
Med blick för fåglarna

Sveriges 
Ornitologiska 

Förening 

Inte konstigt att man blir trött, när antalet fågelskådare bara ökar . . . Lappuggla. Foto: P-G Bentz

SOF:s verksamhet 2008
I juni 2008 fanns en del av SOF:s volontärer i Fulufjällets nationalpark i norra Dalarna. Där visade man besökarna de 
jaktfalkar som häckade strax intill det välbesökta vattenfallet. Av de tusentals turister som kommer dit varje sommar kun
de SOF prata med åtskilliga hundra om just jaktfalk, men också om fågelskydd och om SOF. Det här guidnings initiativet 
ingick i en ny utåtriktad verksamhet som SOF inledde under 2008: ”Fåglar är fantastiska”. Med både vanliga och ovanliga 
fåglar ska vi väcka intresset extra hos de många som är nyfikna på och känner för fåglarna. 

”Vinterfåglar inpå knuten” är en annan verksamhet som riktar sig till de många som har ett allmänt fågelintresse. I janu
ari räknades fåglarna vid fågelborden för tredje gången, och som bonus för SOF fick föreningen en mängd nya medlemmar.

Inte minst det rekordhöga antalet medlemmar i SOF, drygt 13 100 under 2008, bidrog till SOF:s stabila ekonomi. För
modligen har SOF aldrig tidigare omsatt så mycket pengar och haft en så solid ekonomi som nu. Det har naturligtvis inget 
egenvärde, utan är ett medel för kärnverksamheten, dvs. att sprida intresset för fåglar och att arbeta med fågelskyddet. 

Lars Lindell, ordförande



Översikt 
SOF:s 64:e verksamhetsår var ännu ett år med särskilt många 
aktiviteter för att öka intresset för fåglar. Arbetet med fågelskydd 
intog den andra centrala rollen. 

SOF:s årsmöte hölls i Handen, strax söder om Stockholm, 
den 18–20 april. Sören Lindén och PerAnders Ovin lämnade 
styrelsen och ersattes av Gunilla Jarfelt och PerErik Larsson. 
Under årsmöteshelgen utdelades SOF:s förtjänstplakett till 
Roland Staav och Sören Lindén, båda stockholmare med mång
åriga insatser för att locka till intresse för och ge kunskap om 
främst svenska fåglar. Ett av flera diskussionsämnen under mötet 
handlade om informationen kring känsliga arter, där framför 
allt kungsörnen fick exemplifiera svårigheter som finns.

Efter många år som uppskattad föreningssekreterare i SOF 
slutade under våren Anders Arnell. 

Den sista söndagen i augusti arrangerade SOF tillsammans 
med regionalföreningen i Skåne traditionellt ”Bivråkens Dag”, 
den 17:e. Två av SOF:s utmärkelser delades då ut. Till ”Årets 
Silvertärna” utsågs Gittan Mattsson, Falun, och till ”Årets 
fågelskådare” utsågs Albin Lundkvist, Örebro. 

Fågelintresse
Att öka intresset för fåglar är en av de grundläggande delarna 
i all SOFverksamhet. ”Fågelintressekommittén” ansvarar för 
många av aktiviteterna. Under 2008 fanns några insatser som 
stack ut extra. En sådan var ”Fåglar är fantastiska”. Projektet 
fick en rivstart med de jaktfalkar som valde att bosätta sig ”of
fentligt” intill ett turiststråk i Fulufjällets nationalpark. Vid 
ytterligare ett par tillfällen inbjöds allmänheten till liknande 
visningar.

Den sista helgen i januari genomfördes för tredje gången ”Vin
terfåglar inpå knuten”. Drygt 10 000 fågelbordsmatare räknade 
in över en halv miljon fåglar med talgoxen som klart vanligast. 
Många av dem som rapporterade var inte SOFmedlemmar, 

men kunde under uppföljningar värvas till föreningen. Just 
VIK har varit en väsentlig del i SOF:s värvningsframgångar 
under de senaste åren. 

SOF:s grupp av särskilda volontärer gjorde insatser bland an
nat under VIKhelgen och i samband med att tranorna rastade 
vid Hornborgasjön. 

I försöken att integrera lokal, regional och nationell ornito
logi inom en gemensam organisation medverkade Medelpads 
Ornitologiska Förening genom att på försök distribuera den 
egna tidningen tillsammans med Fågelvännen.

Traditionella, större arrangemang under året var ”Fågelskåd
ningens Dag” (alltid andra söndagen i maj), ”Bivråkens Dag” 
(alltid sista söndagen i augusti) samt ”World BirdWatch Day” 
i oktober. 

Fågelskydd 
Under våren presenterade Naturvårdsverket en s.k. trendrapport 
avseende utvecklingen för svenska fågelarter. Rapporten kom till 
stånd efter ”larm” i Vår Fågelvärld, och SOF fanns representerad 
i utredningsgruppen. Förvånansvärt många arter uppvisade 
stabila eller t.o.m. svagt ökande bestånd. Tolkningen av detta är 
dock långt ifrån självklar, och mycket talar för att vissa ökningar 
sker utifrån flera decenniers ras i beståndsstorlekar. 

Inom SOF diskuterades organisationen av fågelskyddskom
mittén, som tillsammans med fågelskyddssekreteraren, handläg
ger den uppsjö av ärenden som hela tiden finns. En ny organisa
tion i form av nätverk beslöts införas från och med 2009. 

Våtmarker förekom frekvent i årets arbete. I det fleråriga (nu 
fjärde året) samarbetet med Sveaskog – ”100 våtmarker”, som 
syftar till att återskapa vattenmiljöer i skogen – befanns omkring 
25 objekt var klara. Lika många fanns planerade för åtgärder.

I maj arrangerade SOF tillsammans med Våtmarksfonden en 
våtmarkskonferens på Christinehofs Slott i Skåne. Samman
lagt 120 deltagare fick under två dagar lyssna till föredrag av 
våtmarksexperter. Skötselåtgärder som gynnar flora och fauna 
och exempel på lyckade restaureringar presenterades.

Det 900 hektar före detta våtmarksområdet Vesan, i sydvästra 
Blekinge, lyftes åter fram som en betydande potential för att 
nå miljömålet ”Myllrande våtmarker”. Delar av området hotas 
av en ny sträckning av väg E22.

Våtmarksområdet Pulken, del av Kristianstads Vattenrike, 
såldes under året till Naturvårdsverket.

Även vindkraften upptog en stor del av fågelskyddsarbetet. 
Ett försök att i kartform presentera områden som ornitologiskt 
lämpliga eller olämpliga för vindkraft strandade under året. Den 
främsta orsaken var skiljaktigheter avseende hur känsliga arter 
skall hanteras. I fjällvärlden uppmärksammades en vindkraft
utbyggnad i lågfjällsområdet Sjisjka. 

När det gäller skogsfrågor dominerade FSC och en revidering 
av standarden. Arbetet var såväl omfattande som trögt och 
omständligt. 

I övrigt besvarade SOF ett antal remisser, bland annat om 
regional rovdjursförvaltning, en internationell handlingsplan 
för fjällgås samt en utvärdering av hur riksdagens miljömål 
uppnås (vilket inte sker när det gäller t.ex. biologisk mångfald 
och våtmarker). Till Jordbruksverket lämnade SOF synpunk
ter på ett förslag till översyn av det svenska regelverket för 
gårdsstöd inom EU:s jordbruksstöd (CAP). EU vill att Sverige 
skärper tolkningen av regelverket. Det kommer enligt SOF att 
missgynna den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet, 
och det blir därmed svårare att nå miljömålen.Sjöfågelspaning i Kåseberga, Skåne.
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Det stora och fleråriga projektet ”Fåglar i jordbruksland
skapet” fortsatte framgångsrikt. I samverkan med lantbrukare 
sker en kartläggning av de medverkande gårdarnas fågelfauna. 
Kartläggningen följs av rådgivning, utförd av SOF:s samarbets
partner Hushållningssällskapet. 

Det under senare år omfattande ärendet kring järnvägsdrag
ning genom Umeälvens delta nådde vägs ände. Fågelskyddet och 
naturvården stod som förlorare, där vi dock fortfarande anser 
att exploateringen har skett utifrån såväl brister i utgångspla
neringen som oriktiga politiska interventioner. 

Vid ”Bivråkens Dag” var återigen insamlingsmålet de energi
snåla lerugnar som utvecklas inom SOF:s verksamhet i Laminga 
i centrala Nigeria. Nytt för året var att ”Bivråkens Dag” presen
terades under en egen hemsida (www.bivrakensdag.se). 

Forskning och fältstudier 
Forskningskommitténs verksamheter omfattade beslut om 
anslag till forskningsprojekt, val av riksinventeringsarter och 
val av forskningspristagare. 2008 fördelade kommittén nära 
300 000 kronor till 20 forskningsprojekt. Pengar togs ur 
Gustaf Danielssons flyttfågelfond, Elis Wides fond och Lind
bergs stiftelse. Under året riksinventerades kornknarr – en art 
som under senaste decenniet genomgått viss men begränsad 
beståndsökning. Årets amatörforskningspris tilldelades Mats 
O.G. Eriksson för sina mångåriga arbeten med fågelskydd och 
då särskilt våra lommar. 

I ”Projekt Jaktfalk”, SOF:s samarbetsprojekt medJämtlands 
läns Ornitologiska Förening, deltog 15 personer i arbetet med 
att följa hur det går för jaktfalkarna i Jämtlands och Härje
dalsfjällen. 2008 blev ett mycket bra jaktfalkår, med 17 lyckade 
häckningar och 40 ungar. Det blev därmed 2,35 ungar per 
lyckad häckning. Projektet medverkade i Naturvårdsverkets 
Åtgärdsprogram för jaktfalk. 

En jaktfalkunge märktes med satellitsändare i ett projekt 
knutet till Uppsala Universitet. Intressant information erhölls 
om de första veckorna efter att den hade blivit flygg. Tyvärr dog 
jaktfalken av okänd orsak den 25 augusti, men då endast en 
fjäderhög fanns kvar på platsen kunde inte dödsorsaken faststäl
las. I ett annat område i Västjämtland revs ett jaktfalkbo ned. 
Polisanmälan om misstänkt förföljelse gjordes, då det i samma 
område tidigare hade försvunnit jaktfalkungar ur ett bo dit 
någon hade markerat vägen.

SOF:s raritetskommitté behandlades i storleksordningen 200 
nya rapporter. Av dessa godkändes ca 75 procent, däribland 
två nya arter för landet: mindre albatross i Skåne i juli 2007 
och häcksparv i Blekinge i maj–juni 2008. Kommittén arbetar 
numera helt inom rapportsystemet Svalan som i stort sett fung
erar bra. Förnyad granskning av en del äldre fynd genomförs 
efterhand som det finns bättre kännedom om olika fältkarak
tärers tillförlitlighet. Under året slutfördes en omgranskning av 
samtliga amerikanska tundrapipare, liksom vårfynd av honor av 
svarthakade buskskvättor av formen maurus. Dessutom inleddes 
granskningar av mongolpipare för att om möjligt rasbestämma 
dessa, omgranskning av rödstjärtar av rasen samamisicus samt 
omgranskning av gulärlor av rasen feldegg. Löpande har Rk 
kontakt med taxonomikommittén beträffande avgränsningen av 
vissa svårbestämda former. Den årliga rapporten med godkända 
fynd publiceras från och med 2006 inbakad i den allmänna 
fågelrapporten i Fågelåret.

Taxonomikommittén bevakade vetenskapliga publikationer 
för att kunna ta ställning till huruvida taxonomiska föränd

ringar bör ske. Inga sådana förändringar publicerades under 
året. 

I slutet av året kom och uppmärksammades mycket en kom
plett lista med förslag på alla världens fågelarter. Ett omfattande 
remissförfarande inledddes i samband med publiceringen.

I Sjaunja fortsatte SOF:s eftersök av ”vilda” fjällgäss. Två 
team var verksamma i området i början av juli, dock utan att 
finna några gäss. 

Ottenby fågelstation 
2008 var ett framgångsrikt år för fågelstationen. Arbetet do
minerades av kärnverksamhetens olika grenar: ringmärkning, 
inventeringar, uppdragsforskning och det utåtsyftande arbetet 
med turismen. Totalt ringmärktes 25 926 fåglar, varav 18 751 
fångades inom ramen för den standardiserade verksamheten 
i stationsträdgården. Den senare siffran ligger ganska nära 
medelvärdet för 1972–2007, medan den förra utgör en hög 
totalsumma. I totalantalet ingår också t.ex. fångst av änder för 
influensaprovtagning. 

Året kommer bland annat att bli ihågkommet för höga 
fångstsiffror av skärpiplärka (55 ex. under september), tärnor 
(597 ex., varav 520 fisktärnor) samt ugglor (totalt 365 ex., varav 
238 pärlugglor). Pärluggleinvasionen kulminerade kring skiftet 
september/oktober, och jämförbara numerär hade inte noterats 
på Ottenby sedan 1967. 

Ett par svartbent strandpipare häckade framgångsrikt i reser
vatet. Senast detta skedde på Öland var i slutet av 1940talet. 
Olika återkommande inventeringar genomfördes, bland annat 
av häckande starar. Gästforskare besökte stationen för bl.a. pro
jekt rörande förekomsten av sydlig kärrsnäppa (rasen schinzii) 
på Schäferiängarna, en studie rörande flyttningsstrategier hos 
kärrsnäppa samt orienteringsförsök på stenskvättor. Dessutom 
bedrevs fortsatt fångst och provtagning med avseende på 
övervakning och kartläggning av aviär influensa. Totalt in
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samlades 4 261 prover från andfåglar, måsar, tärnor och vadare 
i detta syfte. 

Publikationer från stationen, den s.k. meddelandeserien, finns 
numera på stationens hemsida. Under året guidades totalt 1 770 
personer fördelade på 101 grupper. 

Internationell verksamhet 
I Vitryssland skedde en fortsatt ”övervintring” av det fleråriga, 
SIDAstödda projektet ”regionala grupper”. Efter utvärderingar 
av arbetet erhölls i slutet av året ny finansiering av fortsatt verk
samhet under en treårsperiod. I det fortsatta arbetet kommer 
biologistudenter på universiteten att ha en central roll. 

SOF medverkade i Vitryssland också i ett projekt som syftar 
till att förstärka skyddet av fem IBA i landet. Med stöd från 
Naturvårdsverket genomfördes åtgärder i fem områden som 
hyser en stor del av landets häckande vattensångare.

I centrala Nigeria fortsatte SOF:s samverkan med APLORI. 
Såväl mera naturvårdsinriktade som forskningspräglade insatser 
ingick. 

För andra året delfinansierade SOF en internationell forsk
ningsexpedition till Oman. Framför allt studerades då över
vintrande vadare, bland annat med målet att identifiera viktiga 
rastområden. 

En tropisk orkan i Myanmar (Burma) i början av maj orsakade 
stor dödlighet bland civilbefolkning liksom påverkan och skador 
på naturen. Tillsammans med andra BirdLifeorganisationer 
stödde SOF den nationella BirdLifepartnern för att underlätta 
fortsatt fågelskyddsverksamhet i drabbade områden, bland an
nat IBAområden för skedsnäppa. 

I ett tillfälligt projekt gällande regionala föreningar återupp
tog SOF samverkan med Lettlands Ornitologiska Förening, 
LOB. 

En viktig del i SOF:s internationella arbete sker genom och i 

samverkan med BirdLife International. SOF deltar i finansie
ringen av såväl det världsomspännande arbetet som den mer 
närliggande verksamheten i Europa. I Europa ligger fokus på 
arbetet på det som sker inom EU, där BirdLifekansliet i Bryssel 
i mångt och mycket kanaliserar insatser för de närmare fyrtio 
partnerorganisationer som finns i Europa. 

I september genomfördes BirdLifes fjärde internationella kon
gress. I Buenos Aires i Argentina möttes under en vecka omkring 
500 personer från 140 länder och 112 BirdLifeorganisationer. 
På fågelskyddsagendan var den biologiska mångfalden och 
klimathotet återkommande ämnen. Trots de omfattande hot 
som finns dominerades mötena av både en vilja och en tro på 
möjligheterna att kunna påverka och förändra till det bättre, 
både för fåglar och därmed människor. 

Tidskrifter och böcker
SOF:s publikationer – Vår Fågelvärld, Fågelvännen och Ornis 
Svecica utkom på sedvanligt sätt. Nummer 3–4 av Ornis Svecica 
var ett specialhäfte, där fyrtio års räkningar av övervintrande 
änder i Sverige redovisades. Årsboken Fågelåret utkom för 
sextonde året.

Under året utkom den andra och tredje (sista) volymen av 
Svensk ringmärkningsatlas, publicerade i samverkan mellan 
SOF och Ringmärkningscentralen. Under hösten publicerades 
I svenska lomvatten, där Mats O.G. Eriksson, Bosse Haglund 
och Janos Jurka tillsammans ger både känsla och fakta kring 
små och storlom. 

Information, hemsida och medlemsservice 
SOFNet hade ett fortsatt mycket aktivt år. Ett frekvent ny
hetsflöde följdes av allt fler hemsidesbesökare, ofta över 10 000 
träffar per dag. 

På Ölands södra udde informerade SOF om fåglar, fågelstu
foto: pg bentz
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dier och fågelskydd i ”Naturum”. Den fasta utställningen 
kompletterades av guidningar. 

I Naturbokhandeln på Öland skedde sedvanlig försäljning av 
främst kikare och böcker. Överskottet av försäljningen gick som 
vanligt till SOF:s verksamhet, inte minst fågelskyddet. 

Ungdom 
Två läger var pusselbitar i årets verksamhet. Det ena genom
fördes vid Kvismaren vid Valborg, och det andra på Öland 
under sensommaren. I samband med World BirdWatch Day 
i oktober genomfördes särskilda ungdomsguidningar, ”unga 
guidar unga”. 

AviFauna
Under AviFaunas 23:e verksamhetsår genomfördes 30 resor 
vilket tillsammans med 2007 är AviFaunas mest omfattande 
resår sedan starten 1985. 370 resenärer deltog, vilket är det 
högsta deltagarantalet hittills. 

Numera är AviFaunas program så pass omfattande att vi under 
2008 reste från Alaska i väster till Anderna i Argentina i söder 
för att via Cape York i nordöstra Australien nå Spetsbergen i 
norr. Inom detta område fördelades resorna som brukligt med 
halva utbudet i närområdet, dvs. Västpalearktis, tre resor i 
Afrika söder om Sahara, sex resor i östra Asien och sex resor i 
Nord och Sydamerika. AviFaunas första resa till Öland i au
gusti var certifierad med Naturens Bästa. Övriga nya resmål för 
året var Yunnan (Kina), Alaska, Guatemala, Burma, Jordanien 
samt Kap Verde.

Genom åren har AviFauna sett en ansenlig mängd fågelar
ter på flera av de mest populära destinationerna. I topp ligger 
Ecuador med 1 186 noterade arter på sex resor. Sedan följer 
Indien med 794 arter (elva resor) och Peru på 676 arter (blott 
en resa). I botten hittar vi Spetsbergen på 33 arter (tre resor) 
och Madeira på 38 arter (två resor). 

AviFaunas hemsida är välbesökt. Det är givetvis resepresen
tationerna som står i fokus. Men även de dagliga direktrap
porterna, ”I blickfånget”, röner särskilt intresse hos besökarna. 
Här får man snabbt reda på hur dagen har varit på den aktuella 
resan. Bildgalleriet fortsätter att växa med flera bilder av ofta 
svårbestämda arter och artgrupper.

På varje resa arrangerad av AviFauna går 150 kronor (t.o.m. 
2007 var beloppet 100 kronor) per deltagare och vecka till Avi
Faunas fågelskyddsfond. Pengarna används i fågelskyddsprojekt 
både utomlands och i Sverige. Under 2008 stöttade AviFauna 
flera olika verksamheter, bl.a. Birds Korea i deras arbete mot 
utdikning och exploatering av viktiga våtmarksområden i Syd
korea, Ornithological Society of Middle East (OSME) med in
köp av utrustning för satellitspårning av stäppvipor som häckar 
i Kazakstan och övervintrare i okända områden. På Kap Verde 
erhöll BirdLifepartnern ekonomiska medel för skyddande av 
våtmarker. Även SOF och SkOFarrangemanget ”Bivråkens 
Dag” sponsrades med medel ur AviFaunas fågelskyddsfond.

AviFauna fortsatte samarbetet med African Bird Club (ABA), 
Ornithological Society of Middle East (OSME) och Oriental 
Bird Club (OBC) och är hos dessa organisationer Corporate 
sponsor.

Kansli och bibliotek
Kansliet i Stockholm inklusive biblioteket drevs även 2008 
utifrån en ”lågprofil”. Under året inleddes ett arbete med om
lokalisering av kansliet.

Medlemsstatistik 
SOF:s aktiva värvningsverksamhet fortsatte under 2008, även 
detta år med stor framgång.  Många fågelintresserade fick 
kontakt med föreningen genom kampanjen ”Vinterfåglar inpå 
knuten”, insatser av våra volontärer vid olika evenemang eller 
vår hemsida SOFnet. Detta är huvudskälen till att vi fick 
många nya medlemmar under året. Sammanlagt fanns vid 
årets utgång 13 109 medlemmar (föregående år 12 387), en ny 
rekordsiffra för tredje året i rad. Medlemmarna var fördelade 
enligt följande: hedersmedlemmar 6 (6), ständiga medlemmar, 
154 (159), årsbetalande medlemmar 12 911 (12 222) varav 227 
(225) var ungdomar och 394 (359) var familjemedlemmar. Av 
de årsbetalande medlemmarna hade 5 787 (5 811) Vår Fågel-
värld som huvudtidskrift, 4 423 (3 797) Fågelvännen och 2 307 
(2 255) båda tidskrifterna. Av medlemmarna var 420 (435) 
bosatta utomlands. Därutöver fanns 141 (157) prenumeranter. 
Fri och bytesexemplar av våra tidskrifter gick till 206 (216) 
mottagare. Vår Fågelvärld distribuerades till 8 579 (8 569) 
adresser, Fågelvännen till 6 774 (6 101), Ornis Svecica till 1 145 
(1 175) och årsboken Fågelåret 2006 till 3 291 (3 350).

Ekonomi
Det ekonomiska utfallet för föreningen och dess dotterbolag 
framgår av separata resultat och balansräkningar. För båda dot
terbolagen blev resultatet sämre än föregående år. SOFFAB, med 
Naturbokhandeln och Avifauna, redovisar före speciella över
föringar till SOF, ett överskott om 531 (971) och OFAB, med 
Naturum och försäljning vid Ottenby, redovisar ett överskott 
på 39 (317). Före extraordinära överföringar från SOFFAB re
dovisar föreningen ett underskott om 270 tkr (överskott om 29) 
och efter överföringar uppgår årets överskott till 214 tkr (987). 
Koncernmässigt redovisas ett resultat på 302 tkr (1 316). Den 
ekonomiska ställningen fortsätter därmed att förbättras och 
det ansamlade underskottet i föreningen uppgick till 492 tkr 
(706) medan koncernen sammantaget nu redovisar ett positivt 
eget kapital om 33 (–270). I dessa belopp ingår inte de dolda 
reserver som föreningen har i sin fasighet. Om dessa beaktas 
har även föreningen ett positivt eget kapital. 

Den 16 mars 2009 

Lars Lindell (ordf.) Ola Bondesson Sönke Eggers

Ola Elleström Rolf Gustafsson Gunilla Jarfelt

Dennis Kraft Per-Erik Larsson Eva Mattsson

Åke Persson Åke Pettersson  Anette Strand



Balansräkning Föreningen  Koncernen   
(tkr) not 2008 2007 2008 2007

Tillgångar     
Anläggningstillgångar     
Byggnader, markanlägningar o mark B1 300 400 684 833
Maskiner och inventarier B2 – – 62 61
Aktier i dotterföretag B3 200 200  
Långfristiga fordringar dotterföretag B4 2 500 2 500  
Summa anläggningstillgångar  3 000 3 100 746 894
     
Omsättningstillgångar     
Varulager B5 – – 4 239 3 959
Förskott till leverantörer  – – 51 82
Fordringar dotterföretag B6 1 206 1 032  
Kundfordringar  126 191 1 154 1 806
Skattefordran  26 38 68 108
Övriga fordringar  65 6 315 156
Förutbetalda kostn o uppl intäkter  243 754 509 921
Likvida medel och placeringar B7 12 117 9 341 13 654 9 870
Summa omsättningstillgångar  13 783 11 362 19 990 16 902
     
Summa Tillgångar  16 783 14 462 20 736 17 796
     
Eget Kapital och Skulder      
Eget kapital     
Fritt eget kapital     
Balanserat resultat  –706 –1 693 –270 –1 586
Årets resultat  216 987 302 1 316
Summa Eget Kapital  –490 –706 33 –270
     
Långfristiga skulder     
Fonder B8 12 540 11 543 12 540 11 543
Summa långfristiga skulder  12 540 11 543 12 540 11 543
     
Kortfristiga skulder     
Förskott från kunder  – – 1 700 671
Leverantörsskulder  463 459 1 136 1 836
Övr kortfr skulder  73 295 153 465
Förutbetalda medlemsavgifter B9 2 340 1 108 2 340 1 108
Övr upplupna kostn o förutbet intäkt  1 857 1 763 2 834 2 443
Summa kortfristiga skulder  4 733 3 625 8 163 6 523
     
Summa Eget Kapital och Skulder  16 783 14 462 20 736 17 796
     
Ställda säkerheter     
Fastighetsinteckningar B10 2 118 2 118 2 118 2 118
Företagsinteckningar B10 – – 1 950 1 950
     
Ansvarsförbindelser B11 – – 1 550 1 550
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Resultaträkning Föreningen Koncernen  
(tkr) not 2008 2007 2008 2007  
 
Intäkter     
Försäljning  1 928 1 798 25 793 24 481
Övriga intäkter  6 916 6 448 8 361 7 961
Summa intäkter  8 844 8 246 34 154 32 442
Kostnader Ö1 –9 053 –8 156 –33 457 –30 733
Resultat före avskrivningar  –209 90 697 1 709
Avskrivningar R1 –100 –100 –188 –199
Resultat efter avskrivningar  –309 –10 509 1 510
Finansiella intäkter och kostnader     
Valutakursdifferenser  19 38 19 38
Ränteintäkter från dotterbolag  234 225  
Övriga ränteintäkter  42 26 51 36
Övriga räntekostnader  –256 –250 –258 –256
Summa finansiella poster  39 39 –188 –182
Resultat efter finansiella poster  –270 29 321 1 328
Extraordinära intäkter R2 484 958 – –
Resultat före skatter  214 987 – –
Skatter  – – –19 –12
Nettoresultat  214 987 302 1 316

Noter och kommentarer till resultat- och balansräkningarna:
Alla belopp i tusentals kronor (tkr). Belopp inom parentes av
ser föregående års värden.

Not R1. Avskrivningar
Avskrivningarna i SOF:s resultaträkning, 100 (100) avser i sin 
helhet byggnader, markanläggningar och mark.

I koncernens resultat fördelar sig avskrivningarna enligt föl
jande: Maskiner och inventarier, 39 (50). Byggnader, markan
läggningar och mark, 149 (149).

Not R2 Extraordinära intäkter
I föreningen redovisas som extraordinär intäkter 484 (958) vilka 
avser ränteintäkter från SOF Försäljnings AB avseende tidigare 
år. I och med denna reglering finns inga gamla oreglerade mel
lanhavanden kvar.

Not B1 Byggnader markanläggningar och mark
Anskaffningsvärdet för SOF:s fastighet L.a Brunneby 4:5, 
Mörbylånga, Öland, uppgår till 2 336 (2 336) och ackumu
lerade avskrivningar till 2 036 (1 936). Uppdelning på bygg
nad, markanläggningar och mark har inte gjorts. Fastighetens 
taxeringsvärde uppgick till 875 (940) varav 547 (538) utgjorde 
byggnadsvärde.

SOF äger fågelstationsbyggnaden och fågelmuseet vid Ot
tenby men ej själva fastigheten. Anskaffningen av byggnaderna 
är i sin helhet redovisad som kostnad. Byggnaderna är taxerade 
som specialenhet och icke åsatta något taxeringsvärde.

Det av SOF tidigare ägda våtmarksområdet Pulken (Härne
stad 1:4) i Kristianstads län avyttrades under året till Natur
vårdsverket. Detta område har förvärvats med medel från Ju

bileumsfonden. Ersättningen vid försäljningen har tillförts ju
bileumsfonden utan att påverka SOF:s resultat. Taxeringsvärde 
är inte åsatt denna fastighet.

På SOF:s fastighet L.a Brunneby 4:5 befintliga ekonomi
byggnader och markanläggningar ägs av SOF men dispone
ras av SOFFAB som till väsentlig del har byggt om dessa. Av 
SOFFAB aktiverade kostnader för dessa ombyggnader upp
går för byggnaderna till 1 235 (1 235), ackumulerade avskriv
ningar till 888 (851) och bokfört restvärde till 347 (384). 
Markanläggningarnas anskaffningsvärde uppgår till 260 
(260), ackumulerade avskrivningar till 223 (211) och bokfört 
restvärde till 37 (49). Taxeringsvärdet för byggnaderna upp
gick till 1 108 (1 108).

Not B2 Maskiner och inventarier 
Föreningens maskiner och inventarier är helt avskrivna sedan 
31/12 1997. Sedan 1995 har inga anskaffningar balanserats utan 
samtliga har redovisats som omkostnader.

Summan av anskaffningsvärden för maskiner och inventarier 
i dotterbolagen uppgick till 2 296 (2 256) och ackumulerade 
avskrivningar till 2 234 (2 194). 

Not B3 Aktier i dotterbolag
SOF:s innehav av aktier utgjordes av:
 %  Nominellt Bokfört värde
 innehav värde 2007 2006
Bolag
SOF Försäljnings AB 100  SEK 100  100 100
Ottenby Försäljn. AB 100 SEK 100 100 100
Summa   200 200



SOF:s fonder 2008 (tkr)

Not B4 Övriga långfristiga fordringar på dotterbolag
Beloppet 2 500 (2 500) avser i sin helhet fordringar på SOF
FAB.

Not B5 Lager
Varulagret i dotterbolagen är upptaget till det lägsta av an
skaffningskostnaden respektive verkligt värde. Inkuransrisker 
har därvid beaktats. Föreningens lager av äldre egenproduce
rade böcker och andra försäljningsartiklar har helt skrivits ner 
och är således inte upptaget till något värde i balansräkning
en. Nya böcker utges inom SOFFAB och ingår i detta bolags 
lagervärden.

Not B6 Kortfristiga fordringar på dotterbolag
Av beloppet 1 206 (1 032) avsåg 702 (91) fordringar på OFAB, 
och 504 (941) fordringar på SOFFAB.

Not B7 Likvida medel och placeringar
Av de likvida medlen i föreningen 12 117 (9 341) fanns 5 770 
(4 465) placerat i aktier och räntebärande placeringar. Place
ringarnas marknadsvärde uppgick till 5 893 (7 400).

För koncernen uppgick de likvida medlen till 9 870 (9 870) 
varav 4 465 (4 465) i placeringar.

Checkräkningskrediter uppgick till följande belopp:
           2008-12-31 2007-12-31

 Limit Utnyttjat Limit Utnyttjat
SOFFAB 1000 0 1000 0
Summa 1000 0 1000 0
           
Not B8 Fonder
Jubileumsfonden tillfördes under året 384 i samband med avytt
ringen av Pulken i Kristianstad. I beloppet ingår dels försälj
ningslikviden, 300, dels ansamlade förvaltningsintäkter, 84. 
Av Jubileumsfondens kapital var vid utgången av året 1 732 
(1 152) och av Fågelskyddsfondens kapital var 540 (563) pla
cerat på speciella bankkonton, i aktier eller fonder. På samma 
sätt var hela kapitalet i Eric Schönbecks fond och Björn Berg
ströms och Laila Johanssons stipendiefond placerade. Reste
rande fondkapital är integrerat i föreningens tillgångar. För 

den senare delen har fonderna tillförts en ränta om fyra (fyra) 
procent från föreningen.

Fonderna är upptagna till anskaffningsvärde eller det lägre 
värde som motsvarar tillgångarnas kursvärde vid årsskiftet. 
För de fondmedel som är placerade utanför föreningen finns 
ett övervärde om 123 (2 935).

Not B9 Förutbetalda medlemsavgifter
I beloppet ingår även förhandsbeställda årsböcker och prenu
merationsavgifter.

Not B10 Ställda säkerheter
För föreningens och dotterbolagens skulder och avsättningar 
har säkerheter ställts av föreningen i form av fastighetsinteck
ningar om 2 118 (2 118) och av dotterbolagen i form av före
tagsinteckningar om 1950 (1950).

Not B11 Ansvarsförbindelser
Beloppet i koncernen inkluderar resegarantier för AviFaunas 
verksamhet. 

Not Ö1 Personal och löner
Kostnaderna för löner och ersättningar, inklusive sociala kost
nader, uppgick i föreningen till 2 547 (2 474) och i koncernen 
till totalt 7 706 (9 566). Härav utgjorde pensionskostnader i 
föreningen 45 (40) och i koncernen 211 (135). Medelantalet 
anställda var i föreningen 6 (7) varav 79% män (90%) och i 
koncernen 18 (19) varav 60% män (78%).

Not Ö2 Redovisningsprinciper
Koncernredovisningen omfattar moderföreningen SOF, samt 
dotterbolagen SOF Försäljnings AB och Ottenby Försäljnings 
AB. Koncernredovisningen har i huvudsak utarbetats enligt 
god redovisningssed.

I SOF, som är en ideell förening, förekommer vissa redovis
ningssituationer som inte förekommer i affärsdrivande verk
samhet och som ger upphov till speciella effekter i redovis
ningen. Exempel på detta är tillgångar som finansieras genom 
speciella anslag varvid inga värden på tillgången tas upp i re
dovisningen.

 Ingående Tillfört/ Använt Utgående Varav
 kapital Avkastning  kapital disponibelt
Jubileumsfonden 3 266 502 5 3 763 3 763
Erik Schönbecks fond 2 711 322 47 2 986 433
Elis Wides fond 1 626 63 89 1 600 45
Fågelskyddsfonden    915 495 145 1 265  1 265
Gustaf Danielssons fond 1 160 45 33 1 172 101
Elsa Lagerlöfs fond 349 14 – 363 100
Björn Bergströms och 
  Laila Johanssons stipendiefond 467 –157 – 310 –
Ständiga medlem fond 279 11 – 290 –
Framtidsfonden 197 8 – 205 –
Forskningsfonden 190 7 10 187 187
Ottenby Strandängsfond 153 7 – 160 160
S. & H. Westerlunds fond 101 4 – 105 18
Familjen Jönssons fond 80 3 – 83 83
Lilly Maria Palms fond 49 2 – 51 16
Summa 11 543 1 326 329 12 540 6 171


