
2011 ÅRSREDOVISNING



Styrelsen och verkställande direktören lämnar följande 

redovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 – 2011-

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.

ÅRSSTÄMMA
Vid den extra årsstämman den 13 januari i Uppsala Konsert 

& Kongress utsågs en ny styrelse varvid hälften av delega-

terna nyvaldes.

Ordinarie årsstämma hölls den 5 maj i Söderfors herrgård. 

Före stämman presenterades elfiske, svämskog, skötsel av 

reservatet och samarbetsprojekt i Bredforsens naturreservat.

Stämman beslutade att årsavgiften för år 2012 skulle räknas 

upp med tre procent utöver tidigare års avgift på 21,63 kr 

per invånare för landstinget respektive kommunerna. 

Årsskriften för år 2011 har tema Den uppländska skogen.

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

Ordinarie 

Christian Sonnenstein (M) ordf. Uppsala

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

Anders Hedström (MP) 2:e vice ordf. Uppsala

Kent Söderlund (M) Uppsala

Jan Fredriksson (C) Fjärdhundra

Ellinor Karlström (KD) Uppsala

Erik Pelling (S) Uppsala

Lars Skytt (S) Skutskär

Elisabeth Rosengren (V) Tierp

FöRVALTNINGSBERÄTTELSE

UPPLANDSSTIFTELSENS PERSONAL 2011
Från vänster: Pär Eriksson, Johan Persson, Jan Lundqvist, Gillis Aronsson, Björn-Gunnar Lagström, Maria Hoflin, Martin 

Amcoff, Frida Hermanson, Anett Persson, Ellen Salomonsson, Barbro Nilsson Garbergs, Åsa Sjögren, Tomas Loreth, Emelie 

Runfeldt och Anders Olander. Tommy Lennartsson, Karolina Vessby och Per Stolpe är inte med på bilden.
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Ersättare

Kurt Johansson (M) Enköping

Susanne Larsson (M) Uppsala

Hans Gustavsson (C) Österbybruk

Lena Lundberg (FP) Knivsta

Rebecca Ijäs (KD) Knivsta 

Ewa Johansson (S) Tobo

Anders Pettersson (S) Tärnsjö

Leif Hagelin (S) Bålsta

Pernilla Malmer (MP) Uppsala

Presidiet har samtidigt utgjort arbetsutskott. Ledamöter var 

Christian Sonnenstein med Kent Söderlund som ersättare, 

Sigbrit Arfwedson med Lena Lundberg som ersättare och 

Anders Hedström med Erik Pelling som ersättare.

Verkställande direktör har varit Jan Lundqvist. Stiftelsen 

hade vid årets slut 18 tillsvidareanställda och 8 visstids-

anställda i olika projekt, varav sammantaget 8 var kvinnor. 

När deltider omräknas till heltid har stiftelsen haft 22,0 

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, badplat ser, camping-

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

ska 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

• I Rullsands camping har en ny restaurang med butik och 

åtta campingstugor byggts.

• Härjarö camping såldes i maj.

• Stiftelsen har i egen regi drivit Rullsands havsbad och 

camping.

• Samarbetet med Världsnaturfonden WWF befästes i ett 

kulturlandskapsprojekt runt Östersjön. Stiftelsen deltar i 

projektledning m.m.

• Samverkansprojektet med Fortum fortsatte med syfte att 

sköta utvalda miljöer som älvängar och svämskogar längs 

Dalälven samt främja strömvattenfisk.

• Ett omfattande projekt med syftet att bevara naturvärdena 

i kulturlandskapet startades under året. Projektet drivs 

i samverkan med parter från Estland och Lettland och 

finansieras genom Central Baltic Interreg IV A.

• Ett stort Life-projekt för Mälarens lövskogar genomförs 

med stiftelsens medverkan.

• Stiftelsen deltar i tio lokala naturvårdsprojekt (LONA) inom 

naturvård, friluftsliv och naturskola.

• Vår hemsida www.upplandsstiftelsen.se har uppdate-

rats med information om smultronställen i naturen och 

Rullsands camping.

• Utflyktstipsen på hemsidan har utökats och en ny appli-

kation har gjorts till iPhone och Androidtelefoner, vilket 

tillsammans med informationen vid Biotopia är en viktig 

friskvårdssatsning.

• Uppsala läns kommuner var sammantaget bäst i landet på 

friluftsliv år 2011.

ANLÄGGNINGAR
Stiftelsen har haft driftsansvaret för Härjarö camping fram till 

försäljningen i maj, Gräsöbadens bad & camping, Ängskärs 

havscamping och Rullsands havsbad & camping. Verksamheten 

vid Rullsand har skötts av stiftelsen medan övriga anläggnin-

gar har drivits av arrendatorer liksom vid Rävstens stugby där 

Östhammars kommun har driftsansvaret. Arrendatorerna står 

för närunderhåll och viss drift i nära samarbete med stiftelsen. 

SAMM ANFATTNING AV VERKSAMHETEN
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Stiftelsens byggnader med omgivande mark och besöksanord-

ningar är i gott skick.

Försäljningen av Härjarö camping genomfördes den 4 maj 

sedan detaljplan och avstyckning blivit klara. I arrendebostaden 

som hör till jordbruket har kök, toalett- och duschutrymmen 

renoverats.

På Rävsten har arrendatorsbostaden byggts till med en 

ny toalettanläggning. Tvättstuga och dusch har renoverats. 

Östhammars Natur- & Teknikskola har Rävsten som bas för 

verksamheten höst och vår. 

Vid Gräsöbadens bad & camping har servicehuset ”Lången” 

rustats upp med ny ytterpanel och dåliga fönster har bytts ut. 

Gästbryggor har köpts in.

I Ängskärs havscamping har elnätet till husvagnsplatserna 

bytts ut och ny mätutrustning installerats. Upphandling av ny 

arrendator har skett, men ingen anbudsgivare kunde godkännas 

och styrelsen beslutade därför att campingen ska drivas i egen 

regi till dess att ny arrendator tillträder.

Vid Rullsands camping har stora investeringar gjorts i ny 

restaurang med butik och åtta campingstugor. Restaurangen 

invigdes den 24 maj och sex av campingstugorna blev klara för 

uthyrning till midsommar. Fem av småstugorna flyttades till den 

nya stugbyn. Inom campingområdet har omfattande röjningar 

utförts och campingtomter har förbättrats. Anläggningen har 

kopplats till bredbandsnätet. 

Stiftelsen beslutade att driva anläggningen i egen regi åren 

2011 och 2012, vilket har inneburit nyanställning av personal 

och en uppbyggnad av hela verksamheten.

NATUROMRÅDEN
Upplandsstiftelsen förvaltar 34 naturområden, varav 20 är 

naturreservat. Sexton av områdena äger vi helt eller delvis. 

Övriga förvaltar vi på uppdrag eller arrenderar.

En viktig del i förvaltningsarbetet har syftat till att utveckla 

de platser som är Smultronställen i naturen med information, 

parkeringsplatser, stigar och andra besöksanordningar. Våra 14 

tillsynsmän står för en stor del av den löpande skötseln.

Life-projektet Mälarens inre skärgård som pågår 2009–

2014 medför extra resurser för arbete med restaureringsinsat-

ser, tillgänglighet och information i Kalmarnäs, Wik och Norra 

Björkfjärden. 

Genom ett samverkansprojekt med Fortum AB i Bredfor-

sens naturreservat vid Dalälven fortsatte restaureringarna av 

strandängar och betesmarker. Fyrtiofem ton grus lades ut i 

Landkvarnforsen med hjälp av helikopter för att förbättra lek-

platser för strömlevande fisk, framförallt harr.

I det kommunala naturreservatet Granåsen, som stiftelsen 

förvaltar, har röjningar och frihuggning av äldre träd genom-

förts. Området utvecklas även för besökare.

På Gräsö gård har röjning av hagmarker och restaurering 

av skogsbeten fortsatt. Planer på utvecklad information dis-

kuterades bl.a. med Gräsöfonden.

Grönlundsbacken är ett kulturhistoriskt intressant område 

där betesmarker, information och tillgänglighet utvecklas. 

Fornlämningsområde och betesmarker restaureras. En parke-

ringsplats färdigställdes.

I Kalmarnäslandet genomfördes röjningar och ekar frihöggs 

inom Life-projektet Mälarens inre skärgård.

Stiftelsen förvaltar kulturreservatet Lingnåre i Hållnäs på 

uppdrag av kulturmiljöenheten vid Länsstyrelsen. En ny stig-

slinga har anlagts. Bete med får och nöt fortsatte och slåtter 

genomfördes på den nyrestaurerade slåtterängen.

I reservatet Norra Björkfjärden, inom Life-projektet 

Mälarens inre skärgård, genomfördes inplantering av den lilla 

och mycket lokalt förekommande undervattensväxten småsvalt-

ing. Frihuggning av ett 50-tal ädellövträd genomfördes.

Strömarbadet har förbättrats genom grusning av parkering-

en, röjningar och ny skylt. Underhåll av badplats, bryggor och 

toaletter har genomförts.

Strandängen i Wik har restaurerats och betet återupptogs 

under sommaren. I anslutning till strandängen och i nivå med 

angränsande parkering uppfördes en utsiktsplattform. 

UPPLANDSLEDEN
Upplandsledens dag arrangerades med vandringar längs den 

nya slingan på 11 km mellan Gånsta och Bredsand söder om 

Enköping med Enavandrarna som värd. 

Lokalt naturvårdsbidrag (LONA) har beviljats till Förstudie 



5

Upplandsleden Ljusbäcksleden i Heby kommun, etapp 2. Vi 

har avtalat med fastighetsägare för att säkerställa framtida 

dragning av Upplandsleden mellan Östa och Gysinge där en 

spång på 150 m har byggts.

Filmspången är ett annat LONA-projekt som berör leden vid 

Filmsjön. Byggnation och reparation av 60 m spång har utförts 

och ett nytt fågeltorn byggts längs spången. 

Ett vindskydd vid Lillkyrka har renoverats.

NATURSKOLA – BARN/UNGDOM
Upplandsstiftelsens naturskoleverksamhet omfattar hela länet 

och har sin geografiska bas i Uppsala naturskola i Hammarskog 

enligt avtal med kommunen. Tonvikten läggs på att sprida 

utomhuspedagogikens idéer till skolor och förskolor i länet. 

Detta gör vi främst genom att ta fram pedagogiskt material och 

ordna kurser, träffar och olika arrangemang. 

Lokala naturskolor finns nu i Uppsala, Älvkarleby, Enkö-

ping, Håbo, Östhammar, Tierp och Knivsta. De sex senare 

startade på initiativ av och med medverkan av stiftelsen. Nu 

driver kommunerna verksamheten i de fyra första. I de tre 

senare stöds arbetet fortfarande av stiftelsen, lokala naturvårds-

medel (LONA) och företag. 

En mängd kurser, inspirationsdagar och studiedagar 

genomfördes både för grundskolans lärare och för personal i 

förskolan. Kurserna ges både vid naturskolorna och vid lärarnas 

egna skolor ute i länet. Naturskolebussen är då ett viktigt red-

skap.

Skriften Att lära in matematik ute fortsätter att vara en 

försäljningssuccé och har tryckts i nya upplagor. Den har 

reviderats efter den nya läroplanen till en omarbetad upplaga. 

Även Leka och lära matematik ute, som vänder sig till förskolan 

och de tidiga skolåren, har rönt stor uppmärksamhet och blivit 

översatt till engelska och japanska. Kurser och föreläsningar har 

hållits på länets förskolor. Intresset för båda böckernas peda-

gogik är mycket stort. 

Tjugo skolor sökte ekonomiskt stöd till utomhuspedagogik 

vid den egna skolan. Till 13 av dessa lämnade vi bidrag och de 

flesta fick en mindre summa till material.

SMULTRONSTÄLLEN OCH BIOTOPIA
Stiftelsen arbetar för att stimulera till ökat friluftsliv och 

därmed bättre folkhälsa. Vi vill göra det lätt att komma ut i 

naturen. Ett viktigt verktyg är vår verksamhet Smultronställen i 

naturen, där vi pekar ut, kvalitetssäkrar och sprider information 

om bra utflyktsmål. Arbetet bygger på ett samarbete mellan 

stiftelsen och kommunerna Heby, Håbo, Knivsta, Uppsala, 

Tierp, Älvkarleby och Östhammar. 

Under året har informationen från hemsidan www.smul-

tronstallen.nu slagits samman med informationen under 

utflyktstips på stiftelsens hemsida och utvecklats till en bättre 

helhet. Nu kan man söka utflyktstips på vår hemsida utifrån 

vilken del av länet man vill besöka och vad man vill göra. Här 

marknadsförs våra Smultronställen i naturen och här får man 

information om upplevelser, service och hur man hittar fram. 

Ett stort arbete har lagts på att utveckla de mest utnyttjade 

delarna av Upplandsstiftelsens hemsida dvs. utflyktstipsen och 

Upplandsleden.

En vidareutveckling av informationen är applikationen 

Naturtipset för smarta telefoner som ger idéer och vägledning 

ut i naturen. Genom appen får man tips om över 80 naturom-

råden, vägvisning dit och tips om bra områden utifrån egna 

intressen.

På facebooksidan Naturtipset ger vi tips om utflykter i 

naturen. 

Geocasher finns i tre smultronställen. Geocashing är ett 

slags skattjakt med hjälp av GPS vilket lockar nya besökare till 

våra områden. 

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

länet, få information om naturreservat, friluftsområden, vand-

ringsleder och hjälp med förslag på lämpliga utflyktsmål. 

Smultronställen i naturen har en given plats bland Biotopias 

informationsmaterial. Varje smultronställe presenteras kortfattat 

i en ny kartfolder och på flygblad i Biotopia och dessutom på 

26 samlingsplatser i länet såsom kommunhus, bibliotek, turist-

byråer, badhus och friluftsbutiker.

Under 2011 har Biotopia haft 106 633 besökare. Av totala 

besöksantalet har 9 000 varit skol- och förskoleelever från 605 

klasser. De har fått spännande guidningar i utställningarna eller 
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provat på någon av Biotopias många aktiviteter. 

Biotopia, som nu är Uppsalas mest besökta museum, 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. 

 

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

öka intresset och känslan för den uppländska naturen.

Upplandsstiftelsen har i år lett arbetet med utflyktspro-

grammet som erbjuder guidningar och aktiviteter i hela länet. 

Tjugoen aktiviteter har genomförts i samverkan med totalt tju-

gotre olika aktörer. Bakom programmet står, förutom stiftelsen, 

Länsstyrelsen, Biotopia, kommunerna, naturskolor och ideella 

föreningar.  

Vi har, i samarbete med landstinget, spritt information 

om bra barnvagnspromenader i naturen till alla vårdcentraler i 

Uppsala stad. 

I samverkan med LONA-projekten Upplandsled i Heby 1 

och 2 har informationsskyltar och en informationsbroschyr om 

Kyrkstigen i Tärnsjö tagits fram och distribuerats.

Vi har samarbetat med Handikappföreningarnas samarbet-

sorgan (HSO) i Enköping och i Bålsta för att utveckla tillgäng-

ligheten till naturen.

De elektroniska folkräknarna har funnits på plats och räknat 

besökare på Wik, Kyrkstigen, Aspbo, och Långalmastigen.

Under året har referensgruppen för friluftsliv haft ett 

kvällsmöte och arrangerat ett välbesökt seminarium på tema 

Tillgänglighet till naturen. 

Föreningsbidrag gavs till tre friluftsprojekt.

NATURVÅRD I LANDMILJöER
Stiftelsen verkar för att freda biologiskt värdefulla marker dels 

genom förvärv och dels genom att ta fram kunskapsunderlag. 

Områden med både höga natur- och friluftsvärden samt ett nära 

samarbete med kommunerna prioriteras.

Förberedelser inför markköp pågår i Björns skärgård och 

Källarberget i Terps kommun, Rotskär i Älvkarleby kommun och 

Tenabadet i Heby kommun. 

Samverkansprojektet med Fortum AB har fortsatt och 

varit inriktat på älvängar och svämskogar längs Dalälven samt 

att främja strömvattenfisk som harr. Projektet har stötts av 

Naturskyddsföreningen och finansieras via medel från miljö-

märkt el. En rapport har publicerats med den inventering och 

skötselplan som stiftelsen tagit fram för 350 ha mark som 

Fortum äger vid Untra.

Åtgärder med restaurering av rikkärr och ängsmarker i 

Älvkarleby kommun har fortsatt.

Inom projektet Länna eklandskap fortsatte samarbetet med 

Holmen Skog AB. Ett projekt som rör badplatser med naturom-

givningar har pågått under året i samverkan med Uppsala kom-

mun.

Samarbetet med Världsnaturfonden WWF fortsätter i pro-

jekt Roslagshagar med inriktning på att restaurera och få igång 

hävd på värdefulla kulturmarker. WWF har beslutat att Norra 

Roslagen är ett av tre områden som kommer att ingå i WWF:s 

nationella landskapsprojekt. 

På uppdrag av WWF medverkar stiftelsen i projektledningen 

av det internationella våt- och gräsmarksprojektet Meatball 

där Estland, Lettland och Litauen deltar. WWF finansierar pro-

jektet. 

Projekt Snowbal stöds av WWF och har syftet att sprida 

kunskaper om jordbruksmetoder som minskar näringsläckaget 

till Östersjön på ett ekonomiskt hållbart sätt samtidigt som 

den biologiska mångfalden stärks. Stiftelsen är projektägare 

och övriga partner är Estonian Fund for Nature i Estland och 

Latvian Fund for Nature i Lettland. Medel har beviljats från den 

Europeiska regionala utvecklingsfonden Central Baltic Interreg 

IV Programme.

Externa medel har även erhållits från Jordbruksverket i form 

av restaureringsstöd för betesmarker, uppförande av trägärdes-

gård och restaurering av ängslador m.m. Skötsel av områden 

som arrenderas av Roslagshagar finansieras via miljöstöd.

Stängselersättning och avtal om betesdrift har träffats med 

tre gårdar i Östhammarsområdet omfattande 24 ha. Därutöver 

har restaureringar planerats, organiserats och genomförts i bl.a. 

de områden som tidigare beviljats restaureringsstöd. 



7

Två nyhetsbrev om Roslagshagar har skickats ut. En bro-
schyr om Roslagshagar har tagits fram.

Arbete med åtgärder för hotade arter har fortgått under 
året, men med något lägre aktivitet pga. minskade ekono-
miska resurser. Fokus har legat på arter som finns i stiftelsens 
naturområden eller projektområden. Insatserna har främst 
finansierats genom stiftelsens budget och restaureringsstöd från 
Jordbruksverket. Åtgärder för att gynna de hotade arterna mne-
mosynefjäril, gotlandssäfferotplattmal, ängsskäreplattmal och 
sköldbaggar på krissla har utförts inom ramen för Roslagshagar 
under året. Övriga arter vi arbetat med är ängsväddnätfjäril, 
älvängslöpare och fauna knuten till asp och lind.

Stiftelsens rådgivande expertgrupp för gröna naturvårds-
frågor träffades vid två tillfällen.

Årets naturvårdspris tilldelades Lena Jonsell för det fram-
gångsrika arbetet med den omfattande florainventeringen i 
Uppland, vars material sammanställts i det praktfulla bokverket 
Upplands Flora.

Föreningsbidrag gavs till fem naturvårdsprojekt. 

NATURVÅRD I VATTENMILJöER
I samarbete med konsultföretaget SKUTAB och Östhammars 
kommun har arbetet med miljöförbättrande åtgärder i Östham-
marsfjärden och Granfjärden genomförts. Statliga medel bevil-
jades för arbetet. 

Omfattande inventeringar av viktiga lek- och uppväxtmiljöer 
för kustfisk i västra Öregrundsgrepen och på Söderön är genom-
förda. Åtgärder för att förstärka fiskrekryteringen planeras. Arbe-
tet finansieras med statliga medel.

I samarbete med SKUTAB och Länsstyrelsen har arbetet 
med att freda värdefulla havsvikar i Gräsö skärgård från fiske 
under lekperioden fortsatt.

Flera projekt drivs för att gynna fisken asp, bl.a. har bio-
topvårdsåtgärder gjorts i Fladån nära Almunge. Fyrisån provfis-
kades för fjärde gången sedan den nya fiskvandringsvägen vid 
Islandsfallet i Uppsala öppnades.

Inom ramen för ett Fortumfinansierat projekt kring 
nedre Dalälven har insatser för att förbättra harrbeståndet i 
Bredforsen fortsatt. Här ingår provfisken efter harr och öring, 
skärpta fiskeregler samt omfattande biotopvårdsåtgärder.

INFORMATION
Informationen på hemsidan hålls ständigt aktuell. Viss infor-
mation finns även på engelska och tyska. Smultronställen i 
naturen har integrerats med övriga utflyktstips på hemsidan. 
Internetadressen www.smultronstallen.nu och Rullsand.se har 
länkats till Upplandsstiftelsens hemsida. Hemsidan har haft 
närmare 64 000 unika besökare under året.

Appen Naturtipset har producerats och lagts ut på 
Appstore och Androidmarket för användning i smarta mobiler. 
Cirka 1 000 nerladdningar har skett till iPhone fram till 
årsskiftet.

Två nyhetsbrev har sänts per e-post till cirka 800 per-
soner inom berörd målgrupp av politiker och tjänstemän 
inom kommunerna och landstinget samt myndigheter och 
föreningar.

Under året har stiftelsen också deltagit i lokala 
arrangemang som Stadsskogens dag i Uppsala, Familjedagen 
på Tvärnö och Skördefesten på Wik. 

EKONOMI
Stiftelsens intäkter var 32,2 mkr. Av detta hänför sig 5,6 
mkr till vinst vid avyttring av Härjarö camping, 14,4 mkr till 
medlemmarnas årsavgift samt 12,2 mkr i ränta, försäljning, 
arrenden, skogsavverkning m.m. från egna områden och 
projektbidrag. Medel till projekt utgör en stor post som 
kommer från Världsnaturfonden WWF, EU, Länsstyrelsen, 
Naturvårdsverket m.fl. Totala kostnaderna var 27,1 mkr, varav 
2,0 mkr i avskrivningar. Årets resultat, efter disposition av 
eget kapital, är ett underskott på 0,275 mkr.

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 föl-
jande resultat- och balansräkningar med noter.
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 Not 2011 2010
Intäkter   
   
Årsavgifter  14 358 13 742
Vinst vid avyttring av byggnader och mark  5 562 
Övriga intäkter 1 12 265 6 091
Summa intäkter  32 185 19 833
   
   
Kostnader   
   
Personalkostnader 2 -12 391 -9 546
Övriga kostnader 3 -12 698 -8 697
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 4, 6 -2 055 -2 415
Summa kostnader  -27 144 -20 658
   
Rörelseresultat  5 041 -825
   
   
Resultat från finansiella investeringar   
   
Ränteintäkter  80 23
Räntekostnader  -100 -33
Summa resultat från finansiella investeringar  -20 -10
   
Resultat före disposition av eget kapital  5 021 -835
   
Värdesäkring av grundfond  -106 -123
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år 7 372 544
Vinst vid avyttring av byggnader och mark 7 -5 562 
   
Årets resultat  -275 -414
Alla belopp i tkr.

RESULTATRÄKNING
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 Not 2011-12-31 2010-12-31
Tillgångar   
   
Anläggningstillgångar   
   
Materiella anläggningstillgångar   
Byggnader 4 23 041 19 612
Mark 5 738 738
Maskiner och inventarier 6 1 498 1 215
Summa materiella anläggningstillgångar  25 277 21 565
   
Finansiella anläggningstillgångar   
Andra långfristiga fordringar  380 380
Summa finansiella anläggningstillgångar  380 380
Summa anläggningstillgångar  25 657 21 945
   
Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar  995 19 053
Övriga kortfristiga fordringar  1 458 2 155
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  2 781 1 610
Summa kortfristiga fordringar  5 234 22 818
   
Kassa och bank  1 023 4
Summa omsättningstillgångar  6 257 22 822
Summa tillgångar  31 914 44 767
   
Eget kapital och skulder   
Eget kapital 7    
Grundfond  5 494 5 388
Balanserad vinst eller förlust  -509 -95
Årets resultat  -275 -414
Ändamålsbestämda medel  12 539 7 349
Summa eget kapital  17 249 12 228
   
Kortfristiga skulder   
Kortfristiga skulder till kreditinstitut  5 174 5 171
Leverantörsskulder  4 259 4 890
Aktuella skatteskulder  0 2
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  5 232 22 476
Summa kortfristiga skulder  14 665 32 539
Summa eget kapital, avsättningar och skulder  31 914 44 767
   
Ställda säkerheter   
Fastighetsinteckningar  0 0
Ansvarsförbindelser 8 Se not Se not

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 komponentavskrivning 5–30 år
Inventarier, verktyg, installationer 5–11 år

Not 1. övriga intäkter (tkr) 2011 2010  Hyresintäkter/arrenden 977 1 845  
Avverkning 343 131 
Löneersättning/lönebidrag 730 284
Projektstöd/-bidrag 3 683 1 676
Övrigt (sålda varor och tjänster till bl.a. Länsstyrelsen m.m.) 6 532 2 155  
Summa övriga intäkter 12 265 6 091  
    
Not 2. Antal anställda samt personalkostnader (tkr)
Anställda kvinnor 8 7
män 18 15  
Totalt 26 22 

Årsarbetare kvinnor 7,30 6,90
män 14,70 10,10  
Totalt 22,00 17,00 
 
Löner och ersättningar har uppgått till:    
Styrelsen och verkställande direktören 854 855  
Övriga anställda 8 207 6 008  
Totala löner och ersättningar 9 061 6 863  
Sociala avgifter enligt lag och avtal 2 543 2 019  
Pensionskostnader 509 431  
Övriga personalkostnader 278 233  
Summa personalkostnader 12 391 9 546

Stiftelsens pensionsåtaganden tryggas av Landstinget (LF § 42/1987

Not 3. övriga kostnader (tkr)  
Fastighetsunderhåll 1 884 1 256
Övrig fastighetsservice 68 30
Hyra lokaler 367 473
Bilhyra/bilpoolen/bensin 303 235
Marknadsföring och information 394 388
Revision 47 111
Övriga konsulter 1 867 1 750
Tele och porto 275 116
Bidrag 1 085 798
Övriga kostnader Rullsand 1 972 0
Övrigt (köpta varor och tjänster såsom projektkostn. och ekonomiadm. mm.) 4 436 3 542
Summa övriga kostnader 12 698 8 699  

NOTER
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Not 4. Byggnader (tkr)       
  
Objekt   Årets    Årets  
 Investerat Investerat försäljning/ Investerat Avskrivning Avskrivning försäljning/ Avskrivning Bokfört värde
 t.o.m. 2010 2011 utrangering t.o.m. 2011 t.o.m. 2010 2011 utrangering t.o.m. 2011 2011-12-31
Ekholmen/Härjarö 21 395 805 -21 290 910 -16 036 -411 16 317 -130 780
Lilla Landskär 2 213  215  -4  -4 211
Rullsand 14 954 7 646 -61 22 539 -10 183 -410 39 -10 554 11 985
Ängskär 6 772 414 6 7 192 -3 830 -183 -7 -4 020 3 172
Gräsöbaden 12 789 372 18 13 179 -8 816 -278 -29 -9 123 4 056
Rävsten 7 793 494 64 8 351 -5 576 -182 -67 -5 825 2 526
Båtforstorpet 639 0  639 -366 -32  -398 241
Lingnåre 34 0  34 -7 -1  -8 26
Upplandsleden 72 0  72 -25 -4  -29 43
Summa byggnader 64 451 9 944 -21 263 53 132 -44 839 -1 505 16 253 -30 091 23 041

Taxeringsvärden 2011 för fastigheter i Sverige uppgår till 43 562 tkr.      
  
Not 5. Mark (tkr)      
Objekt Investerat Investerat Investerat Invest.bidrag Nedskrivning Bokfört värde
 t.o.m 2010 2011 t.o.m. 2011 t.o.m. 2011 t.o.m. 2011 2011-12-31
Ängskär 540  540   540
Rävsten 100  100   100
Pansarudden *) 7 720  7 720 -3 100 -4 620 0
Bredforsen *) 3 481 89 3 570 -1 585 -1 985 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 *) 155 57 212  -212 0
Lingnåre *) 691  691 -315 -376 0
Ekholmen 950  950  -852 98
Torslundagropen *) 88  88  -88 0
Kroppsjön *) 4 914  4 914 -2 025 -2 889 0
Björns skärgård *) 0 14 14  -14 0
Källarberget *) 0 14 14  -14 0
Fageruddsåsen *) 55  55  -55 0
Summa mark 33 862 87 33 949 –13 358 –19 853 738

*) 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    Årets    Årets
  Investerat Investerat försäljning/ Investerat Avskrivning Avskrivning försäljning/ Avskrivning Bokfört värde
  t.o.m. 2010 2011 utrangering t.o.m. 2011 t.o.m. 2010 2011 utrangering t.o.m. 2011 2011-12-31
Gemensamt  2 229 84 -1797 516 -2 055 -79 1797 -337 179
Rullsand anläggning  360   360 -63 -33  -96 264
Rullsand resultatenhet  0 690  690  -32  -32 658
Ängskär  27   27 -11 -5  -16 11
Gräsöbaden  172   172 -136 -34  -170 2
Rävsten  1 001 15 -63 953 -590 -108 63 -635 318
IP Skogen  3 427  -3427 0 -3 239  3239 0 0
Life/Mälaren (projekt)  140   140 -47 -28  -75 65

Summa inventarier  7 356 789 -5 287 2 858 -6 141 -319 5 099 -1 361 1 497
   
Not 7. Eget kapital (tkr)       
   Grundfond Balanserad Ändamåls- Årets 
    vinst/förlust best. medel resultat Summa
Ingående balans   5 388 -95 7 349 -414 12 228
Resultat 2010    -414  414 0
Resultat 2011 före disposition av eget kapital    5 021 5 021
Resultatdisposition *)     -372 372 0
Reavinst försäljning Härjarö     5 562 -5 562 0
Värdesäkring grundfond   106   -106 0
Utgående balans   5 494 -509 12 539 -275 17 249

*) Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 2011 enligt styrelsebeslut avser punkt tre 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)

Not 8. Ansvarsförbindelse

Landstinget i Uppsala län administrerar Upplandsstiftelsens pensioner. Enligt ett avtal från november 2003 mellan landstinget och stiftelsen står lands-
tinget för stiftelsens samtliga pensionskostnader till och med år 2001. Det innebär att pensionsåtaganden upparbetade före år 2002 belastar landstinget 
och åtaganden därefter stiftelsen.
Stiftelsen har till och med år 2010 inte tagit upp någon avsättning för Förmånsbestämd Ålderspension (FÅP) i sin balansräkning och ej heller debiterats 
för utbetalade sådana pensioner. Stiftelsen har alltså en upparbetad skuld till landstinget, som kommer att regleras under 2012. Därefter är avsikten att 
reglera detta löpande. 
Den exakta storleken på Upplandsstiftelsens skuld till landstinget per 2011-12-31 har inte kunnat säkerställas, men enligt styrelsens bedömning uppgår 
den till drygt 1 mkr inklusive särskild löneskatt.

NOTER
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REVISIONSBERÄTTELSE

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens för-
valtning i Upplandsstiftelsen för år 2011. 

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 räkenskapshandlin-
garna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och 
styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informa-
tionen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder 
och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon sty-
relseledamot 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 årsredovisningsla-
gen 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 den 11 april 2012

Knut Rexed
  
Roger Fransson 

Biträdda av auktoriserad revisor

Ulrica Toivonen 
Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB

Backsippa.
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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 355 x 9 -- --
1974 N Björkfjärden 290 23 x -- -- --
1975 Gräsöbaden -- -- -- 11 300 20
1976 Rullsand -- -- x 23 264 78
1979 Ängskär 333 95 x 6 60 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 2490  74 624 221

*) 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 fyra fritidsområden sålts: Sånka bad och camping 1996, Skattmansöådalens skidanläggning 
1998, Sågarbo stugby 2001 och Härjarö camping 2011. 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 samt Rullsand och Ängskär 2010–2011. Under år 2005 såldes 185 ha av skogen i 
Härjarö.



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 22 
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
2010 Wiks strandäng 7 7 
 
Förklaringar
x=existerande, (x)=planerat

15

Rullsand

Lingnåre

Ledskär
Båtforstorpet

Bredforsen Nöttbo

Strömarbadet

Långnäset

Gåsholmen

Vendelsjön

Oxhagen

Ola

Pansarudden

Naturområden som
stiftelsen äger eller
förvaltar

Upplandsleden

Kanotleder

Broborg
Wik

Wik strandäng

Hagalund

Torslundagropen

Fageruddsåsen

Ekolsund
Granåsen

Kalmarnäs

Härjarö
Norra Björkfjärden

Ängskär

Skaten-Rångsen
Jungfruholm

Gräsöbaden
Gräsögård

Rävsten

TvärnöAspbo

Kallriga
Kallerö

Komossängen



UPPLANDSSTIFTELSEN bildades 
1972 för att ”underlätta och 
stimulera allmänhetens frilufts-
liv” samt ”verka för bevarande 
och skydd av den uppländska 
naturen”. Medlemmar är lands-
tinget 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 
Aktuellt,
Utflyktstips,
Friluftsliv,
Naturskola,
Naturvård,
Våra områden,
Om oss
Kontakta oss gärna. 
Telefon 018-611 62 71.
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Box 26074, 750 26 Uppsala
info@upplandsstiftelsen.se
www.upplandsstiftelsen.se
www.smul t rons ta l l en .nu
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