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Bakgrund och mål 
Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige är en ideell miljöorganisation med fokus 
på vilda fåglar.  
Förutom fågelskyddsarbete är föreningen engagerad i fågelforskning, huvudsakligen med 
inriktning på forskning som bidrar till förståelse av faktorer som påverkar 
populationsförändringar och som därmed kan användas i fågelskyddsarbetet.  
Vidare har SOF-BirdLife som en tredje huvuduppgift att sprida kunskap om och intresse för 
fåglar till medlemmar och allmänhet. Fågelskådning är en friluftsaktivitet som gynnar 
folkhälsan, och ökat intresse för fåglar stärker opinionen för långsiktigt fågelskyddsarbete.  
 
Organisatoriskt sammanhang 
Vi är en demokratiskt styrd ideell förening som verkar såväl nationellt som internationellt för 
att skydda och utforska fågellivet samt sprida och underhålla intresset för fåglar. Föreningen 
grundades 1945.  
Vi utger en tidskrift, Vår Fågelvärld, och driver Ottenby Fågelstation. Förening har tre 
grundpelare: fågelskydd, fågelintresse och fågelforskning.   
Vi verkar också genom våra regionalföreningar och lokalklubbar och tillsammans är vi ca 
30 000 medlemmar. Föreningen bygger på det ideella arbetet vilket gynnar såväl fåglarna 
som samhället. 
Föreningen har en riksstämma varje år där regionföreningarna har rösträtt i förhållande 
till hur många medlemmar de har i sin region.   
 
BirdLife Sverige ingår i ett internationellt partnerskap för fågelskydd 
BirdLife International är världens största naturvårdspartnerskap. Tillsammans ingår 120 
BirdLife-partners över hela världen - en per land eller territorium. Varje partner är en 
oberoende ideell, icke-statlig miljöorganisation.  
 
BirdLife International drivs av övertygelsen om att arbete lokalt med länkar till nationellt 
och internationellt arbete och samarbete, är nyckeln till att upprätthålla den globala 
biologiska mångfalden.   
 
Organisationen är allmänt erkänt som världsledande inom fågelskydd. Allt 
fågelskyddsarbete vilar på en sund vetenskaplig grund som bygger på återkoppling från 
egen forskning, fågelskyddsprojekt och fältarbete såväl som på de senaste forskningsrönen. 
Detta gör att organisationen kan genomföra framgångsrika bevarandeprogram för fåglar 
och natur.  
BirdLife-partnerskapet har 6 regionala koordineringskontor och ett globalt kontor i 
Cambridge, Storbritannien. BirdLife Sverige har succesivt ökat sitt engagemang inom 
BirdLife:s arbete i Europa.  
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Strategi Forskning 
Samordning av inventeringsinsatser: Utan ideella insatser från föreningens medlemmar 
skulle fågelrapporteringen på Artportalen stått sig slätt. Vi lägger ner mycket tid och 
resurser på att utbilda medlemmar i rapportsystemet och just nu arbetar vi med att genom 
våra regionalföreningar få in rapporter av särskilt värde, t ex rödlistade arter och arter som 
omfattas av fågeldirektivet, för att öka den naturvårdande nyttan av systemet.  
Resultat: På regional nivå samlas dessa i årliga fågelrapporter, och på nationell nivå i 
publikationen Fågelåret. Föreningen har grundat en ny arbetsgrupp, Nationella 
rapportkommittén som ska utveckla och värdera rapporteringsförfarandet så att förmågan 
att uppnå målen för biologisk mångfald kan utvärderas på ett kvalitativt sätt.   
 
Ottenby fågelstation: 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. Eftersom dessa data också 
går att använda till att studera fenologi kommer deras värde att öka när klimatförändringar 
diskuteras. Denna verksamhet är underfinansierad och bekostas till stor del av föreningens 
medlemsavgifter och fonder vilket gör att omfattningen av verksamheten årligen 
diskuteras. Föreningen anser dock att detta är en så värdefull del av vår helhet att vi valt att 
fortsatt lägga ansenliga resurser här. Med mer stöd kan vi utveckla analys och publicering 
av forskningsresultat ytterligare. 
Resultat: Under 2016 publicerades 16 papers, och upplysningsverksamheten/guidningarna 
slog nytt rekord i antal deltagare och genomförda utflykter. 
 
Strategi fågelskydd 
Samordning av regionföreningarnas fågelskyddsarbete: Som riksförening efterfrågas vår 
expertis i olika exploateringsärenden, som stöd i kommunikation och som samordnare av 
fågelskyddsprojekt som genomförs över hela landet.  
Resultat: Vi har anställt en fågelskyddsansvarig som är en samlande resurs för allt arbete 
som utförs och kommunicerar detta till regionerna, myndigheter och universitet.  Vi har 
dessutom påbörjat arbete med återställande av två våtmarker. 
 
Östersjöfåglar: BirdLife Sverige har sedan många år drivit ett projekt kring de svenska 
skräntärnorna. Sedan 2012 har detta arbete intensifierats och ett särskilt 
forskningsprojekt kring skräntärnans födosöknings- och flyttningsmönster har påbörjats. 
Detta arbete kommer att utvecklas ytterligare för att öka förståelsen av orsakerna till 
artens tillbakagång samt hitta åtgärder för att stärka möjligheterna för populationens 
överlevnad. Vi har också påbörjat en utveckling av projektarbetet till att omfatta fler av 
östersjöns hotade och sårbara arter 
Resultat: Informationen från föregående års arbete har gett oss underlag för att utveckla 
skydd för marina och kustnära områden som Östersjöns fågelfauna behöver för sin 
överlevnad. Under 2016 har fåglar av flera arter försetts med loggrar för att ge kunskap vi 
idag inte har för att kunna öka det marina fågelskyddet.  
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Skogscertifiering inom FSC: SOF-BirdLife är medlem i den ideella organisationen FSC, Forest 
Stewardship Council. Certifiering är ett sätt att höja ribban för den hänsyn till biologisk 
mångfald som skogsägare och skogsnäring frivilligt åtar sig. FSC rymmer också ett system 
för klagomålshantering, där externa intressenter har möjlighet att rikta kritik mot utförda 
skogsåtgärder som bryter mot FSC-standarden.  
Resultat: Vi arbetade framgångsrikt i revideringen av FSC-standarden under året, och det 
nya förslaget är för närvarande på remiss. 
 
Vindkraftslokalisering och exploateringsärenden: De pågående klimatförändringarna 
påverkar fågelfaunan. SOF-BirdLife har engagerat sig i arbetet att mildra denna påverkan. I 
detta sammanhang har vi tagit fram en vindkraftspolicy, där föreningen uttalar ett 
principiellt stöd för varsam vindkraftsutbyggnad. Detta under förutsättning att 
utbyggnaden sker under iakttagande av försiktighetsprincipen och att ordentlig utredning 
görs av fåglars flyttstråk. Vi bistår regionala föreningar vid bedömning av lämpliga 
lokaliseringar utifrån fågelperspektiv. Handledningar för vad som bör krävas av 
fågelinventeringar och miljökonsekvensbeskrivningar i samband med 
vindkraftsetableringar har tagits fram. Under senare tid har även frågor om dragning av 
elledningar och deras utformning blivit alltmer uppmärksammade. Även här kan våra 
kunskaper komma till stor nytta för att undvika felsatsningar som går ut över fåglarna 
Resultat: Vi har tagit fram nya riktlinjer för att hantera exploateringsärenden som gäller 
byggnation av master och dragning av elledningar, samt fortsatt verka som remissinstans.  
 
Strategi fågelintresse 
Vinterfåglar inpå knuten: Vårt största publika arrangemang är den årligen återkommande 
vinterfågelräkningen kallad ”Vinterfåglar inpå knuten”. Under 2017 fick vi in rapporter 
från drygt 20 000 fågelbord vilket innebär att vi når mångt fler människor.  
Resultat: ett ökat medlemsunderlag som därigenom ger oss ökade möjligheter att arbeta 
för fågelskyddet, samt stor massmedialt genomslag. 
 
Naturpedagogiska dagar: Sedan några år försöker vi nå ut till barn och ungdom genom att 
arrangera naturpedagogiska dagar, en aktivitet som vänder sig till skolor i närheten av 
Falsterbo och vid Hornborgasjön. Arrangemanget är gratis för deltagarna och vi menar att 
upplevelserna de får hos oss ökar lusten och förmågan att vara mer utomhus i skolornas 
vardagliga arbete 
Resultat: Under 2017 har vi sett till att 1200 barn i sydvästra Skåne samt 700 barn i 
kommunerna runt Hornborgasjön fått ta del av en naturpedagogisk dag.  
 
Kapacitet och kunnande 
Föreningen samlar den tyngsta expertisen inom ornitologin bland sina medlemmar, 
volontärer och anställda. Till vårt förfogande har vi ett kansli för att hantera löpande 
administration och ekonomi. Vår fågelskyddstjänsteman är disputerad biolog med lång 
erfarenhet av bland annat exploateringsärenden och ornitologisk forskning. På Ottenby 
fågelstation har vi också en utbildad biolog med tjugoårig erfarenhet av ringmärkning och 
studier relaterade till fågelflyttning.  
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Insamling och uppföljning 
Under 2017 har föreningen erhållit så kallat 90-konto samt blivit medlem i FRII. Vi har 
under året kontinuerligt arbetat med att bygga upp rutiner och funktioner för insamling 
och uppföljning vilket kommer kunna redovisas under 2018. Årets insatser har bekostats 
med medlemsavgifter samt uttag ur egna fonder och bidrag från bland annat 
Naturvårdsverket och Alvins Fond. 
 

 


