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UPPLANDSSTIFTELSENS STYRELSE OCH VD ÅR 2007

Från vänster Anders Hedström, Sigrid Bergström, Anders Pettersson, Lena Sommestad, Johan Wilén, Ewa Johansson, 

Sigbrit Arfwedson, Leif Hagelin, Staffan Godberg, Jan Lundqvist, vd, Hans Gustavsson, Hans Kjellberg, Jan Fredriksson, 

Harald Nordlund och Tomas Svegrell. På bilden saknas Jonas Svensson, Ellinor Karlström och Miriam Eriksson.
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Styrelsen och verkställande direktören avger följande redovis-
ning för räkenskapsåret 2006-01-01–2006-12-31. En full-
ständig verksamhetsberättelse finns på Upplandsstiftelsens
hemsida och kan även rekvireras från kansliet.

MEDLEMMAR
Upplandsstiftelsens medlemmar är Landstinget i Uppsala län

och länets kommuner: Älvkarleby, Tierp, Östhammar,

Uppsala, Knivsta, Enköping och Håbo. Från och med år

2007 välkomnas även Heby kommun som medlem.

ÅRSSTÄMMA
Årsstämman hölls den 16 juni i Lastbergets konferens-

anläggning i Håbo kommun. Under en rundvandring i

Kalmarnäs naturreservat informerades ledamöterna om

Stiftelsens arbetsmetoder på tema naturskola, förvaltning 

av reservat, reservatsbildning och lokala naturvårdsprojekt.

Årsskriften för år 2005 har tema ”Kustvatten”.

Stämman beslutade om en oförändrad årsavgift för år

2007 på 21 kr per invånare för Landstinget respektive

kommunerna.

STYRELSE, ARBETSUTSKOTT, VD OCH PERSONAL
Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordinarie
Bo S Englund (s) Karlholms bruk, ordf.

Jonas Svensson (s) Alunda 

Anders Hedström (mp) Uppsala, 1:e v. ordf.

Sigrid Bergström (v) Skutskär 

Staffan Godberg (m) Enköping, 2:e v. ordf.

Hans Kjellberg (m) Uppsala

Jan Fredriksson (c) Fjärdhundra

Sigbrit Arfwedson (fp) Uppsala

Vakant (s)

Ersättare
Leif Hagelin (s) Bålsta

Anna Wirmark (s) Uppsala

Göran Svanfeldt (s) Uppsala

Georg Olsson (mp) Enköping

Björn Engström (v) Uppsala

Tomas Svegrell (m) Uppsala

Hans Gustavsson (c) Österbybruk

Harald Nordlund (fp) Uppsala

Lennart Sundström (kd) Uppsala ersattes den 16 juni av

Ellinor Karlström (kd)

Presidiet har samtidigt utgjort arbetsutskott. Verkställande

direktör har varit Jan Lundqvist. Stiftelsen hade 23,5 perso-

ner anställda på tillsvidaretjänster eller projekttjänster, varav

10 var kvinnor. Elva anställda har tillsvidareförordnanden

med en sammanlagd arbetstid motsvarande tio heltidsanställda.

ÄNDAMÅL
Enligt stadgarna ska Stiftelsen vara ett för kommunerna och

Landstinget gemensamt organ för fritid och naturvård. 

Våra insatser ska vara av regionalt intresse och inte ersätta

kommunernas verksamhet.

Stadgarna anger vidare att allmänhetens friluftsliv ska

underlättas och stimuleras genom köp eller arrende av mark

som i lämplig omfattning planläggs och förses med anlägg-

ningar. Exempel kan vara strövstigar, badplatser, camping-

platser och stugbyar. För att bevara och skydda den upp-

ländska naturen och landskapsbilden kan många typer av

insatser vara aktuella. För att skydda natur kan markförvärv

eller intrångsersättning krävas. Utredningar om åtgärder inom

t.ex. vattenvård kan bli aktuella, liksom projekt i syfte att

värna och vårda hotade arter och miljöer. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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GEMENSAMT
Upplandsstiftelsen var värd för årets träff med övriga

stiftelser för naturvård och friluftsliv i Sverige. Under en

tvådagars resa i östra och norra delen av länet presenterades

pågående projekt och anläggningar liksom viktiga skeden i

Upplands historia.

Hemsidan revideras löpande varje vecka för att ständigt

vara aktuell. De flesta bilderna har bytts ut och en ny karta

över utflyktsmål har lagts in.

En 20-sidig sammanställning över Stiftelsens arbete

under de senaste fyra åren togs fram till styrelsemötet i

december.

Ett nyhetsbrev sändes till en grupp på cirka 800 adresser,

såväl förtroendevalda som tjänstemän och organisationer.

ANLÄGGNINGAR
Stiftelsens cirka 90 byggnader med omgivande mark och

besöksanordningar har underhållits.

I Härjarö har arrendatorn haft hög beläggning både i läger-

gården och på campingen under sommaren. Anläggningen

hölls stängd under vintern.

På Rävsten har det beviljade projektet Mål 2 öar fortsatt

med färdigställandet av bryggor och förrådsutrymmen för

kanotverksamhet i hamnen. Inom projektet färdigställdes

också undervisnings- och konferenslokalen i stallet.

Passbåten har ersatts med en modern och mindre djup-

gående båt. Backmarkerna kring stugorna betades av får och

återhamlingen av äldre askar fortsatte.

Vid Gräsöbadens bad och camping har anläggningsrådet

genomfört en utredning om förändrad ansvarsfördelning

avseende driften av anläggningen. Ett nytt markarrendeavtal

tecknades med Uppsala stifts egendomsförvaltning. Avtalet

gäller i 25 år från och med år 2007.

Vid Rullsands camping och havsbad uppfördes en ny

serveringsbyggnad under vårvintern och invigdes den 13 juni.

Servicehus har försetts med duschbås m.m.

I Ängskärs bad och camping genomfördes mindre under-

hållsinsatser. Ängskärs anläggningsråd slutförde utredningen

om ansvarsfördelning för driften av anläggningen. Vidare

pekar rådet på behovet av att utveckla anläggningen ytter-

ligare för barn och ungdom. Förutsättningarna för en ny

servicebyggnad belystes.

NATUROMRÅDEN
Stiftelsens områden har underhållits. Detta gäller såväl mark

och vegetation som besöksanordningar.

Det nybildade reservatet Hagalund nära Örsundsbro har

ställts i ordning för besökare med parkeringsplats, markerad

stig och information. Det invigdes den 21 maj med ett 50-tal

intresserade personer närvarande.

Lingnåre, länets första kulturreservat, förvaltas av Stiftel-

sen på uppdrag av Länsstyrelsen. Röjningar har utförts kring

gravfält och en stig med information planeras.

Röjning har fortsatt i hagmarker kring Vattunöden i

Kalmarnäslandets naturreservat och betas nu med får.

Naturskoleverksamheten har utvecklats genom samverkan

mellan Håbo kommun och Stiftelsen i ett lokalt naturvårds-

projekt. Cirka 500 elever har deltagit i praktisk naturvårds-

röjning under ledning av tillsynsmannen.

Stiftelsen har övertagit förvaltningen av markerna i Gräsö

gårds naturreservat. Arrendatorn har utsetts till ny tillsynsman.

Genom samarbete mellan markägarna, Stiftelsen,

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket kunde en ny ladugård

uppföras på Mellangården i anslutning till Östra Tvärnö

naturreservat. Betesmarker restaurerades genom avverkning

och röjning.

I Bredforsens naturreservat utfördes restaurerande

avverkningar i bryn och svämskogsområden. En naturvårds-

bränning genomfördes som en del i åtgärdsprogrammet för

vitryggig hackspett.

I Ola naturreservat anlades en ny stigslinga och en 80 m

lång spång över en mosse.

Kompletterande röjning och avverkning genomfördes i hag-

markerna i Oxhagens naturreservat. De betas av nöt sedan 2003.

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER 
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UPPLANDSLEDEN
Upplandsledens dagar med vandring och arrangemang längs

leden genomfördes under en helg i september. På 18 platser

ordnades vandringar av ideella föreningar. Projekt ”Skolklas-

ser på vandring” har under två år givit 1 120 elever möjlighet

att med lärare och guide vandra på Upplandsleden, samman-

lagt 738 mil.  

Vid Finnsjön, norr om Florarna, byggdes spång över ett

större våtmarksområde.

En ny skrift om leden började produceras med uppdate-

rade beskrivningar och detaljerade kartor.

KANOTLEDER
En ny broschyr om Stiftelsens tre kanotleder blev klar under

våren.

SMULTRONSTÄLLEN OCH NATURUM UPPLAND
Syftet med projekt Smultronställen är att öka hälsa och väl-

befinnande genom att locka ut människor i naturen. Stiftelsen

vill att länsinvånarna ska upptäcka var våra naturområden finns,

få lust att åka dit, hitta rätt och få en lyckad utflykt. Detta inne-

bär både informationsinsatser och praktiskt skötselarbete i våra

områden.  Ett officiellt samarbete med Länsstyrelsen och

Uppsala kommun har startat. En hemsida med databas och

informationsmaterial har planerats. Arbetet görs i samarbete

med Uppsala kommun som genomför en rustning och utveck-

ling av Biologiska museet i Uppsala till ett naturum för

Uppland. Upplandsstiftelsen verkar för att där ska finnas ut-

ställningar om naturen, presentation av smultronställen, peda-

gogisk verksamhet, webbaserad databas och guidningscentral.

En checklista för projekt Smultronställen har utarbetats i

dialog med Uppsala kommun och Länsstyrelsen.

Ett skyltkoncept för projekt Smultronställen har tagits

fram. Det innebär kort och intresseväckande information om

valda upplevelser, aktiviteter och service i våra smultron-

ställen, enkelt språk, luftig form och lättsamma illustrationer.

En ny logotyp finns.

FRILUFTSLIV
Vi har genomfört åtta guidningar för allmänheten i våra områ-

den. Guidningssatsningen har varit del av Naturskydds-

föreningen i Uppsala läns 50-års jubileum. I denna satsning

ingick fyra fågelskådardagar vid Ledskär som genomförts i

samarbete med Tierps kommun och Ornitologiska föreningen.

I maj utgavs ”Utflyktsguiden till pärlor och smultronstäl-

len i Enköping”. Projektet startade på initiativ av Stiftelsen

och har drivits tillsammans med LRF, som varit huvudman,

Enköpings kommun och natur- och kulturföreningar. Guiden

trycktes i 11 000 exemplar, varav alla landstings- och kom-

munanställda i Enköping fått var sitt exemplar. Den trycktes

om i 7 000 exemplar på eftersommaren.

Som ett led i att utveckla aktiviteter i naturreservaten har

Stiftelsen varit aktiv i fågelskådardagar i Ledskär och skol-

slåtter i Älvkarleby (lokalt naturvårdsprojekt).  

Friluftsliv för alla har drivits i samverkan med handikapp-

föreningarna, Friluftsfrämjandet, Scouterna, 4H, Landstinget

och kommunerna. Syftet är att kartlägga och förbättra möjlig-

heterna till friluftsliv för personer med funktionshinder.

Studiebesök har arrangerats.

Ett inspirations- och idématerial för personer som vill

arbeta med utomhusverksamhet inom den öppna förskolan

har tagits fram. En inspirationsdag har arrangerats för öppna

förskolor. 

Interreg-projektet Skärgårdsleden har under året övergått i

sin andra fas ”Varumärket Skärgårdsleden”. Stiftelsen har

ingått i styrgruppen och medverkat vid möten med de svenska

deltagarna i projektet. Redan finns en hemsida med infor-

mation om vandring, cykling, paddling, ridning, boende och

bokningsbara aktiviteter i Roslagen, Åland och västra Finland.

Arbete med att ta fram en regional friluftsplan för länet

har pågått i samarbete med Naturvårdsverket, Länsstyrelsen

och tre kommuner. Projektet har lämnat en rapport med

arbetsmetoder för kommunala och regionala friluftsplaner.

En guide för Bottenhavskusten, sträckan Öregrund – Höga

kusten, har tagits fram under våren 2006. Stiftelsen och
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länsstyrelserna i de berörda länen har deltagit i arbetet, lik-

som båtorganisationer, hamnföreningar m.fl. Guiden finns på

nätet och kommer att tryckas som en skrift i mars 2007. 

Fiskeguiden har tryckts i ny utgåva.

Föreningsbidrag gavs till sex organisationer.

NATURVÅRD I VATTENMILJÖER 
Kustvattenprojektet fortsatte enligt planerna med ett flertal

delprojekt: Projektet ”Fiskyngelproduktion i grunda havs-

vikar” genomfördes med medel från Europeiska regionala

utvecklingsfonden (ERUF). Arbetet med att sammanställa

fakta om grunda havsvikar fortskrider. Biotopvård och infor-

mationsinsatser i två små kustmynnande vattendrag har ut-

förts med statliga fiskevårdsmedel. 

Arbetet med att göra en total sammanställning av Stiftel-

sens insatser i grunda havsvikar har fortsatt med medel från

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Informationen lagras i en

GIS-baserad databas. 

Stiftelsen har av Naturvårdsverket blivit utsedd till sam-

ordnare för tre marina Natura 2000-habitat. I arbetet ingår

att föreslå och testa metoder för vegetationskartering av under-

vattensmiljöer.

Tillsammans med Tierps kommun har Stiftelsen startat ett

projekt för att sammanställa kunskaperna både på land och i

vattnet vid Lövstabukten. 

På uppdrag av Länsstyrelsen har Stiftelsen översiktsinven-

terat de grunda marina miljöerna i skärgården öster och söder

om Gräsö. Av de 60-tal områden som beskrivits översiktligt

har 13 valts ut för noggranna studier av undervattensvegeta-

tion och fiskyngelförekomst under sommaren.

Stiftelsen har i samarbete med Länsstyrelsen genomfört

rådgivningar till lantbrukare kring Sävjaån och Strömarån för

att förbättra vattenmljön. Av Naturvårdsverket fick Stiftelsen i

uppdrag att utveckla en metod för inventering av den röd-

listade fisken asp och identifiera leklokaler. 

På uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlands län invente-

rades länet på musslor. Flera inventerade lokaler låg i Heby

kommun. Nya lokaler med de rödlistade arterna flodpärl-

mussla och flat dammussla hittades.

NATURVÅRD I LANDMILJÖER
Avgörande diskussioner har förts med flera skogsbolag och

andra markägare om skyddet av biologiskt värdefulla områden.

Stiftelsen verkar för fredande av biologiskt värdefulla mar-

ker dels genom förvärv och dels genom att ta fram kunskaps-

underlag. Stiftelsens insatser berör även marker med höga

värden för friluftslivet.

Stiftelsen har biträtt flera kommuner i reservatsfrågor och

utarbetat förslag till beslut och skötselplan för planerade

reservat i Håbo och Heby kommuner.

Stiftelsen deltog under året i arbetet med att ta fram en

ny strategi för skydd av skogsmark i länet tillsammans med

Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen. Stiftelsen har deltagit

i ett samarbete med syfte att sköta älvängar längs nedre

Dalälven, bl.a. i naturreservatet Bredforsen som Stiftelsen

äger. Åtgärder med restaurering av rikkärr och ängsmarker i

Älvkarleby har fortsatt.

I trakten kring Länna fortsatte projektet med ekologisk land-

skapsplanering i samverkan med Holmen skog. Arbetet inom

projekt ”Aktionsplan för gammelekar” pågår. Utökad betesdrift

och naturvårdsavverkningar har utförts i flera områden.

Projekt i mälarlandskapet har fortsatt med stöd av lokala

naturvårdsmedel. Stiftelsen har medverkat i utvecklingen av

konceptet Mälarhagskött.

Samarbetet med Världsnaturfonden(WWF) fortsätter i pro-

jekt Roslagshagar. Det har i stora drag samma inriktning som

vid Mälaren, dvs. att restaurera och få igång hävd på värde-

fulla kulturmarker. Ett trettiotal gårdsbesök, byträffar, en

studieresa och två informationsblad har ingått i informationen

till brukare och allmänhet.  Rådgivning och praktiska åtgärder

har kommit igång med stora insatser på ängs- och hagmarker.

Stiftelsen, Världsnaturfonden(WWF) och Länsstyrelsen står för

den nationella medfinansieringen. Dessutom finansierar

Interreg IIIA och EU:s Mål 2 öar insatser inom projektet.

Totalt innebar detta ca två miljoner kronor till länet i externa

medel. Roslagshagar har under året bidragit med planering av

djurstallar och utveckling av djurhållningen på Östra Tvärnö

och Gräsö gård.

Inom delprojektet Hållnäshagar i Tierps kommun har en
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kartläggning av igenväxande värdefulla ängs- och hagmarker

genomförts på i stort sett hela Hållnäshalvön. Totalt har 300

km2 flygbildstolkats varav drygt 1 000 ha har inventerats i

fält. Inventeringen har presenterats i en omfattande GIS-

databas och arbetet med att kontakta markägare och restau-

rera marker har påbörjats.

Insatser för att hålla värdefulla fågelområden utmed kus-

ten fria från mink genomfördes med stöd från Länsstyrelsen. 

Lokala naturvårdsprojekt stöds av Stiftelsen, både ekono-

miskt och med personalinsatser i alla kommunerna.

Arbetet med ”Åtgärdsprogram för hotade arter” ÅGP, har

expanderat. Flera av de nationella åtgärdsprogrammen för

specifika arter skrivs av personal på Upplandsstiftelsen med

finansiering från Naturvårdsverket/Länsstyrelsen. 

Stiftelsen stöder även den omfattande inventeringen av

Upplands flora och arbetet med en insektsatlas samt skötsel

av strandängar vid Vendelsjön och dessutom insatser på

Gräsö genom Gräsöfonden. 

Föreningsbidrag gavs till sju naturvårdsprojekt. 

NATURSKOLEVERKSAMHET
Upplandsstiftelsens naturskoleverksamhet fortsatte i sam-

arbetet med Uppsala naturskola i Hammarskog enligt avtal

med kommunen. En mängd kurser och inspirationsdagar,

studiedagar och träffar genomfördes både för grundskolans

lärare och personal i förskolan. Som regel ges kurserna vid

lärarnas egna skolor. Naturskolebussen är då en stor tillgång.

Stiftelsens personal har bidragit till att utveckla natur-

skoleverksamhet i tre kommuner till. Verksamhet startade år

2004 i Älvkarleby med stöd från Stiftelsen. I Enköping

(Enabygdens naturskoleverksamhet) och Håbo (Vattunödens

naturskola) startade arbetet under höstterminen 2005. Båda

dessa bygger på satsningar av respektive kommun, Upplands-

stiftelsen samt bidrag från statens lokala naturvårdspengar.

Våren 2006 startade en Natur- och teknikskola i Östhammar

genom bidrag från Landstingets folkhälsomedel. 

Skriften ”Att lära in matematik ute” har blivit en försälj-

ningssuccé och tryckts i en ny upplaga.

Årets skolpris tilldelades Pluggparadiset i Uppsala kommun.

EKONOMIN
Stiftelsens intäkter var 20,3 Mkr. Av detta hänför sig 12,7 Mkr

till medlemmarnas årsavgift samt 7,6 Mkr i ränta, arrenden,

skogsavverkning m.m. från egna områden och projektbidrag

från särskilt Världsnaturfonden(WWF), EU, Länsstyrelsen,

Naturvårdsverket m.fl. Totala kostnaderna var 21,1 Mkr, varav 

2,0 Mkr i avskrivningar. Utnyttjandet av ändamålsbestämda

medel framgår av not 7.

Inga markköp för naturreservat gjordes under året. 

Vi vill understryka betydelsen av not 5. Där redovisas de

stora ekonomiska insatser som Stiftelsen gjort i förvärv av

naturskogsområden, men som inte avspeglas i det bokförda

värdet av Stiftelsens tillgångar eftersom dessa investeringar

direktavskrivs. 

FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION
Årets underskott 756 tkr har genom utnyttjande av tidigare

avsatta s.k. ändamålsbestämda medel minskats till 0 tkr och

utgående balans för eget kapital därmed minskats från

15 130 tkr till 14 374 tkr.

Styrelsen föreslår stämman besluta att nollresultat över-

förs i ny räkning.

RESULTAT OCH STÄLLNING
Resultatet av Stiftelsens verksamhet samt den ekonomiska

ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av

efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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Not 2006 2005

Intäkter 
Årsavgifter 12 708 12 568
Övriga intäkter 1 7 551 7 040
Realisationsresultat försäljning fastighet 0 5 321
Summa intäkter 20 258 24 930

Kostnader
Personalkostnader 2 –10 991 –9 622
Övriga kostnader 3 –8 111 –8 114
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 4, 6 –1 979 –1 974
Nedskrivningar av mark och övrig fast egendom 5 0 0
Summa kostnader –21 080 –19 711

Rörelseresultat –822 5 219

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter 77 108
Räntekostnader –10 –28
Summa resultat från finansiella investeringar 67 80

Årets resultat –756 5 299

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år 756 451
Reservering av ändamålsbestämda medel som erhållits men 
inte utnyttjats under året 0 –5 321

Årets förändring/balanserat resultat 0 429

RESULTATRÄKNING
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Not 2006 2005

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 4 15 099 15 689
Pågående nyanläggningar 4 123 306
Mark 5 738 738
Maskiner och inventarier 6 1 074 547
Summa materiella anläggningstillgångar 17 034 17 280

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långsiktiga fordringar 168 298
Summa finansiella anläggningstillgångar 168 298
Summa anläggningstillgångar 17 202 17 577

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 649 1 977
Övriga kortfristiga fordringar 139 355
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 492 1 971
Summa kortfristiga fordringar 4 279 4 304

Kassa och bank 1 832 625
Summa omsättningstillgångar 6 112 4 929
Summa tillgångar 23 313 22 506

Eget kapital och skulder
Eget kapital 7
Grundfond 5 000 9 597
Ändamålsbestämda medel 10 130 5 975
Balanserat resultat 0 –870
Årets förändring/balanserat resultat –756 429
Summa eget kapital 14 375 15 130

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 272 251
Summa avsättningar 272 251

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder 4 426 4 610
Aktuella skatteskulder 7 7
Övriga kortfristiga skulder 86 7
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 147 2 501
Summa kortfristiga skulder 8 667 7 125
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 23 313 22 506

Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar 908 908
Ansvarsförbindelser Inga Inga

BALANSRÄKNING
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Redovisnings- och värderingsprinciper
Stiftelsens årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Fordringar
Fordringar har tagits upp till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. 
Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader 20 år. Inventarier, verktyg, installationer 5 år.

Not 1. Övriga intäkter (tkr) 2006 2005
Hyresintäkter/arrenden 613 574
Avverkning 216 13
Löneersättning/lönebidrag 520 339
Projektstöd/-bidrag 3 120 3 825
Övrigt 3 081 2 290
Summa övriga intäkter 7 551 7 040

Not 2. Antal anställda samt personalkostnader (tkr)
Årsarbetare
Kvinnor 10 7,5
Män 13,5 13,0
Totalt 23,5 20,5

Löner och ersättningar har uppgått till:
Styrelsen och verkställande direktören 840 826
Övriga anställda 7 017 6 006
Totala löner och ersättningar 7 857 6 832
Sociala avgifter enligt lag och avtal 2 591 2 271
Pensionskostnader 293 258
Övriga personalkostnader 250 261
Summa personalkostnader 10 991 9 622

Stiftelsens pensionsåtaganden tryggas av Landstinget (LF § 42/1987)

Not 3. Övriga kostnader (tkr)
Fastighetsunderhåll 379 679
Hyra lokaler 249 373
Bilhyra/bilpoolen/bensin 309 310
Marknadsföring och information 374 334
Revision 69 69
Övriga konsulter 1 243 979
Tele och porto 191 179
Bidrag 1 857 1 051
Övrigt 3 439 4 142
Summa övriga kostnader 8 111 8 114

NOTER
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Not 4.  Byggnader (tkr)

Objekt Investerat Investerat Investerat Avskrivning Avskrivning Avskrivning Bokfört värde
t.o.m. 2005 2006*) t.o.m. 2006 t.o.m. 2005 2006 t.o.m. 2006 2006-12-31

Ekholmen/Härjarö 21 216 110 21 326 –11 212 –962 –12 174 9 153
Rullsand 10 873 345 11 218 –9 417 –130 –9 547 1 671
Ängskär 4 347 0 4 347 –3 394 –64 –3 458 889
Gräsöbaden 8 513 123 8 636 –6 912 –240 –7 152 1 484
Rävsten 6 330 216 6 546 –4 847 –135 –4 982 1 563
Båtforstorpet 639 0 639 –206 –32 –238 401
Upplandsleden 72 0 72 –7 –4 –11 61
Summa byggnader 51 990 794 52 784 –35 995 –1 566 –37 562 15 222

Värdet av de investeringar på Härjarö som gjordes av Landstinget från förvärvet 1966 till Stiftelsens övertagande 1990 finns ej upptaget i balans-
räkningen. Dessa investeringar uppgick till 7,9 Mkr, varav 2,8 Mkr var bidrag från Naturvårdsverket, AMS med flera. Taxeringsvärden 2006 för fastig-
heter i Sverige uppgår till 21 253 tkr.
*) Hela beloppet för Gräsöbaden avser pågående nyanläggningar 2006 som aktiveras först år 2007.

Not 5. Mark

Objekt Investerat Investerat Investerat Invest.bidrag Nedskrivning Bokfört värde
t.o.m. 2005 2006 t.o.m. 2006 t.o.m. 2006 t.o.m. 2005 2006-12-31

Ängskär 540 540 540
Rävsten 100 100 100
Pansarudden* 7 720 7 720 –3 100 –4 620 0
Bredforsen* 3 481 3 481 –1 585 –1 896 0
Kallriga* 3 306 3 306 –1 400 –1 906 0
Gåsholmen* 1 657 1 657 –800 –857 0
Långnäset* 1 623 1 623 –800 –823 0
Ola* 4 012 4 012 –1 958 –2 054 0
Skaten/Rångsen* 1 480 1 480 –1 480 0
Kalmarnäs* 1 846 1 846 –900 –946 0
Oxhagen* 835 835 –475 –360 0
Hagalund* 495 495 –495 0
Lingnåre* 686 686 –315 –371 0
Ekholmen 950 950 –852 98
Vappeby* 30 30 –30 0
Kroppsjön* 4 914 4 914 –2 025 –2 889 0
Summa mark 33 676 0 33 676 –13 358 –19 580 738

*) Flera av Stiftelsens markköp avser naturskogsområden vilka avsatts som naturreservat. Eftersom inget skogsbruk får bedrivas där och 
områdena inte rymmer några byggnader så saknar de ekonomiskt värde. I balansräkningen har värdet för dessa områden därför skrivits ned 
till noll. Stiftelsen har som framgår ovan investerat 32,1 Mkr i dessa områden, varav 13,4 Mkr är bidrag från Naturvårdsverket och
Riksantikvarieämbetet.

NOTER
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Not 6. Maskiner och inventarier (tkr)

Objekt Investerat Investerat Investerat Avskrivning Avskrivning Avskrivning Bokfört värde
t.o.m. 2005 2006 t.o.m. 2006 t.o.m. 2005 2006 t.o.m. 2006 2006-12-31

Gemensamt 1 797 83 1 880 –1 503 –131 –1 634 246
Rullsand 30 30 –6 –6 24
Rävsten 63 645 708 –38 –142 –180 529
IP Skogen 2 840 180 3 021 –2 612 –134 –2 745 275
Summa inventarier 4 700 939 5 639 –4 153 –412 –4 565 1 074

Not 7. Eget kapital(tkr)
Grundfond Ändamåls- Balanserat Årets resultat Summa 

best. medel resultat
Ingående balans 9 597 5 975 –870 429 15 130
Resultat 2005 429 –429 0
Årets resultat 756 –756 0
Utnyttjande av änd.best medel *) –756 –756
Enligt Finansiella riktlinjer –4 597 4 155 441 0
Utgående balans 5 000 10 130 0 –756 14 375

*) Utnyttjande av ändamålsbestämda medel
Beslut Ansvar Beslutat Nyttjat

belopp tkr år 2006 tkr
Styrelsen 2005-12-15 budget Naturum Uppland 500 200
Styrelsen 2005-12-15 budget Smultronställen 160 160
Styrelsen 2005-12-15 budget Enabygdens naturskola 150 150
Styrelsen 2006-04-27 Utveckling av lägerverksamhet på Rävsten 50 50
Styrelsen 2006-04-27 Skötselåtgärder i smultronställen 200 0
Särskild satsning på naturskolan i Älvkarleby med medel från försäljning av Sågarbo 600 196

Summa 756

NOTER
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REVISIONSBERÄTTELSE

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt
styrelsens förvaltning i Upplandsstiftelsen för år 2006.
Vid granskningen har vi biträtts av auktoriserad revisor
Hanna Mörtberg. Det är styrelsen som har ansvaret för
räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar
är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen
på grundval av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revi-
sionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och
genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss
om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel.
En revision innefattar att granska ett urval av under-
lagen för belopp och annan information i räkenskaps-
handlingarna. I en revision ingår också att pröva redo-
visningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem
samt att bedöma den samlade informationen i årsredo-
visningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder
och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma
om någon styrelseledamot har handlat i strid med för-
eningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rim-
lig grund för våra uttalanden nedan. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med års-
redovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild
av föreningens resultat och ställning i enlighet med
god redovisningssed i Sverige. 

Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte
handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker
att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Uppsala 4 maj 2007
Inger Kölestam

Calle Åkerstedt
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År Namn Areal Natur- Hus Camping- Stug-
totalt varav land reservat (antal) platser bäddar

ha ha
Naturområden,
med och utan anläggningar

1974 Härjarö 1000 344 x 46 175 105
1974 N Björkfjärden 290 23 x -- -- --
1975 Gräsöbaden -- -- -- 11 350 20
1976 Rullsand -- -- x 4 400 40
1979 Ängskär 333 95 x 6 92 12
1982 Rävsten 200 57 -- 22 -- 101
1985 Pansarudden 300 300 x -- -- --
1990 Långnäset 140 70 x -- -- --
1991 Kallriga 1215 408 x -- -- --
1993 Ola 255 254 x -- -- --
1994 Skaten-Rångsen 2270 270 x --     -- --
1995 Gåsholmen 25 24 x -- -- --
1996 Kalmarnäs 376 76 x -- -- --
1998 Båtforstorpet 2 2 (x) 2 -- 10
1999 Kroppsjön (intill Ola) 218 218 (x) -- -- --
1999 Bredforsen 410 210 x -- -- --
2001 Oxhagen 47 47 x -- -- --
2002 Hagalund 35 35 x -- -- --
2004 Vappeby 5 5 x -- -- --
2004 Lingnåre* 34 34 x -- -- --
Summa 7155 2472 91 1017 288

*kulturreservat

STIFTELSENS NATUROMRÅDEN

Tabellen visar naturområden där Upplandsstiftelsen är engagerad. I regel innebär det att Stiftelsen är
markägare samt ansvarig för områdenas långsiktiga utveckling. I några fall äger Stiftelsen inte mar-
ken. Av tabellen framgår den kursförändring som skedde under 1980-talet, från köp av områden där
fritidssyftet var det klart dominerande, dvs. bad- och campingplatser, stugbyar, vandringsleder etc. 
till köp av naturområden med vård och bevarande av naturen som dominerande syfte. Dessutom har
tre fritidsområden sålts: Sånka bad och camping 1996, Skattmansöådalens skidanläggning 1998 och
Sågarbo stugby 2001. Observera att de angivna årtalen enbart visar Stiftelsens första engagemang. 
I några fall har investeringar och ytterligare markköp gjorts vid flera senare tillfällen. Särskilt stora
investeringar gjordes åren 1990–1996 i Rullsand, Gräsöbaden och Härjarö. Under år 2005 såldes
185 ha av skogen i Härjarö.
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År Namn Areal
totalt varav land

ha ha

Områden, till vilka Stiftelsen
enbart bidragit ekonomiskt

1990 Linnéstigen, Jumkil 14 14
1994 Hågadalen-Nåsten 285 285
1998 Fageröns naturreservat

Andra insatser av 
investeringskaraktär
1980 Upplandsleden
1980 IP Skogen
1983 Kanotleder
2004 Honolulukojan

Övriga områden som Stiftelsen 
förvaltar/arrenderar
1996 Jungfruholm 2 2
1975 Gräsöbaden naturmark 20 20
2002 Wiks naturpark 30 30
2005 Gräsö gård 310 285
2006 Tvärnö 96 86

Förklaringar
x=existerande, (x)=planerat

STIFTELSENS NATUROMRÅDEN
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UPPLANDSSTIFTELSENS bildades
1972 för att ”underlätta och
stimulera allmänhetens frilufts-
liv” samt ”verka för bevarande
och skydd av den uppländska
naturen”. Medlemmar är
Landstinget och kommunerna 
i Uppsala län. Kansliet ligger i
Uppsala vid Kungsgärdet Center.
Besöksadress är 
S:t Johannesgatan 28 G.
På vår hemsida 
www.upplandsstiftelsen.se 
får du mer utförlig information
under huvudrubrikerna 
Vår verksamhet, 
Utflyktstips, 
Naturvård, 
Friluftsliv,
För skolan,
Upplandsleden och
Smultronställen. 
Kontakta oss gärna. 
Telefon 018-611 62 71.
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