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Sara Lindh.
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Styrelsen och verkställande direktören avger följande redovisning

för räkenskapsåret 2007-01-01–2007-12-31. En fullständig

verksamhetsberättelse finns på Upplandsstiftelsens hemsida och

kan även rekvireras från kansliet.

MEDLEMMAR
Upplandsstiftelsens medlemmar är Landstinget i Uppsala län och

länets kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp,

Uppsala, Älvkarleby och Östhammar. Heby kommun är ny med-

lem från och med det här verksamhetsåret.

ÅRSSTÄMMA
Extra årsstämma hölls den 11 januari i Folkets hus i Uppsala.

Då valdes en delvis ny styrelse och ett nytt presidium för åren

2007–2010. Stämman beslutade om finansiella riktlinjer och

mål för Stiftelsen.

Ordinarie årsstämma hölls den 14 juni i Odalgårdens konfe-

rensanläggning i Marielund, Uppsala kommun. Under en två

timmar lång informationsresa med buss i Lännatrakten informe-

rades ledamöterna om Stiftelsens arbetsmetoder på tema skötsel

av eklandskapet, ekologisk landskapsplanering, landskapsfisken

asp, Upplandsleden och Smultronställen i naturen. Årsskriften för

år 2006 har tema Vårda och visa natur.

Stämman beslutade om en oförändrad årsavgift för år 2008 på

21 kr per invånare för Landstinget respektive kommunerna.

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

Ordinarie

Staffan Godberg (m) ordf. Enköping

Sigbrit Arfwedson (fp) 1:e vice ordf. Uppsala

Lena Sommestad (s) 2:e vice ordf. Uppsala

Sigrid Bergström (v) Skutskär

Jan Fredriksson (c) Enköping

Anders Hedström (mp) Uppsala

Ellinor Karlström (kd) Uppsala

Hans Kjellberg (m) Uppsala

Jonas Svensson (s) Alunda

Ersättare

Hans Gustavsson (c) Österbybruk

Miriam Eriksson (kd) Knivsta

Harald Nordlund (fp) Uppsala

Bert Sandberg (m) Skärplinge ersattes den

14 juni av Gunilla Delwall (m) Östhammar

Tomas Svegrell (m) Uppsala

Leif Hagelin (s) Bålsta

Ewa Johansson (s) Tobo

Anders Pettersson (s) Tärnsjö

Johan Wilén (s) Enköping

Presidiet har samtidigt utgjort arbetsutskott. Verkställande direk-

tör har varit Jan Lundqvist. Stiftelsen hade 24 personer anställda

på tillsvidaretjänster eller projekttjänster, varav 10 var kvinnor.

Tolv 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 insat-

ser ska vara av regionalt intresse och inte ersätta kommunernas

verksamhet.

Stadgarna anger vidare att allmänhetens friluftsliv ska under-

lättas och stimuleras genom köp eller arrende av mark som i

lämplig omfattning planläggs och förses med anläggningar.

Exempel kan vara strövstigar, badplatser, campingplatser och

stugbyar. För att bevara och skydda den uppländska 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
En delvis ny styrelse valdes vid extrastämman i januari varför en

halv informationsdag om Stiftelsen hölls i samband med första

styrelsemötet.

Under två informationsresor för medlemmarnas politiker och

tjänstemän visades Stiftelsens arbetssätt och resultat med exem-

pel vid Vendelsjön och på Gräsön.

Hemsidan revideras löpande varje vecka för att ständigt vara

aktuell. Två nyhetsbrev sändes till en grupp på cirka 800 adres-

ser, såväl förtroendevalda som tjänstemän och organisationer.

ANLÄGGNINGAR
Stiftelsens cirka 90 byggnader med omgivande mark och besöks-

anordningar har underhållits. Från årets början gäller överens-

kommelser mellan Upplandsstiftelsen och Tierps respektive

Östhammars kommuner om att Stiftelsen övertar driftsansvaret

för Ängskärs camping och Gräsöbadens camping. Diskussion upp-

togs också under året med Älvkarleby kommun om driftsansvar

vid Rullsands camping.

I Härjarö har arrendatorn haft hög beläggning både i läger-

gården och på campingen under sommaren. Anläggningen hölls

stängd under vintern. Värmepannan i huvudbyggnaden har bytts

ut. Underlag för eventuell försäljning av campingområdet har

tagits fram.

På Rävsten har bryggor färdigställts i hamnen. En elrevision

har genomförts i småstugorna och bastubyggnaderna har försetts

med belysning som drivs av solceller.

Vid Gräsöbadens camping har en ny servicebyggnad uppförts

med kök, familjeduschar och toaletter. Solfångare på taket täcker

hela energibehovet för duschar och uppvärmning under cam-

pingsäsongen. Köket i serveringsbyggnaden har totalrenoverats.

Vid Rullsands camping har uteplatsen framför den nya serve-

ringsbyggnaden rustats upp för att skapa en trivsam miljö. Kök

har renoverats i ett av servicehusen.

NATUROMRÅDEN
Upplandsstiftelsen äger, förvaltar eller har avtal om skötsel av 31

naturområden.

En viktig del i förvaltningsarbetet har varit att utveckla de

platser som är smultronställen. I flertalet av dessa har nya infor-

mationstavlor om naturreservat, infoskylt om Stiftelsen och sär-

skild information om smultronställen satts upp. Nya anslagstavlor

har byggts, parkeringar anlagts, stigar och målpunkter skyltats

tydligare, allt för att besökare ska känna sig välkomna och lättare

hitta ut i naturen.

Genom en överenskommelse förvaltar Upplandsstiftelsen och

Östhammars kommun tillsammans Aspbo naturreservat. Stiftelsen

ansvarar främst för naturmarkernas skötsel och kommunen för

bad och camping.

På Gräsö gård har röjning i betesmarker fortsatt och området

rustats upp för besökare med nya informationstavlor om natur-

reservatet, två nya parkeringsplatser, rastbord och 5 km markerad

stig. Planeringsarbetet för en ny ladugård påbörjades.

Stiftelsen förvaltar kulturreservatet Lingnåre på uppdrag av

kulturmiljöenheten vid Länsstyrelsen. I fårhagen har en stigslinga

med tillhörande folder färdigställts. Omfattande röjning och

avverkning utfördes för att öppna de tidigare igenväxta ängarna.

Ladan vid parkeringen revs och en ny lada i liknande utförande

projekterades. Ladan ska stå öppen för besökare och innehålla

historisk information.

I Kalmarnäslandets naturreservat har Stiftelsens tillsynsman

fortsatt att tillsammans med lärare handleda skolklasser i bl.a.

praktisk naturvårdsröjning.

Nya informationstavlor för reservatet Kallriga togs fram. Stigar

markerades till Harudden och Margarete udd där en eldstad

anlades.

I det nya naturreservatet Östra Tvärnö gjordes insatser för

besökare. Informationstavlor om reservatet sattes upp, en parke-

ringsplats anlades och en ny stigslinga drogs till Näsudden.

Betesmarker restaurerades genom avverkning och röjning.

I Bredforsens naturreservat genomfördes restaurerande

avverkningar på Gässön inom ramen för åtgärdsprogrammet för

vitryggig hackspett. En del av svämängarna på Gässön röjdes från

sly.

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
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I Ledskär färdigställdes stigar och ett nytt fågeltorn vid våt-

marksområdet. En folder om fågellivet togs fram.

Stiftelsen har på uppdrag av Heby kommun arbetat med att

göra en informationsplan och nya skyltar i Östa naturreservat.

UPPLANDSLEDEN
En 24-sidig skrift om vandring på Upplandsleden blev klar under

våren. Skriften ersätter etappfoldrarna och samlingsfoldern.

Omdragning och förbättring av ledsträckor genomfördes bl.a.

med en ny sträckning av leden i Knivsta och brobygge över

Forsbyån.

Upplandsledens dagar med vandring och arrangemang längs

leden genomfördes under en helg i september. På sex platser ord-

nades vandringar av ideella föreningar.

SMULTRONSTÄLLEN OCH BIOTOPIA
Biologiska museet i Uppsala har åter slagit upp portarna! En väl-

besökt invigning ägde rum den 19 oktober. Dess namn har

ändrats till Biotopia för att markera att här finns något nytt att

erbjuda besökaren. De äldre utställningarna i dioramorna har

renoverats och nya utställningar om naturen i länet har installe-

rats på nedre planet och i nya entrén. Upplandsstiftelsen har

aktivt samverkat med Uppsala kommun vid tillkomsten av utställ-

ningarna. Biotopia har besökts av 14 000 personer från invig-

ningen till årets slut.

Som det var tänkt från början har Biotopias entré kommit att

bli nav för information om länets natur. Här kan besökare hämta

naturreservatsfoldrar, få tips om utflyktsmål och leta efter infor-

mation på internet. Smultronställen i naturen har förstås en given

plats här.

Syftet med Smultronställen i naturen är att öka hälsa och väl-

befinnande genom att locka ut människor i naturen. Det ska vara

enkelt att hitta ut. Smultronställen i naturen har byggts upp i ett

samarbete mellan Stiftelsen, Länsstyrelsen och Uppsala komm-

mun. Länets övriga kommuner har bjudits in och har visat stort

intresse av att delta i det fortsatta arbetet med smultronställen.

Mycket energi har lagts på att bygga upp webbplatsen

www.smultronstallen.nu. Här finns information om varje smult-

ronställe, händelser i naturen och kalendarium över aktiviteter m.m.

Smultronställena kan man söka dels geografiskt på en karta eller via

teman som ”ut och gå” och ”grilla”.

Stiftelsen har arbetat med 14 smultronställen, där den första

etappen med vägvisning, skyltning och stigar i princip är klart i

alla områden. En ledstjärna i arbetet med iordningställandet är att

det ska vara enkla men effektiva lösningar.

Under året har en guidenyckel till Upplands natur tagits fram.

I den ska finnas ett underlagsmaterial som underlättar och inspi-

rerar till fler guidade turer i våra smultronställen. Den vänder sig

i första hand till naturguider. Guideverksamheten har varit om-

fattande. Som en del av Linnéjubileet tog vi fram program för 10

guidade turer för familjer till smultronställen runt om i länet.

FRILUFTSLIV
Fokus i arbetet har varit att bidra till förbättrad folkhälsa samt

öka intresse och känsla för den uppländska naturen.

En friluftskarta över Vällenområdet har arbetats fram genom

ett lokalt naturvårdsprojekt som drivits av Upplandsstiftelsen och

Ekeby bygdegårdsförening med stöd från Länsstyrelsen och

Östhammars kommun.

Friluftsliv för alla har drivits i samverkan med handikappför-

eningarna, Friluftsfrämjandet, Landstinget och kommunerna.

Syftet är att kartlägga och förbättra möjligheterna till friluftsliv för

personer med funktionshinder. Studiebesök har arrangerats.

Interreg-projektet Varumärket Skärgårdsleden avslutades i

november 2007. Stiftelsen har ingått i styrgruppen och medver-

kat vid möten med de svenska deltagarna i projektet. Projektet

har bl.a. startat hemsidan www.skargardsleden.com som innehål-

ler information om vandring, cykling, paddling, ridning, boende

och bokningsbara aktiviteter i Roslagen, Åland och västra

Finland.

Stiftelsen har deltagit med aktiviteter och information vid

flera olika allmänna tillställningar under året. Exempel: kunskaps-

marknaden på Vaksala torg, familjedag i Östra Tvärnö,

Vendeldagen, smygtitt på Biotopia, skördefest på Wik,

Stadsskogens dag i Uppsala samt skogens dag i Enköping.

Föreningsbidrag gavs till fem organisationer.
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NATURVÅRD I VATTENMILJÖER
Kustvattenprojektet fortsatte enligt planerna med ett flertal del-

projekt.

Arbetet med att göra en total sammanställning av Stiftelsens

insatser i grunda havsvikar har fortsatt. Informationen lagras i en

GIS-baserad databas.

Stiftelsen har av Naturvårdsverket blivit utsedd till samord-

nare för tre marina Natura 2000-habitat. I arbetet ingår att före-

slå och testa metoder för vegetationskartering av undervattens-

miljöer. Stiftelsen har genomfört utbildningar av personal för bas-

inventering på Naturvårdsverkets uppdrag.

Ett projekt för att studera mellanårsvariationer i grunda havs-

vikar längs den svenska kusten har genomförts i samarbete med

Länsstyrelsen. Stiftelsen står för inventeringsarbetet i Uppsala

och Stockholms län samt sammanställer resultaten för de ytter-

ligare sju län som deltar. Resultat från projektet Fiskyngelproduk-

tion i grunda havsvikar används och tidsserierna från sex av

vikarna i det projektet förlängs därmed. Projektet, som ger under-

lag för uppföljning i naturskyddade miljöer, slutrapporteras 2008.

På uppdrag av Länsstyrelsen har Stiftelsen översiktsinventerat

de grunda marina miljöerna i skärgården söder om Gräsö. Fem

vikar valdes ut för noggranna studier av undervattensvegetation och

fiskyngelförekomst under sommaren. Stiftelsen har även gjort en

total sammanställning av vår samlade kunskap om de grunda marina

miljöerna i Gräsöarkipelagen. Resultaten används inom ramen för

Länsstyrelsens arbete med ett marint reservat i Gräsö skärgård.

Stiftelsen fick i uppdrag av Naturvårdsverket att under 2006

utveckla en metod för inventering och övervakning av den röd-

listade fisken asp. Metoden förfinades under 2007 i samarbete

med länsstyrelserna i Uppsala, Västmanlands, Södermanlands

och Gävleborgs län.

En fiskevårdsplan för länets sjöar och vattendrag skrevs på

uppdrag av Länsstyrelsen.

Vendelån och Fyrisån mellan Dannemorasjön och utloppet i

Ekoln har biotopkarterats. Resultaten är viktiga underlag för vatten-

vårdsarbetet vid Länsstyrelsen och Uppsala kommun.

Hotade kransalgsarter i sötvattensbiotoper har inventerats med

medel från Länsstyrelsen. Flera intressanta arter påträffades.

NATURVÅRD I LANDMILJÖER
Under året beslutade styrelsen om en ny policy för områdes-

skydd. I den delvis förändrade inriktningen prioriterar Stiftelsen

områden som arealmässigt är något mindre. Fortfarande gäller att

områdena ska ha höga naturvärden. Strategiska friluftsvärden

lyfts tydligare fram som ett viktigt motiv. Samarbetet med kom-

munerna ökar i och med den nya inriktningen.

Ett samverkansprojekt med Länsstyrelsen med syfte att sköta

älvängar längs nedre Dalälven inleddes. Skötsel av älvängar vid

Bredforsen har påbörjats. Stiftelsen deltar även i ett projekt om

vattenfrågorna längs Dalälven där flera länsstyrelser deltar. Åtgär-

der med restaurering av rikkärr och ängsmarker i Älvkarleby har

fortsatt.

Inom projektet Länna eklandskap utfördes en rad åtgärder i

ca 50 ha ekhagar och ängsmarker. Informationskampanjen om

eklandskapet vid Länna fortsatte och informationstavlor sattes

upp på 20 olika platser. Arbetet med att återskapa den sänkta

Ältsjön vid Länna fortsatte.

Projekt i mälarlandskapet har fortsatt med stöd av lokala

naturvårdsmedel. Flera naturbetesmarker har ställts i ordning

med stängselbidrag från projektet. Ett stort strandängsområde på

ca 30 ha intill Fyrisån nedanför Salsta slott har börjat betas

under året. En översiktlig inventering av naturbetesmarker har

genomförts i Heby kommun och sammanställts i GIS.

Samarbetet med Världsnaturfonden WWF fortsätter i projekt

Roslagshagar. Det har i stora drag samma inriktning som vid

Mälaren, dvs. att restaurera och få igång hävd på värdefulla kul-

turmarker. Världsnaturfonden WWF och Länsstyrelsen står för

stora delar av medfinansieringen. Interreg-projektet som löpt

under 2004–2006 har slutredovisats. Arbete med en ny Interreg-

ansökan tillsammans med bland annat Världsnaturfonden WWF

har påbörjats under året.

Stängselersättning och avtal om betesdrift har upprättats med nio

gårdar omfattande drygt 120 ha. Av dessa har ca 50 ha restaurerats

med lokala naturvårdsmedel på Söderön/Norrön och ca 15 ha på

Hållnäshalvön.

Ett trettiotal gårdsbesök har gjorts avseende rådgivning,

restaureringsplanering, skötselplanering och uppföljning. Nio fält-

vandringar har anordnats för sommargäster och boende i projekt-

området. En tvådagars fårkurs hölls. Två nyhetsbrev om Roslags-

hagar har skickats ut till brukare och andra berörda.
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Roslagshagar har under året bidragit med planering av djur-

stallar och utveckling av djurhållningen på Gräsö gård.

Information om Roslagshagar och Sveriges kulturlandskap

hölls i fält för nationalparksförvaltare från Rumänien. Presenta-

tion gavs även för kommunstyrelsen i Föglö kommun på Åland.

Insatser för att hålla värdefulla fågelområden utmed kusten fria

från mink genomfördes med stöd från Länsstyrelsen.

Lokala naturvårdsprojekt (LONA) stöds av Stiftelsen, både eko-

nomiskt och med personalinsatser i alla kommunerna.

Upplandsstiftelsens arbete med åtgärder för hotade arter för-

stärktes avsevärt under året. Dels bedrivs arbetet inom de områ-

den som Stiftelsen förvaltar, dels verkar vi för att förbättra förut-

sättningarna för hotade arter i en mängd projekt. Exempel är

arterna mnemosynefjäril, gotlandssäfferotplattmal, ängsskäreplatt-

mal och sköldbaggar på krissla, cinnoberbagge, aspsplintbock,

svartoxe samt nio arter knutna till trädet lind.

Under året påbörjades ett samarbete med Håbo kommun för

att ta fram ett uppdaterat, kommunalt naturvårdsprogram. Syftet

är att beskriva värdefulla natur- och friluftsmiljöer.

Stiftelsen stöder även den omfattande inventeringen av

Upplands flora och skötsel av strandängar vid Vendelsjön samt

insatser på Gräsö genom Gräsöfonden. Under året färdigställdes

och publicerades boken Sällsynta fjärilar i Uppsala län. Arbetet

genomfördes i samverkan med Länsstyrelsen och ArtDatabanken.

Naturvårdspriset delades ut till Föreningen Vendelsjön i sam-

band med Stiftelsens informationsresa den 22 maj. Föreningen

erhöll priset för utomordentliga insatser för restaurering av sjöns

vegetation och arrangemang för besökarna vid bl.a. fågeltornen.

Föreningsbidrag gavs till sju naturvårdsprojekt.

NATURSKOLEVERKSAMHET
Upplandsstiftelsens naturskoleverksamhet fortsatte samarbetet

med Uppsala naturskola i Hammarskog enligt avtal med kommu-

nen. En mängd kurser och inspirationsdagar, studiedagar och

träffar genomfördes både för grundskolans lärare och för personal

i förskolan. Som regel ges kurserna vid lärarnas egna skolor ute i

länet. Naturskolebussen är då en stor tillgång.

Verksamheten präglades i hög grad av Linnés pedagogik och

naturvetenskapliga arbete med anledning av firandet av Linné

300 år.

Nu finns lokal naturskoleverksamhet i Uppsala, Älvkarleby,

Enköping, Håbo, Östhammar och Heby. I Knivsta planeras verk-

samhet i Eda. Naturskolorna har kommit till stånd genom sats-

ningar av respektive kommun, Upplandsstiftelsen samt bidrag

från lokala naturvårdsmedel och Landstinget.

Skriften Att lära in matematik ute har blivit en försäljningssuccé

och tryckts i en ny upplaga. Under året blev boken Leka och lära

matematik ute klar. Den är en uppföljare till den första boken och

vänder sig till förskolan och de tidiga skolåren. Boken är skriven i

samarbete med naturskolor från Nynäshamn, Falun, Öland och Gerd

Strandberg från Uppsala. Kurser och föreläsningar har hållits på

länets förskolor och intresset har varit mycket stort.

Ett inspirations- och idématerial för personer som vill arbeta

med utomhusverksamhet inom den öppna förskolan har distribue-

rats av Stiftelsen. En inspirationsdag har arrangerats för öppna

förskolor.

EKONOMIN
Stiftelsens intäkter var 22,3 Mkr. Av detta hänför sig 13,4 Mkr

till medlemmarnas årsavgift samt 8,9 Mkr i ränta, arrenden,

skogsavverkning m.m. från egna områden och projektbidrag från

särskilt Världsnaturfonden WWF, EU, Länsstyrelsen, Naturvårds-

verket m.fl. Totala kostnaderna var 23,4 Mkr, varav 2,0 Mkr i

avskrivningar. Årets underskott 995 tkr har genom utnyttjande av

tidigare avsatta ändamålsbestämda medel minskats till 0 tkr och

utgående balans för eget kapital därmed minskats från 14 375

till 13 380 tkr, se 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 naturskogsom-

råden, men som inte avspeglas i det bokförda värdet av Stiftelsens

tillgångar eftersom dessa investeringar direktavskrivs.

STYRELSEN FÖRESLÅR STÄMMAN BESLUTA
att årets resultat balanseras 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 2007 2006

Intäkter
Årsavgifter 13 443 12 708
Övriga intäkter 1 8 861 7 551
Summa intäkter 22 304 20 258

Kostnader
Personalkostnader 2 –11 242 –10 991
Övriga kostnader 3 –10 054 –8 111
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 4, 6 –2 106 –1 979
Summa kostnader –23 402 –21 080

Rörelseresultat –1 098 –822

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter 135 77
Räntekostnader –32 –10
Summa resultat från finansiella investeringar 103 67

Resultat före disposition av eget kapital –995 –756

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år 7 995 756

Årets resultat 0 0

RESULTATRÄKNING
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Not 2007 2006

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 4 16 750 15 099
Pågående nyanläggningar 4 0 123
Mark 5 738 738
Maskiner och inventarier 6 1 191 1 074
Summa materiella anläggningstillgångar 18 679 17 034

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långsiktiga fordringar 38 168
Summa finansiella anläggningstillgångar 38 168
Summa anläggningstillgångar 18 716 17 202

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 3 104 2 649
Övriga kortfristiga fordringar 219 139
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 811 1 492
Summa kortfristiga fordringar 5 134 4 279

Kassa och bank 12 1 832
Summa omsättningstillgångar 5 146 6 112
Summa tillgångar 23 863 23 313

Eget kapital och skulder
Eget kapital 7
Grundfond 5 173 5 000
Ändamålsbestämda medel 8 207 9 374
Årets förändring/balanserat resultat 0 0
Summa eget kapital 13 380 14 375

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 304 272
Summa avsättningar 304 272

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder till kreditinstitut 3 614 0
Leverantörsskulder 2 710 4 426
Aktuella skatteskulder 9 7
Övriga kortfristiga skulder 86
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 846 4 147
Summa kortfristiga skulder 10 179 8 667
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 23 863 23 313

Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar 908 908
Ansvarsförbindelser Inga Inga

BALANSRÄKNING

22476_ILO:A�rsred 2007 Upl.stiftelsen  08-04-29  14.51  Sida 9



10

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 och installationer 5–11 år.

Not 1. Övriga intäkter (tkr) 2007 2006
Hyresintäkter/arrenden 1 040 613
Avverkning 360 216
Löneersättning/lönebidrag 576 520
Projektstöd/-bidrag 2 656 3 120
Övrigt (sålda varor och tjänster till bl.a. Länsstyrelsen m.m.) 4 228 3 081
Summa övriga intäkter 8 861 7 551

Not 2. Antal anställda samt personalkostnader (tkr)
Årsarbetare
Kvinnor 10,0 10,0
Män 14,0 13,5
Totalt 24,0 23,5

Löner och ersättningar har uppgått till:
Styrelsen och verkställande direktören 923 840
Övriga anställda 7 099 7 017
Totala löner och ersättningar 8 022 7 857
Sociala avgifter enligt lag och avtal 2 642 2 591
Pensionskostnader 323 293
Övriga personalkostnader 255 250
Summa personalkostnader 11 242 10 991

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

Not 3. Övriga kostnader (tkr)
Fastighetsunderhåll 655 379
Hyra lokaler 258 249
Bilhyra/bilpoolen/bensin 282 309
Marknadsföring och information 583 374
Revision 43 69
Övriga konsulter 1 096 1 243
Tele och porto 158 191
Bidrag 1 398 1 857
Övrigt (köpta varor och tjänster såsom projektkostn. och ekonomiadm. m.m.) 5 583 3 439
Summa övriga kostnader 10 054 8 111

NOTER
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Not 4. Byggnader (tkr)

Objekt Investerat Investerat Investerat Avskrivning Avskrivning Avskrivning Bokfört värde
t.o.m. 2006 2007 t.o.m. 2007 t.o.m. 2006 2007 t.o.m. 2007 2007-12-31

Ekholmen/Härjarö 21 326 69 21 395 –12 174 –966 –13 139 8 256
Rullsand 11 218 215 11 433 –9 547 –140 –9 687 1 745
Ängskär 4 347 0 4 347 –3 458 –64 –3 522 825
Gräsöbaden 8 636 2 847 11 483 –7 152 –388 –7 540 3 943
Rävsten 6 546 85 6 630 –4 982 –127 –5 109 1 522
Båtforstorpet 639 0 639 –238 –32 –270 369
Lingnåre 0 34 34 0 –2 –2 33
Upplandsleden 72 0 72 –11 –4 –14 58
Summa byggnader 52 784 3 250 56 034 –37 562 –1 722 –39 284 16 750

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 2007 för
fastigheter i Sverige uppgår till 21 409 tkr.

Not 5. Mark

Objekt Investerat Investerat Investerat Invest.bidrag Nedskrivning Bokfört värde
t.o.m. 2006 2007 t.o.m. 2007 t.o.m. 2007 t.o.m. 2007 2007-12-31

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. 2006 2007 t.o.m. 2007 t.o.m. 2006 2007 t.o.m. 2007 2007-12-31

Gemensamt 1 880 136 2 016 –1 634 –127 –1 761 254
Rullsand 30 0 30 –6 –6 –12 18
Gräsöbaden 0 167 167 0 –33 –33 134
Rävsten 708 77 785 –180 –87 –267 519
IP Skogen 3 021 121 3 141 –2 745 –130 –2 875 266
Summa inventarier 5 639 501 6 140 –4 565 –384 –4 949 1 191

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

best. medel
Ingående balans 5 000 10 130 –756 14 375
Resultat 2006 –756 7560
Resultat 2007 –995 –995
Resultatdisposition*) –995 995 0
Värdesäkring grundfond 173 –173 0
Utgående balans 5 173 8 207 0 13 380

*) Utnyttjande av ändamålsbestämda medel

Beslut Ansvar Beslutat Nyttjat
belopp tkr år 2007 tkr

Styrelsen 2005-12-15 budget, ej nyttjat 2006 Naturum Uppland (Biotopia) 300 300
Styrelsen 2006-04-27, ej nyttjat 2006 Skötselåtgärder i smultronställen 200 160
Styrelsen 2005-12-12 budget Enabygdens naturskola 150 150
Styrelsen 2006-12-12 budget Naturskola Älvkarleby 100 100
Styrelsen 2006-12-12 budget Guidning smultronställen/Linné 145 145
Styrelsen 2006-12-12 budget Gräsö gård information 75 75
Styrelsen 2006-12-12 budget Naturskola byggnad Kalmarnäs 25 25
Styrelsen 2007-04-24 reviderad budget Naturskola Håbo 40 40
Summa 1 035 995

Utnyttjandet görs enligt punkt två nedan.

Upplandsstiftelsens ändamålsbestämda medel
1) Reservfond för i första hand naturvård enligt stadgarna § 8
2) Ändamålsbestämda medel för investeringar och bidrag till projekt inom naturvård och friluftsliv enligt styrelsebeslut 2005-12-15
(från försäljning av skog i Härjarö)
3) Ändamålsbestämda medel enligt extrastämmans beslut 2007-01-11 (användning enligt stadgarna)

NOTER
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REVISIONSBERÄTTELSE

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt
styrelsens förvaltning i Upplandsstiftelsen för år 2007.
Vid granskningen har vi biträtts av auktoriserad revisor
Marianne Stohr. 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 med hög men inte absolut
säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte
innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att
granska ett urval av underlagen för belopp och annan
information i räkenskapshandlingarna. I en revision
ingår också att pröva redovisningsprinciperna och
styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den
samlade informationen i årsredovisningen. Vi har
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden
i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot har handlat i strid med för-eningens stadgar.
Vi anser att vår revision ger oss rimlig 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 25 april 2008

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
1997 Ledskär
1980 Upplandsleden
1980 IP Skogen
1983 Kanotleder
2004 Honolulukojan
2007 Biotopia

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
2006 Ekolsund (Norra Boskén) 9 9
2007 Granåsens naturreservat 33 33
2007 Aspbo naturreservat 27 27

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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