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BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN FÖR VILKEN BIDRAG SÖKS

Fåglar är en bra och lättillgänglig djurgrupp som ger insikter om biologisk mångfald
och miljö- och klimatfrågor. Sedan föreningens grundade 1945 har vi arbetat
outtröttligt för att värna naturen och fåglarna. Det gör vi genom att dela med oss av
glädjen det ger att röra sig i våra vackra naturmiljöer hela året och genomföra
utflykter för allmänheten över hela landet. Vårt mål är att få så många människor
som möjligt att följa med oss och via fåglarna upptäcka den fantastiska natur vi har
förmånen att få vistas fritt i!

Föreningens omsättning 2017 var ca 9 miljoner kronor, varav insamlade medel stod
för drygt 6,6 miljoner kronor. Vi har 17 026 medlemmar i riksföreningen och
tillsammans med våra regionala föreningar organiserar vi drygt 30 000
fågelintresserade. Vår Facebook-grupp Fåglar inpå knuten har 50 743 medlemmar i
dagsläget! Där delar medlemmarna med sig av sina naturupplevelser, tipsar om
utflyktsmål och ber om hjälp med att få reda på vilka fåglar de har i sin närmiljö.

Framförallt på regional och lokal nivå anordnar vi många hundra friluftsaktiviteter
över hela landet. Bara i maj 2017 ordnades minst 250 exkursioner! Våra utflykter,
studiecirklar (Studiefrämjandet) och föredrag är oftast gratis och öppna för alla. Vi
genomför årligen fågelbordsräkningen Vinterfåglar inpå knuten och får in drygt 20
000 rapporter årligen. På riksnivå har vi även värdar och guider vid Ottenby under
sommaren och vid Hornborgasjön under trandansen, och genomför
naturpedagogiska dagar i Västergötland och i Falsterbo.

För att ytterligare kunna erbjuda mer naturupplevelser skulle vi vilja använda
organisationsbidraget för att finansiera:

1) 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. Det är en stor investering men just eftersom
det skulle möjliggöra en ideell kraftsamling menar vi att utväxlingen skulle bli
mycket betydande. Vi har en stor kår av volontärer som vi gärna vill ge möjligheter



att möta människor i naturen - men vi har i dagsläget inte resurserna som krävs för
att vårda och samordna volontärerna och deras insats.
Att kunna anställa en volontärsamordnare skulle ge oss en otrolig skjuts framåt i
den utåtriktade verksamheten men vi saknar i dagsläget finansiering. Så ett större
organisationsbidrag skulle ge oss möjlighet att projektanställa en
volontärsamordnare och täcka dennes och volontärernas resor och utbildningar.
Vårt naturvårdsarbete finansieras i hög grad av anslag från bland annat
Naturvårdsverket men det har visat sig mycket svårt att få bidrag för den
utåtriktade friluftslivsinriktade delen av vår verksamhet.

2) Utveckla vår verksamhet vid 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.


