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Styrelsen och verkställande direktören lämnar följande redo-

visning för räkenskapsåret 2009-01-01–2009-12-31.

En fullständig verksamhetsberättelse finns på Upplands-

stiftelsens 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.

ÅRSSTÄMMA
Ordinarie årsstämma hölls den 23 april i Wiks slott söder om

Uppsala. Stämman inleddes med information i parken på

tema naturskola och skötsel av ädellövskog i Mälardalen.

Stämman beslutade att årsavgiften för år 2010 skulle vara

oförändrad, dvs. 21 kr per invånare för landstinget respektive

kommunerna.

Årsskriften för år 2009 har tema Upplandsleden och våra

stigar.

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

Hans Kjellberg (M) Uppsala

Jan Fredriksson (C) Enköping

Ellinor Karlström (KD) Uppsala

Jonas Svensson (S) Alunda

Sigrid Bergström (V) Skutskär

Anders Hedström (MP) Uppsala

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

UPPLANDSSTIFTELSENS PERSONAL ÅR 2010
Från vänster: Anders Hedström, Anders Pettersson, Hans Kjellberg, Jonas Svensson, Ellinor Karlström, Jan Fredriksson,

Rebecca Ijäs, Harald Nordlund, Sigbrit Arfwedson, Sigrid Bergström, Tomas Svegrell, Leif Hagelin och Staffan Godberg.

Lena Sommestad, Gunilla Delwall, Hans Gustavsson, Ewa Johansson och Ida Karlsson är inte med på bilden.
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Ersättare

Gunilla Delwall (M) Östhammar

Tomas Svegrell (M) Uppsala

Hans Gustavsson (C) Österbybruk

Harald Nordlund (FP) Uppsala

Miriam Eriksson (KD) Knivsta ersattes den 23

april av Rebecka Ijäs (KD) Knivsta

Leif Hagelin (S) Bålsta

Ewa Johansson (S) Tobo

Anders Pettersson (S) Tärnsjö

Ida Karlsson (S) Enköping

Presidiet har samtidigt utgjort arbetsutskott. Verkställande

direktör har varit Jan Lundqvist. Stiftelsen hade vid årets slut

15 tillsvidareanställda och 9 visstidsanställda i olika projekt,

varav sammantaget 9 var kvinnor. När deltider omräknas

till heltid har stiftelsen haft 17,5 årsarbetare.

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.

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER

• Ett 25-årigt arrendeavtal för Rullsands bad och camping

har tecknats med Älvkarleby kommun

• Mark har förvärvats i Fageruddsåsens naturreservat

• Policyer för upphandling, naturvård och kommunikation

har fastställts

• Entreprenörer har handlats upp för byggnadsunderhåll och

nyproduktion

• Ett stort Life-projekt för Mälarens lövskogar genomförs med

stiftelsens medverkan

• Gräsö gårds naturreservat har rustats upp och den nya

ladugården har invigts

• Samarbetet med Världsnaturfonden WWF i projekt

”Meatball” bereder väg för fortsatta internationella kultur-

marksprojekt

• Ett viktigt samarbete vid Dalälven har etablerats med

Fortum AB som finansiär

• Östhammars natur- och teknikskola drivs vidare med

Rävsten som bas

ANLÄGGNINGAR
Stiftelsen har driftsansvaret för Härjarö camping, Ängskärs

camping och Gräsöbadens camping. Under året har stiftelsen

tecknat avtal med Älvkarleby kommun om ett 25-årigt arren-

de för bad- och campingområdet och köpt kommunens bygg-

nader inom Rullsands camping. Verksamheten vid dessa

anläggningar drivs av arrendatorer liksom vid Rävstens stugby

där Östhammars kommun har driftsansvaret. Arrendatorerna

står för enkelt underhåll och viss drift i nära samarbete med

stiftelsen.

Stiftelsens cirka 90 byggnader med omgivande mark och

besöksanordningar har underhållits.

Cajema AB arrenderar Härjarö konferens och camping

under 2009 och 2010 till dess tillträde sker enligt upprättat

köpeavtal. Avstyckning av konferens- och campingområdet

SAMM ANFATTNING AV VERKSAMHETEN
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pågår. Arrendatorn har förbättrat servicen vid gästhamnen

och byggt om köket i herrgården. En höghöjdsbana har

anlagts i skogen bakom logen av aktivitetsföretaget Puls.

På Rävsten har de äldre byggnaderna Kalle och Klara samt

Mor Kari rustats enligt en plan framtagen i samråd med

Upplandsmuseet. Övervåningen i Kalle och Klara är ombyggd

för fler sängplatser och bättre brandskydd. Östhammars

teknik- och naturskola har Rävsten som bas för verksam-

heten. Sjöboden vid Brahamsviken har byggts om och försetts

med kamin för att passa verksamheten.

Vid Gräsöbadens camping har kök och tvättstuga reno-

verats i servicehuset ”Lången”. Östhammars kommun har

dragit fram vintervatten till anläggningen.

Uteplatsen vid serveringen i Ängskärs camping har glasats

in. En projektering för ombyggnad av de två servicebyggna-

derna till en större byggnad har gjorts. Bygglov och dispens

från reservatsbestämmelserna har sökts.

Vid Rullsands camping har en utvecklingsgrupp med

representanter från kommunen, stiftelsen och arrendatorn

presenterat en utvecklingsplan för anläggningen. Bygglov

och dispens från strandskyddet har sökts för ny affärs- och

serveringsbyggnad samt tio campingstugor.

NATUROMRÅDEN
Upplandsstiftelsen äger, förvaltar eller har avtal om skötsel

av 33 naturområden. Vi äger eller är delägare i 16 av dessa.

En viktig del i förvaltningsarbetet har varit att utveckla de

platser som är smultronställen. I flera nya smultronställen

har informationstavlor om naturreservat, om stiftelsen och

särskild 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. Mycket av den

löpande skötseln står våra 14 tillsynsmän för.

Life-projektet Mälarens inre skärgård som pågår

2009–2014 medför extra resurser för arbete med restaure-

ringsinsatser, tillgänglighet och information i Kalmarnäs, Wik

och Norra Björkfjärden.

I Bredforsens naturreservat restaurerades en stor betesfålla

med stöd från miljömärkt el genom ett nytt samverkans-

projekt med Fortum AB. Länsstyrelsen fattade ett nytt beslut

om naturreservat och skötselplan under året med utgångs-

punkt i ett underlag som stiftelsen tagit fram.

Avtal tecknades med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet och

markägare om förvaltning av fornlämningsområdet Broborg.

Under året kompletterades stängsel kring beteshagarna och

större delen av området betas.

På Gräsö gård har den nya ladugårdsbyggnaden med gödsel-

anläggning och maskinhall invigts. Röjning av hagmarker och

restaurering av skogsbeten fortsatte.

Stiftelsen förvaltar kulturreservatet Lingnåre på uppdrag av

kulturmiljöenheten vid Länsstyrelsen. I den nybyggda ladan

sattes informationstavlor upp om områdets historia. Bete

med får och nöt fortsatte och slåtter genomfördes på den

nyrestaurerade slåtterängen.

Stiftelsen övertog ägandet av Ledskärsstugan i Ledskär

från Nordupplands Ornitologiska Förening.

I Kalmarnäslandets naturreservat har stiftelsens tillsyns-

man fortsatt att tillsammans med lärare handleda skolklasser

i bl.a. praktisk naturvårdande röjning. En ny bro byggdes över

bäcken i ravinen.

Torslundagropen förvärvades 2005 och beslut om natur-

reservat togs 2009. Återställningsarbeten har gjorts med

syfte att bevara och gynna arter som är beroende av torra

livsmiljöer på sand och grus.

I naturreservatet Östra Tvärnö restaurerades betesmarker

genom avverkning och röjning.

UPPLANDSLEDEN
Upplandsledens dag arrangerades första söndagen i maj med

vandringar längs leden i Fjällnora.

Vår årsskrift för 2009 beskriver Upplandsleden och våra

stigar i länet. Leden beskrivs också i den nyutkomna boken

”Friluftsliv kring Uppsala”.
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SMULTRONSTÄLLEN OCH BIOTOPIA
På Biotopia får besökarna en bild av vad Uppland har att

erbjuda i form av djur, natur, naturupplevelser och friluftsliv.

I Biotopias entré kan alla, som vill hitta ut till naturen i

länet, få information om naturreservat, friluftsområden, van-

dringsleder och hjälp med förslag på lämpliga utflyktsmål.

Smultronställen i naturen har en given plats bland Biotopias

informationsmaterial.

Under 2009 har Biotopia haft 74 500 besökare. Det är

nästan 20 000 fler än under året innan. Av dessa besökare

har 7 842 varit skolelever och 1 234 lärare. De har fått

spännande guidningar i utställningarna eller provat på någon

av Biotopias många aktiviteter.

Biotopia drivs av Uppsala kommun i samarbete med

Upplandsstiftelsen. Stiftelsen har en person anställd vid

Biotopia med ansvar för naturvägledning och reception.

Genom vårt bidrag kan Biotopias naturinformation täcka

hela länet.

Projektet Biotopia ut och in hade som syfte att ge skol-

elever möjligheten att kombinera en upplevelse i naturen

med ett besök på Biotopia. De yngre barnen fick vara detek-

tiver i naturen på teman som t.ex. finurliga frön eller djurens

spår. De äldre eleverna fick pröva aktiviteter på tema klimat.

Det kan t.ex. handla om kolets kretslopp eller om hur man

bygger en hållbar stad. I projektet ingick Upplandsstiftelsen,

Biotopia, Naturskyddsföreningen i Uppsala län och Uppsala

naturskola. Under året har de anställda utvecklat aktiviteter

och mött sammanlagt 21 skolklasser, varav många vid två

tillfällen. Projektet har också resulterat i att Biotopia under

hösten tagit upp flera av aktiviteterna i sitt ordinarie arbete.

Projektet avslutades 2009.

Syftet med Smultronställen i naturen är att öka hälsa och

välbefinnande genom att locka ut människor i naturen.

Smultronkonceptet har utvecklats i samarbete med Uppsala

kommun. Nu ingår stiftelsen och sex kommuner: Håbo,

Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar i sam-

arbetet. Stiftelsen har under 2009 förvaltat 15 av totalt

31 smultronställen i länets natur. Varje smultronställe

presenteras kortfattat på flygblad i bl.a. Biotopia. Det ska

vara enkelt att hitta ut.

På webbplatsen www.smultronstallen.nu finns information

om varje smultronställe, 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” eller

”grilla”. Hemsidan har haft mellan 600 och 2500 unika

besökare per månad.

Geocasher har lagts ut i tre smultronställen. Geocashing

är ett slags skattjakt med hjälp av GPS vilket lockar nya

besökare till våra områden. Under året har vi arbetat vidare

med att ta fram Geocach-spår för skolklasser i Wikparken.

Vi har arrangerat tio guidningar i länets smultronställen, de

allra flesta i samarbete med flera andra parter och som en

del av Naturens År 2009.

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

samt öka intresse och känsla för den uppländska naturen.

Genom digitala besöksräknare ute i naturen räknar vi besö-

kare i våra eller kommunernas områden. Under 2009 har

räknare varit igång på Upplandsleden utanför Enköping och

Lövstabruk, i Wiks naturpark, på Östra Tvärnö och vid fågel-

tornet i södra Vendelsjön. Under en månads tid räknades

också skridskoåkare på Vikingarännets bana.

Under året har referensgruppen för friluftsliv har haft ett

välbesökt möte.

Föreningsbidrag gavs till fyra organisationer.

NATURSKOLEVERKSAMHET
Nu finns lokal naturskoleverksamhet i Enköping, Håbo, Upp-

sala, Älvkarleby och Östhammars kommuner. Naturskolorna

har kommit till stånd genom satsningar av respektive komm-

mun, Upplandsstiftelsen samt staten genom lokala natur-

vårdsmedel och landstinget.

Upplandsstiftelsens naturskoleverksamhet omfattar hela

länet och har sin geografiska bas i Uppsala naturskola i

Hammarskog enligt avtal med kommunen. Tonvikten läggs på



6

att sprida utomhuspedagogikens idéer till skolor och förskolor

i länet. Detta gör vi främst genom att ta fram pedagogiskt

material och arrangera kurser, träffar och olika arrangemang.

En mängd kurser, inspirationsdagar och studiedagar genom-

fördes både för grundskolans lärare och för personal i försko-

lan. Kurserna ges både vid naturskolorna och vid lärarnas egna

skolor ute i länet. Naturskolebussen är då ett viktigt redskap.

En speciell satsning gjordes i Tierps kommun detta år.

Skriften Att lära in matematik ute har blivit en försäljnings-

succé och tryckts i nya upplagor. Den har översatts till fem

språk. Leka och lära matematik ute är en uppföljare till den

första boken och vänder sig till förskolan och de tidiga skol-

åren. Den har redan tryckts i 20 000 exemplar. Kurser och

föreläsningar har hållits på länets förskolor och intresset har

varit mycket stort. Föreläsningar och workshops om båda böcker-

nas pedagogik har hållits bl.a. vid förskolebiennalen, matematik-

biennetten och konferensen Ute är inne i Norrköping.

Skolpriset har gjorts om till ett bidrag och gick detta år till

Bryggholmens lägerskoleverksamhet.

Upplandsstiftelsens årsskrift 2008 har tema Naturskola.

NATURVÅRD I LANDMILJÖER
Enligt den nya naturvårdspolicyn som antogs under året priorite-

rar stiftelsen vid förvärv områden som arealmässigt är något min-

dre och gärna ligger tätortsnära. Fortfarande gäller att områdena

ska ha höga naturvärden men även ha strategiska friluftsvärden

som viktiga motiv. Samarbetet med kommunerna har ökat med

den nya inriktningen. Vi förvärvade ett markområde i anslutning

till Båtforstorpet av Bergvik Skog AB och landstingets innehav av

mark i Fageruddsåsens naturreservat. Ett mindre markförvärv

genomfördes även intill Torslundagropens naturreservat.

Flera tänkbara kommunala naturreservat har utretts och ett

slutgiltigt förslag över utformningen av naturreservatet Kropp-

sjön-Ola och Kodödkärret har arbetats fram i samverkan med

Länsstyrelsen.

Samarbetet med Fortum AB har utvecklats. Under året har

stiftelsen genomfört en naturinventering på 352 ha av Fortums

marker vid Dalälven samt presenterat ett förslag på en natur-

vårdsanpassad skötselplan över området. Ett nytt projekt i sam-

verkan med Fortum inleddes. Syftet är att sköta vissa miljöer

som älvängar och svämskogar längs Dalälven samt främja

strömvattenfisk som harr och asp. Projektet stöds av Natur-

skyddsföreningen och finansieras via pengar från miljömärkt el.

Åtgärder med restaurering av rikkärr och ängsmarker i Älvkarle-

by kommun har fortsatt.
Inom projektet Länna eklandskap utfördes en rad åtgärder

i ekhagar och ängsmarker. Stiftelsen har bistått Länsstyrelsen
i arbetet med att restaurera 14 ha av landskapet kring forn-
borgen Broborg.
Naturreservatet Tjäderleksmossen bildades av Länsstyrelsen.

Det omfattar 411 ha och är ett av länets större skogsreservat.
Upplandsstiftelsen initierade reservatsbildningen och drev
sedan arbetet med detta under många år, bl.a. genomfördes
flera markförvärv.
Delprojektet med restaurering av ängs- och hagmarker inom

det lokala naturvårdsprojektet i Uppsala kommun har fortsatt
under året. Stängselersättning och avtal om betesdrift har teck-
nats med två gårdar. Under 2009 har ytterligare 12 ha natur-
betesmark stängslats in.

I Ekolsunds slottspark har röjningsarbete utförts.

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

kulturmarker. Världsnaturfonden WWF och staten står för stora

delar av medfinansieringen. Fortsatt planering har pågått inom

projekt ”Meatball” för att söka pengar till projektet tillsammans

med WWF och flera andra länder. Det planerade projektet

har redovisats för representanter för fonden Baltic Sea 2020.

Arbete med en fullständig ansökan till fonden Baltic Sea

2020 pågår.
Stängselersättning och avtal om betesdrift har träffats med

ett antal gårdar i Östhammar och Hållnäs, omfattande närmare
100 ha.
Ett stort antal gårdsbesök och fältbesök har gjorts för rådgiv-

ning, restaureringsplanering, skötselplanering och uppföljning.
En fältvandring har anordnats för brukare, sommargäster och
boende i projektområdet. Två nyhetsbrev om Roslagshagar har
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skickats ut till brukare och andra berörda. Rapporten Projekt
Roslagshagar 2001–2009 har tryckts.

Lokala naturvårdsprojekt (LONA) stöds av stiftelsen, både

ekonomiskt och med personalinsatser i alla kommunerna.

Lokala naturvårdsprojekt i Uppsala, Tierp och Knivsta har

slutredovisats.

Upplandsstiftelsens arbete med åtgärder för hotade arter för-

stärktes avsevärt under året. Dels bedrivs arbetet inom de

områden som stiftelsen förvaltar, dels verkar vi för att förbättra

förutsättningarna för hotade arter i en mängd projekt. Särskilt

stora resurser har satsats på arterna mnemosynefjäril, got-

landssäfferotplattmal, ängsskäreplattmal och sköldbaggar på

krissla. Övriga arter vi arbetat med är cinnoberbagge, aspsplint-

bock, svartoxe, ängsväddnätfjäril, älvängslöpare och nio arter

knutna till trädet lind.

Under året redovisade stiftelsen ett GIS-baserat kommunalt

naturvårdsprogram i Håbo kommun med syfte att beskriva

värdefulla natur- och friluftsmiljöer. En inventering av Enköpings

kommuns skogsmark inleddes.

Stiftelsen stöder även den omfattande inventeringen av

Upplands flora och skötsel av strandängar vid Vendelsjön samt

insatser på Gräsö genom Gräsöfonden.

Föreningsbidrag gavs till sju naturvårdsprojekt.

NATURVÅRD I VATTENMILJÖER
Projekt hotade kustfåglar genomfördes enligt planerna och med

stöd från Länsstyrelsen. En vetenskaplig utvärdering av projektet

visar att fågelfaunan får en positiv utveckling i områden där

mink bekämpas.

Arbetet med att göra en total sammanställning av stiftelsens

insatser i grunda havsvikar har fortsatt inom ramen för ett sam-

arbetsprojekt mellan stiftelsen och Länsstyrelsen. Informationen

lagras i en GIS-baserad databas.

I samarbete med Tierps kommun har stiftelsen gjort detalje-

rade studier av undervattensvegetation och fiskyngelförekomst i

två grunda vikar i Lövstabukten. En avsnörd havsvik i Långalma-

fjärden har undersökts för att skapa underlag för restaurerings-

insatser.

I samarbete med SKUTAB och Östhammars kommun har

detaljerade planer för miljöförbättrande åtgärder i Östhammars-

fjärdarna tagits fram. Statliga medel beviljades för arbetet.

Ytterligare statliga medel söks för planering och konkreta åtgärder.

Den hotade kransalgen raggsträfse inventerades längs kusten

med medel från Länsstyrelsen. En slutrapport togs fram.

Ett projekt som syftar till att ta fram metoder för uppföljning

av marina miljöer har slutrapporterats. Metoderna ska användas

för att följa utvecklingen i Sveriges naturskyddade grunda mari-

na miljöer. Naturvårdsverket finansierade projektet under åren

2007–2009.

Fyrisån provfiskades för andra gången efter att den nya

fiskvandringsvägen öppnades vid Islandsfallet i centrala

Uppsala. Inga aspar fångades men däremot de för ån ”nya”

arterna bäcknejonöga och nissöga. I samarbete med Fyrisåns

vattenförbund har bottendjupet, vegetationen och bottensub-

stratet i Fyrisåns delar genom Uppsala city karterats.

Stiftelsen har bidragit med underlagsmaterial vid revidering

av skötselplaner för Hågadalen-Nåsten. I samband med detta

provfiskades och biotopkarterades Hågaån.

INFORMATION
Under året har stiftelsen presenterat verksamheten på

Biotopia och i Äng och hav besökscenter i Hållnäs. Vi har

också deltagit i lokala arrangemang som Stadsskogens dag i

Uppsala, Vendeldagen, Naturnatten den 5 juni, Familjedagen

på Tvärnö och Skördefesten på Wik.

Hemsidan har reviderats löpande för att ständigt vara

aktuell. Två nyhetsbrev har sänts till en grupp på cirka

800 adresser, såväl förtroendevalda som tjänstemän och

organisationer.

EKONOMIN
Stiftelsens intäkter var 21,7 Mkr. Av detta hänför sig

13,6 Mkr till medlemmarnas årsavgift samt 8,1 Mkr i ränta,

arrenden, skogsavverkning m.m. från egna områden och pro-

jektbidrag. Medel till projekt utgör en stor post som kommer

från Världsnaturfonden WWF, EU, Länsstyrelsen,
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Not 2009 2008
Intäkter
Årsavgifter 13 577 13 437
Övriga intäkter 1 8 125 10 006
Summa intäkter 21 703 23 442

Kostnader
Personalkostnader 2 –9 946 –9 975
Övriga kostnader 3 –9 979 –11 502
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 4, 6 –2 197 –2 136
Summa kostnader –22 123 –23 613

Rörelseresultat –420 –170

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter 167 170
Räntekostnader –27 –35
Summa resultat från finansiella investeringar 140 135

Resultat före disposition av eget kapital –281 –35

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år 7 185 35

Årets resultat –95 0
Alla belopp i tkr.

RESULTATRÄKNING

Naturvårdsverket m.fl. Totala kostnaderna var 22,1 Mkr, varav

2,2 Mkr i avskrivningar. Årets underskott är 95 tkr.

Tre 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.

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 2009-12-31 2008-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 4 15 173 15 714
Mark 5 738 738
Maskiner och inventarier 6 1 035 1 105
Summa materiella anläggningstillgångar 16 945 17 557

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 380 5
Summa finansiella anläggningstillgångar 380 5
Summa anläggningstillgångar 17 325 17 562

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 587 3 629
Övriga kortfristiga fordringar 1 441 789
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 158 1 699
Summa kortfristiga fordringar 4 185 6 117

Kassa och bank 2 170 5
Summa omsättningstillgångar 6 355 6 122
Summa tillgångar 23 681 23 685

Eget kapital och skulder
Eget kapital 7
Grundfond 5 266 5 219
Årets resultat –95 0
Ändamålsbestämda medel 7 893 8 125
Summa eget kapital 13 064 13 344

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder till kreditinstitut 2 306 2 732
Leverantörsskulder 3 551 4 879
Aktuella skatteskulder 5 5
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 756 2 725
Summa kortfristiga skulder 10 617 10 340
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 23 681 23 685

Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar 627 627
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 bedöming beräknas bli betalt.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden.
Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader 20 år och inventarier, verktyg, installationer 5–11 år.

Not 1. Övriga intäkter (tkr) 2009 2008
Hyresintäkter/arrenden 1 669 1 169
Avverkning 341
Löneersättning/lönebidrag 147 526
Projektstöd/-bidrag 2 929 3 881
Övrigt (sålda varor och tjänster) 3 380 4 089
Summa övriga intäkter 8 125 10 006
Se anmärkning under not 3.

Not 2. Antal anställda samt personalkostnader (tkr)
Anställda kvinnor 9 12
män 15 12
Totalt 24 24

Årsanställda kvinnor 7,60 9,55
män 9,85 9,20
Totalt 17,45 18,75

Löner och ersättningar har uppgått till:
Styrelsen och verkställande direktören 862 877
Övriga anställda 6 154 6 255
Totala löner och ersättningar 7 016 7 132
Sociala avgifter enligt lag och avtal 2 173 2 352
Pensionskostnader 510 277
Övriga personalkostnader 247 213
Summa personalkostnader 9 946 9 975

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

Not 3. Övriga kostnader (tkr)
Fastighetsunderhåll 1 070 1 037
Övrig fastighetsservice 570 3 432
Hyra lokaler 428 468
Bilhyra/bilpoolen/bensin 203 248
Marknadsföring och information 485 380
Revision 57 50
Övriga konsulter 1 885 1 472
Tele och porto 112 116
Bidrag 1 040 687
Markköp 185
Övrigt (köpta varor och tjänster, såsom projektkostnader och ekonomi) 3 943 3 613
Summa övriga kostnader 9 979 11 502

NOTER
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Not 4. Byggnader (tkr)

Objekt Investerat Investerat Investerat Avskrivning Avskrivning Avskrivning Bokfört värde
t.o.m. 2008 2009 t.o.m. 2009 t.o.m. 2008 2009 t.o.m. 2009 2009-12-31

Ekholmen/Härjarö 21 395 0 21 395 –14 105 –966 –15 071 6 325
Rullsand 11 539 277 11 816 –9 833 –156 –9 989 1 827
Ängskär 4 359 139 4 498 –3 586 –69 –3 656 843
Gräsöbaden 11 962 258 12 220 –7 952 –421 –8 374 3 846
Rävsten 6 756 596 7 352 –5 242 –162 –5 404 1 948
Båtforstorpet 639 0 639 –302 –32 –334 305
Lingnåre 34 0 34 –3 –2 –5 29
Upplandsleden 72 0 72 –18 –4 –22 51
Summa byggnader 56 756 1 270 58 026 –41 042 –1 812 –42 854 15 172

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 2009 för
fastigheter i Sverige uppgår till 33 570 tkr.

Not 5. Mark (tkr)

Objekt Investerat Investerat Investerat Invest.bidrag Nedskrivning Bokfört värde
t.o.m. 2008 2009 t.o.m. 2009 t.o.m. 2009 t.o.m. 2009 2009-12-31

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
Båtforstorpet* 150 150 –150 0
Lingnåre* 686 5 691 –315 –376 0
Ekholmen 950 950 –852 98
Torslundagropen* 30 30 60 –60 0
Kroppsjön* 4 914 4 914 –2 025 –2 889 0
Fageruddsåsen* 1 1 –1 0
Summa mark 33 676 185 33 861 –13 358 –19 766 738

*) 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 32,3 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. 2008 2009 t.o.m. 2009 t.o.m. 2008 2009 t.o.m. 2009 2009-12-31

Gemensamt 2 057 39 2 096 –1 872 –97 –1 969 127
Rullsand 30 30 –18 –6 –24 6
Ängskär 27 27 –5 –5 22
Gräsöbaden 167 4 172 –67 –34 –101 71
Rävsten 897 62 959 –363 –109 –472 486
IP Skogen 3 282 42 3 323 –3 006 –115 –3 121 202
Life/Mälaren (projekt) 140 140 –19 –19 121
Summa inventarier 6 432 315 6 747 –5 327 –386 –5 712 1 035

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

best. medel
Ingående balans 5 219 8 161 –35 13 344
Resultat 2008 –35 35 0
Resultat 2009 före disposition av eget kapital –281 –281
Resultatdisposition* –185 185 0
Värdesäkring grundfond 46 –46 0
Utgående balans 5 266 7 893 –95 13 064

*) Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 2009 avser markinköp enligt punkt 1 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 för-
valtning i Upplandsstiftelsen för år 2009.
Vi har gemensamt utsett auktoriserade revisorn Ulrica Toivonen att

biträda oss i granskningen. 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 revisionssed 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 styrel-
sens 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 föreningens stadgar. Vi anser att vår
revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen

och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställ-
ning 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 6 april 2010

Inger Kölestam

Calle Åkerstedt

Biträdda av auktoriserad revisor

Ulrica Toivonen
Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB

Citronfjäril på Fackelblomster.
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År Namn Areal Natur- Hus Camping- Stug-
totalt (ha) varav land (ha) reservat (antal) platser bäddar

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 1 1 -- 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 Torslundagropen 5 5 x -- -- --
2004 Lingnåre* 34 34 x 1 -- --
2009 Fageruddsåsen 8 8 x
Summa 7162 2479 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
marken. 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
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 (ha) varav land (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 naturreservat 310 285
2006 Tvärnö naturreservat 96 86
2008 Granåsens naturreservat 33 33
2008 Aspbo naturreservat 27 27
2009 Broborg 15 15
2009 Badplats Strömaren
2009 Torn vid Vendelsjön

Förklaringar
x=existerande, (x)=planerat

Rullsand

Lingnåre

Ledskär
Båtforstorpet

Bredforsen

Strömarbadet

Långnäset

Gåsholmen

Vendelsjön

Oxhagen

Ola

Pansarudden

Naturområden som
stiftelsen äger eller
förvaltar

Upplandsleden

Kanotleder

Broborg
Wik

Hagalund

Torslundagropen

Fageruddsåsen

Ekolsund

Granåsen

Kalmarnäs

Härjarö
Norra Björkfjärden

Ängskär

Skaten-Rångsen
Jungfruholm

Gräsöbaden
Gräsögård

Rävsten

TvärnöAspbo

Kallriga
Kallerö

Komossängen
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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
Om oss,
Utflyktstips,
Naturvård,
Friluftsliv,
Naturskola,
Våra områden
Upplandsleden och
Smultronställen.
Kontakta oss gärna.
Telefon 018-611 62 71.
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Box 26074, 750 26 Uppsala
info@upplandsstiftelsen.se
www.upplandsstiftelsen.se
www.smultronstallen.nu


