRAG SÖKS

Ansökan om organisationsbidrag – beskrivning av verksamheten

Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige (SOF-BirdLife) ansöker om
organisationsbidrag inom ramen för Svenskt Friluftslivs uppdrag att fördela
statsbidrag till friluftslivets organisationer

SOF-BirdLife är den svenska grenen av den världsomfattande fågel- och
naturvårdsorganisationen BirdLife International. SOF-BirdLife har som en av sina
tre huvuduppgifter att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågellivet,
naturen och ett aktivt friluftsliv. Utöver det ägnar vi åt oss aktiv fågel- och
naturvård och olika inventeringar och andra natur- och fågelstudier.

Den ekonomiska basen i föreningen utgörs av medlemsavgifter, en del projektanslag
och enskilda gåvor. Dessa medel räcker långtifrån till för att genomföra den
verksamhet som vi skulle vilja bedriva. De anslag och gåvor vi får är ofta bundna till
olika fågel- och naturvårdsinsatser, inventeringar eller fågelforskning. De
utåtriktade aktiviteterna som riktar sig mot friluftsliv – att praktiskt vistas i skog och
mark för att njuta av fåglar och natur – får därför oftast ske på volontär basis. Det är
vår förhoppning att vi i framöver ska kunna utveckla vår utåtriktade verksamhet och
då främst genom att på olika sätt stödja och samordna de volontära insatser som
görs över hela landet. Detta med målet att fler ska komma ut i, upptäcka och ta del
av vår fantastiska natur. Vi vill i detta sammanhang särskilt poängtera följande



verksamheter som vi bedriver eller vill utveckla med stöd av bidrag från Svenskt
Friluftsliv.

• Utveckla naturguidning utflyktsverksamheten regionalt och lokalt: De flesta av
våra aktiviteter genomförs regionalt och lokalt på ideell basis. Det finns ett
önskemål om att riksnivån ska bistå föreningarna med utbildningar, tips och annat
stöd för att engagera de alltfler fågelintresserade så att de får möjlighet att följa
med ut i skog och mark. Under året vill vi satsa på kommunikativa insatser bland
annat via hemsida och sociala medier för att marknadsföra alla arrangemang som
genomförs i landet. Vi vill också erbjuda material och tips kring de gemensamma
aktiviteter vi anordnar samt bättre utnyttja de arenor vi vet är bra mötesplatser för
människor som tycker om fåglar och natur. I detta sammanhang vill vi också kunna
erbjuda specifik utbildning för de som leder utflykter, exkursioner och resor.

• Ottenby fågelstation/Ölands södra udde: Vår verksamhet vid Ottenby fågelstation
har bedrivits sedan föreningen bildades, dvs i 70 år. Den ringmärkning och
forskning som bedrivs där är ovärderlig och ligger även till grund för material som
publiceras av olika universitet vilka också förlägger en del fältarbete hit. Den
långvariga och metodiskt kvalitativa serie data som samlats in har bidragit mycket
till vår kunskap om fåglarna. Men Ölands södra udde är också ett stort besöksmål
och vi vill utveckla vår guideverksamhet på södra Öland. Vi har redan idag
volontärer på plats under sommarveckorna som visar och berättar om fåglar och
natur, inte minst sälkolonin röner stort intresse. Idag har vi dock inga resurser att
erbjuda utflykter/exkursioner vare sig på Ölands södra udde eller i de närliggande
områdena. Detta är en verksamhet som vi tror har stor potential då vi kommer i
kontakt med många människor som ofta har begränsad erfarenhet av friluftsliv.
• Vinterfågelräkning: För att öka och sprida intresset för fåglar och natur driver vi
ett antal årliga aktiviteter, såväl riksomfattande som lokala. Sista helgen i januari
genomförs Vinterfåglar Inpå Knuten, en landsomfattande räkning av fåglar vi
landets många fågelmatningar. Årligen är det mer än 20 000 hushåll som räknar och
rapporterar förekomsten av fåglar vid sina fågelbord. Det kan tyckas vara långt
ifrån en friluftsaktivitet att sitta i köksfönstret och titta på fågelmatningen men det
har visat sig vara en god ingång för att få med människor på olika aktiviteter som
att få fler medlemmar. I samband med räkningen ordnas på många håll lokala
aktiviteter i skog och mark för att öka intresset och knyta kontakten med
intresserade människor. Detta görs framförallt på volontär basis genom våra
regionala och lokala föreningar medan riksföreningen svarar för material och
koncept för aktiviteterna.
• Fågelskådningens dag/Fågeltornskampen: Under en helg i början av Maj försöker
vi slå på stort för att få ut folk i naturen och titta på fåglar. Vi har volontärer
utplacerade i fågeltorn och natursköna platser för att erbjuda guidning och där det
går visar vi ringmärkning, har tipspromenader och andra aktiviteter. Även här
utförs aktiviteterna över hela landet och våra volontärer önskar mer stöd av
riksföreningen när det gäller material, idéer och utbildning.
• Fåglar är fantastiska: Detta koncept bygger på volontärledda aktiviteter under
kortare eller längre perioder i anslutning till platser där människor kan möta fåglar
Fokus här ligger på att var där människor är snarare än där det är mest fåglar –
även om det ibland sammanfaller, som t ex vid Hornborgasjön. Tanken är att vi
genom att möta och prata med människor också kan göra dem intresserade av att
delta i våra aktiviteter. Exempel på platser där sådana aktiviteter kan förekomma är
Hornborgasjön på våren, Ottenby på sommaren, Umeå på våren och Stockholms
ström på vintern. Vår ambition är att utöka dessa aktiviteter så att vi har minst en
sådan volontärledd aktivitet i varje region (i princip varje landskap). Vi skulle
behöva ta fram material som passar att använda vid dessa möten med allmänheten.
Detta material ska främst beskriva det roliga med fåglar och natur och den glädje
som det ger att vistas i naturen. Men det blir också både information om naturen
och introduktion till våra föreningar. För att uppmuntra våra medlemmar att ställa
upp som volontärer i sådana här sammanhang skulle vi behöva genomföra ett antal
utbildningar för volontärer årligen, och ha någon som kan lägga arbetstid på att



serva och stötta dessa. Vårt mål är att bygga volontärgrupper över hela landet. Idag
har vi p g a bristande resurser bara mäktat med att ha volontärer på Ottenby, i
Falsterbo och vid Hornborgasjön, och vi har svårt att klara av att ta hand om dessa
högt värderade ideella krafter.

Målet med våra ansträngningar att öka intresset för fåglar är att fågelintresset ska
bli en folkrörelse där alla ska känna sig välkomna. Även här är kommunikation en
viktig faktor för att nå målet och då handlar mycket om att använda nätet. Vi
kommer under de närmaste åren att utöka våra utskick av elektroniska nyhetsbrev
där vi informerar om nyheter och aktiviteter. På sociala medier har vi redan en hög
aktivitet. Det är främst på Facebook där vi, genom vår egen sida och flera grupper,
kontinuerligt interagerar med våra medlemmar och med allmänheten. Vi måste nu
se till att alla dessa också lämnar sina skärmar och ger sig ut i naturen.

Det vi främst skulle vilja täcka med ett organisationsbidrag från Svenskt Friluftsliv
är kostnaderna för anställd personal som kan samordna, utbilda och stötta
volontärinsatser för friluftsliv som vi verkligen skulle behöva utveckla. Det är en stor
investering men just eftersom det skulle möjliggöra en ideell kraftsamling menar vi
att utväxlingen skulle bli mycket stor. Vi behöver också ta fram material till och
utbildningar i naturguidning. Vi är också i behov av att förbättra vårt
medlemsregister så att vi enklare kan ta in uppgifter, inte bara om medlemmar utan
också samköra med uppgifter om sådana som på något sätt visat intresse för
föreningen. Detta för att kunna erbjuda lämpliga kontakter och vägar in för att ta
del av aktiviteter på lokal nivå. Med lite stöd av bidraget skulle denna process
kunna påskyndas avsevärt.


