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Presidiet har samtidigt utgjort arbetsutskott.
Ledamöter var Jenny Lundström, Jacob Spangenberg och Sören Bergqvist.
Verkställande direktör har varit Björn-Gunnar
Lagström. Upplandsstiftelsen hade under året
19 anställda omräknat till heltid varav sammantaget 9 var kvinnor.

2019 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören lämnar
följande redovisning för räkenskapsåret
2019-01-01–2019-12-31. En fullständig verksamhetsberättelse finns på Upplandsstiftelsens
hemsida och kan även rekvireras från kansliet.

ÄNDAMÅL
Enligt stadgarna ska Upplandsstiftelsen vara ett
för kommunerna och Region Uppsala 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
att Upplandsstiftelsen köper eller arrenderar
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.

MEDLEMMAR
Upplandsstiftelsens medlemmar är Region
Uppsala och Uppsala läns kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala,
Älvkarleby och Östhammar.
ÅRSSTÄMMA
Ordinarie årsstämma hölls den 16 maj i
Regionens hus, Uppsala. Årsanslag och budget
för verksamhetsåret 2019 fastställdes i ett
extra stämmomöte den 19 december 2018.
STYRELSE, ARBETSUTSKOTT, VD OCH
PERSONAL
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordinarie
Jenny Lundström (MP) ordf. Tierp
Jacob Spangenberg (C) 1:e vice ordf. Östhammar
Sören Bergqvist (V) 2:e vice ordf. Uppsala
Susanne Mastonstråle (M) Älvkarleby
Anders Kihl (KD) Heby
Håkan Marklund (L) Uppsala
Pia Milton (S) Uppsala
Lars Berglöf (S) Knivsta
Zinaida Belonoshko (SD) Håbo

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
• En ny styrelse för Upplandsstiftelsen utsågs
vid stämmomötet den 15 januari. Under det
efterföljande konstituerande styrelsemötet
utnämndes ett arbetsutskott bestående av
Jenny Lundström, Jacob Spangenberg och
Sören Bergqvist.
• Styrelsen beslutade vid sammanträdet den
30 oktober att anställa Thomas Bertilsson
att efterträda vd Björn-Gunnar Lagström som
går i pension. Thomas Bertilsson tillträder
den 1 februari 2020.
• Jordbruksverket har under 2019 påbörjat
beslut och utbetalning av innestående ersättningar för skötsel av biologiskt värdefulla
naturbetesmarker. Detta har inte kunnat göras tidigare på grund av administrativa problem på Jordbruksverket.

Ersättare
Björn Holm (M) Uppsala
Kerstin Troedsson (C) Enköping
Kevin Andersson (KD) Enköping
Alfred Mujambere (L) Tierp
Joel Lindh (MP) Heby
Linda Johansson (S) Enköping
Gabriel Tidestav (S) Håbo
Christer Olsson (SD), Uppsala
Elisabeth Rosengren (V) Tierp
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NATUROMRÅDEN
Upplandsstiftelsen förvaltar 47 naturområden,
varav 26 är naturreservat och ett kulturreservat.
24 av områdena ägs helt eller delvis av Upplandsstiftelsen. Övriga områden förvaltas på
uppdrag eller arrenderas. Sammanlagt förvaltar
Upplandsstiftelsen ca 10 700 ha mark- och
vattenområden varav 3 500 ha är mark.
En viktig del i arbetet är att göra naturområdena tillgängliga för besökare. I de flesta områdena finns parkeringsplats, informationstavlor,
stängselgenomgångar, naturstigar och rastplatser.
I många områden finns även badplatser,
eldstäder, vindskydd och fågeltorn. I områdena
som utgör smultronställen görs extra insatser
för att de ska bli mer attraktiva och intressanta
att besöka.
Upplandsstiftelsens innehav domineras av
skogsmark och vidsträckta skärgårdar. En
mängd insatser genomförs för att med olika
metoder främja förutsättningarna för växter och
djur, inte minst hotade arter. Sammantaget
ingår ca 100 byggnader i Upplandsstiftelsens
innehav.
23 tillsynsmän svarar för en stor del av den
löpande skötseln.
Under 2019 togs en plan fram för att ha beredskap för eventuella skogsbränder i områden
som ägs eller förvaltas av Upplandsstiftelsen.

Stormen Alfrida som drog in över bl.a. Uppsala län i början på 2019 fällde ett stort antal träd utmed Upplandsleden men också i
flera av Upplandsstiftelsens naturområden.
Upplandsstiftelsen har vidtagit åtgärder och
har också uppmanat allmänheten att inte
vandra vissa sträckor på Upplandsleden innan uppröjning har skett.
Restaureringsinsatser påbörjades i våtmarksområdet Lortfjärden, Östhammars
kommun. Syftet med arbetet är att hålla
kvar vattnet under våren för att främja reproduktion av fisk. Även andra växter och
djur kommer att gynnas av åtgärden.
Ett nytt projektsamarbete inleddes tillsammans med Världsnaturfonden WWF med syftet att öka arealerna av biologiskt värdefulla
betesmarker i norra Roslagen. Projektet bidrar till att öka kunskaperna om naturbeteskött. Arbetet finansieras till betydande del
av KF Stockholm.
Genom Upplandsstiftelsens projekt FINA –
Folkhälsa i natur för alla, utvecklas vardagliga naturupplevelser för personer med funktionsnedsättning med anslutande nätverk.
Metoderna kan omfatta många och olika
målgrupper fördelat över länet.

SAMMANFATTNING AV
VERKSAMHETEN

UPPLANDSLEDEN
Upplandsledens 50 mil sträcker sig genom hela
länet. Upplandstiftelsens huvudmannaskap och
tillsyn över Upplandsleden är av avgörande
betydelse för ledens kondition och standard.
Det krävs kontinuerligt underhåll, vilket utförs
av respektive kommun i samverkan med föreningar.
Exempel på åtgärder.
• Etapp 1:0 invigdes i samverkan med Uppsala kommun. Den går längs Gula stigen
genom Uppsala och vidare fram till Sunnerstaåsen. Nu startar Upplandsleden mitt
inne i centrala Uppsala.
• Stormen Alfrida fällde träd som blockerade
11 mil av leden mellan Länna och Österbybruk. Vid årets slut är leden fortfarande
svårframkomlig mellan Knutby och Gimo,
8 mil.

ANLÄGGNINGAR
Upplandsstiftelsen äger två campinganläggningar och en stugby, Rullsand, Ängskär och
Rävsten. Byggnaderna med omgivande marker
och besöksanordningar är i gott skick.
Vid Rävstens stugby har tillgängligheten utökats bl.a. med ramper, nya dörrar och anpassningar i kök.
Ängskärs havscamping. Nya arrendatorer
tillträdde i mars. Nytt tak har lagts på receptionsbyggnaden. I samverkan med Tierps
kommun och Region Uppsala diskuteras en
upprustning av bryggan i djuphamnen.
Rullsands havsbad & camping. Brandskyddet uppdaterades bl.a. med nysläckanordning i
köket. Även livräddningsutrustning med flottar
och livräddningsstationer har förnyats.
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veckling. Delaktighet, engagemang och trygghet
har visat sig vara viktigt för att ge uthållighet.

Upplandsstiftelsen har arbetat med att
sluta avtal med markägare för att skapa en
ny ledsträcka mellan Siggefora och Tärnsjö
i Heby kommun. Arbetet drivs i samverkan
med Heby kommun med stöd av LONAmedel.

Öppen förskoleverksamhet utomhus
Upplandsstiftelsen har arbetat vidare med att
skapa uteverksamhet inom den öppna förskolan. Syftet är att underlätta för möten, uppmuntra till rörelse, skapa naturvana och trygghet i naturen i Uppsalas socialt utsatta stadsdelar. Sammantaget har de öppna förskolorna haft
över 3 000 besökare utomhus under året.

NATURSKOLA – BARN/UNGDOM
Upplandsstiftelsens naturskoleverksamhet omfattar hela länet och har den geografiska basen
vid Uppsala Naturskola i Hammarskog. Tonvikten läggs på att sprida utomhuspedagogikens
idéer till skolor och förskolor i länet. Detta görs
främst genom att ta fram pedagogiskt material
och ordna kurser, träffar och olika arrangemang. Upplandstiftelsen verkar för att naturskoleverksamhet ska finnas i alla kommuner.
Under 2019 har det bedrivits naturskoleverksamhet i sex av länets åtta kommuner. I
Uppsala, Enköping, Håbo, Tierp och Knivsta
finns välfungerande och etablerade naturskolor.
I Älvkarleby får alla elever i årskurs 3 och 5
en heldag ute. I Östhammar och Heby saknas
naturskoleverksamhet. Knivsta naturskola har
under året fått driftsstöd från Upplandsstiftelsen.
Naturskolorna i länet har ett löpande gott
samarbete. Detta år arrangerades två träffar för
erfarenhetsutbyte.

Smultronställen i naturen
Smultronställen i naturen drivs i samverkan
med kommunerna i länet. Under året anslöt
Enköpings kommun till samarbetet. Syftet är att
skapa fler bra besöksmål i naturen.

●
●

Länet har fått ett nytt smultronställe:
Himlabacken i Enköping.
Styrgruppen för smultronställen har haft två
möten, i Uppsala och i Tierp.

Biotopia
Biotopia, biologiskt museum i Uppsala, drivs av
Uppsala kommun. Upplandsstiftelsen stärker
museets arbete både ekonomiskt och personellt. Genom Upplandsstiftelsens engagemang
kan Biotopia tillhandahålla naturinformation för
hela länet.
Under 2019 har Biotopia i samverkan med
Upplandsstiftelsen, och ytterligare parter, bland
annat:
• Tillhandahållit information om hela länets
natur i form av broschyrer och säsongsanpassade utflyktstips som lyfts fram på olika
sätt i museet.
• Bemannat ”ådagar” i fyra olika kommuner,
Knivsta, Enköping, Heby och Tierp, och Aspens dag i Fyrisån.
• Tagit fram tre kortfilmer inom LONAprojektet ”Tillgänglig natur”.

FRILUFTSLIV – FOLKHÄLSA
Upplandsstiftelsen arbetar för att stimulera till
ökat friluftsliv och på så sätt bidra till en bättre
folkhälsa.
Genom verksamhet som riktar sig mot specifika målgrupper arbetar vi för att fler ska ha
möjlighet att komma ut i naturen.
Folkhälsa i naturen för alla – FINA
I FiNA – Folkhälsa I Natur för Alla har Upplandsstiftelsen utvecklat och genomfört enkla
uteaktiviteter tillsammans med grupper med
varierande funktionsnedsättningar och aktuella
nätverk. Under året har arbetet riktats även mot
gruppen äldre, 65 år och däröver. I samverkan
med målgruppen och deras nätverk fortsätter vi
att utveckla arbetssätt och sprider det till fler
kommuner.

Naturkartan istället för naturtipset
I samverkan med Länsstyrelsen och Biotopia
utvecklar Upplandsstiftelsen innehållet i appen
Naturkartan.

Uteaktiviteterna bidrar till rörelse men också
till meningsfull gemenskap och personlig ut-
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Utflyktsprogrammet
Utflyktsprogrammet erbjuder guidningar och
aktiviteter i hela länet och trycks i ett vår- och
ett höstprogram. Totalt innehöll programmet
132 olika aktiviteter tillhandahållna av ca 35
olika arrangörer.

Inventeringar genomförs och följs upp regelbundet. Avverkningsanmälningar granskas
och synpunkter framförs till markägare och
berörda myndigheter när det bedöms som
motiverat.

Ekologisk landskapsplanering vid Dalälven
• Samarbetet med Fortum AB har fortsatt. En
översyn av den naturvårdsplan Upplandsstiftelsen tog fram för 10 år sedan på företagets
markinnehav har genomförts under året.
• Kontakterna med Vattenfall har utvecklats
under året. Upplandsstiftelsen har genomfört naturvårdande röjningar vid Söderfors på
företagets mark.
• Slåtter har utförts på ängar vid Rotskär,
Sand och Ambricka.

NATURVÅRD I LANDMILJÖER
Upplandsstiftelsens naturvårdsarbete har bedrivits i samverkan med många parter och med
omfattande extern finansiering från Världsnaturfonden WWF, EU, staten, Landsbygdsprogrammet, Fortum, Vattenfall med flera. Under året
har en reviderad naturvårdspolicy tagits fram
och beslutats. Naturvårdspolicyn gäller för
2020-talet och utgår bland annat från FN:s
globala mål för hållbar utveckling –
Agenda 2030.

Ekologisk landskapsplanering vid Länna
● Samarbetet med Holmen Skog AB inom
projektet Länna eklandskap fortsatte. Företaget har pekat ut ett större område i Länna-trakten som ett område av särskilt intresse för naturvård s.k.“Kunskapsskog”.
Upplandsstiftelsens mångåriga arbete här
kommer att implementeras i skötselplaneringen av området som kommer att invigas
officiellt år 2021.

Freda värdefulla marker
Upplandsstiftelsen verkar för fredande av biologiskt värdefulla marker samt marker för friluftsliv genom förvärv eller andra former av överenskommelser.
Områden med både höga natur- och friluftsvärden prioriteras.
● Arbete har inletts kring utvidgning av naturreservaten Bredforsen (Tierp) och Svanhusskogen (Östhammar).
● Upplandsstiftelsen har påbörjat arbetet att i
samförstånd med markägaren och Enköpings kommun överta förvaltningen av naturreservatet Uvberget (Enköping).

Ekologisk landskapsplanering vid Vällen

●

Ekologisk landskapsplanering
Verksamheten bedrivs i alla slags naturtyper i
landskap med höga biologiska värden. Syftet är
att främja biologisk mångfald, säkerställa naturvärden och sprida information om Upplandsstiftelsens verksamhet. Inom ramen för projektet har en bred aktivitet pågått under lång tid,
nätverk har utvecklats och ett förtroendefullt
samarbete mellan markägare, myndigheter och
andra aktörer har utvecklats. Detta har ökat
verkningsgraden av Upplandsstiftelsens insatser. Nedan ges exempel på aktiviteter som fortgår i alla landskapen:
• Samverka med Länsstyrelsen i arbetet med
åtgärdsprogram för hotade arter och miljöer.

Förslag på tillägg av flera skogsskiften till
reservatet Svanhusskogen har inkommit från
markägare. En eventuell utvidgning av
Svanhusskogens naturreservat har diskuterats med Länsstyrelsen.

Kulturlandskapet
Upplandsstiftelsen verkar tillsammans med en
stor mängd aktörer såsom djurhållare, markägare, Världsnaturfonden, Länsstyrelsen m.fl. för
att värna det biologiskt rika kulturlandskapet.
Upplandsstiftelsen bedriver arbetet med omfattande extern finansiering. Sammantaget har
över 3 000 ha restaurerats sett över de senaste
20 åren.
Mälarlandskapet
• Investeringsstöd för ett fågeltorn, stig, information och parkering vid Hosjön har be-
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viljats av Länsstyrelsen. Åtgärder har påbörjats.
Mellan Vattholma och Skyttorp har naturvårdshuggningar och röjningar utförts längs
åsen. En stig med information har anlagts
inom ett samarbete med Uppsala kommun
som delfinansieras av Landsbygdsprogrammet. Leden invigs under 2020.
Restaurering av en betesmark vid Lillkyrka,
Enköpings kommun har slutförts, med finansiering från Länsstyrelsen. I området
finns fornlämningar av riksintresse och det
är välbesökt av närboende och vandrare på
Upplandsleden.

verkan med djurägare och Gräsö Kött AB,
har fortsatt.
Kulturlandskapet i Heby

●
●

Slåtterytor vid Tenabadet har hävdats för att
gynna den hotade ängsskäreplattmalen och
väddnätfjärilen.
Arrende av Bromyran, en älväng på ca 40
hektar som ägs av Bergvik, intill Östa naturreservat. Ansökan av medel till restaureringsåtgärder från Landsbygdsprogrammet
beviljades i slutet av året.

NATURVÅRD I VATTENMILJÖER
Arbetet med att restaurera våtmarker och kustmynnande vattendrag har fortsatt för att förbättra produktionen av fisk och gynna den biologiska mångfalden. Arbetet bedrivs i samarbete
med Länsstyrelserna i Uppsala och Gävleborgs
län, Östhammars och Tierps kommuner, Sportfiskarna, Skärgårdsstiftelsen och Världsnaturfonden WWF.

Roslagshagar
Landskapsprojekt Rikare Skärgårdslandskaps
samarbete med Världsnaturfonden WWF, Upplandsstiftelsen och Skärgårdsstiftelsen, har
slutförts under året. Under 2019 finansierade
WWF projektet med totalt 800 tkr där 430 tkr
utgjorde Upplandsstiftelsens del.
Ett nytt treårigt landskapsprojekt har startat
under året med medel från Konsumentföreningen Stockholm, som drivs via Världsnaturfonden WWF. Upplandsstiftelsen erhåller 800
tkr per år för att restaurera 300 hektar nya
naturbetesmarker. Huvudsyftet är att öka produktionen av certifierat naturbeteskött.
● Rådgivning kring skötsel av ängs- och hagmarker har utförts på 7 gårdar under året.
● Stängselersättning och avtal om betesdrift
har tecknats för fyra områden i Östhammarstrakten.
● Restaureringsåtgärder har utförts i 5 ängar
och hagar (Oxsten södra, Gruvskäret, Källnäs, Asplund och Yttersby) för att gynna de
hotade arterna mnemosynefjäril och sköldbaggar på krissla. Restaurering har också
påbörjats av betesmarker som omger Lortfjärden.
● Skötsel av ängar, hagar och våtmarker har
genomförts på arrenderade marker omfattande ca 230 hektar. Flera områden hyser
starkt hotade arter. Skötselavtal skrivs med
djurägare eller entreprenörer. Finansieras via
miljöstöd i Landsbygdsprogrammet.
● Arbetet med att utveckla skötseln av hagmarker på Gräsö med skärgård, i nära sam-
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Restaurering av våtmarken Träsket i reservatet Östra Tvärnö har påbörjats. Medel har
beviljats från Landsbygdsprogrammet. Delar av restaureringen finansieras genom
Upplandsstiftelsens samarbetsprojekt med
Världsnaturfonden WWF.

•

Åtgärder vid våtmarken Lortfjärden nära
Öregrund inleddes. I slutet på 2019 färdigställdes våtmarken med omlöp för fisk och
anläggandet av häckningsöar för fågel i
våtmarken. Finansiering fås från LONAbidrar, Världsnaturfonden WWF samt Öregrunds fiskevårdsförening.

•

LONA-projektet vid Gölarna som syftar till
att återskapa den kustnära våtmark har genomförts under året. Arbetet är ett samarbete med BillerudKorsnäs.

•

Tillsammans med markägaren Hargs bruk
AB och Sportfiskarna har en plan upprättats för att restaurera Hargsån vid Hargs
bruk. Genomförandet planeras under 2020.
Ett mindre vandringshinder i ån i centrala
delar av bruket har åtgärdats och en strömsträcka anlagts i dess ställe.

•

Nedströms Fiskarfjärden i Kallriga naturreservat har en projektbeskrivning tagits fram
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●

för att öka områdets förmåga att kvarhålla
vatten för att gynna de många abborrar och
gäddor som vandrar upp i området för lek.
Åtgärden planeras att ske under 2020.

•

•

•

●

Upplandsstiftelsen arbetar, i samverkan
med mark- och djurägare, att genomföra restaureringsåtgärder vid Fladen, Ledskär.
Åtgärderna syftar till att öka arealerna fuktängar inom Natura 2000-området. Igenväxta marker har under året fräst för att få bort
tät vass och alsly. Dessa områden planeras
att hävdas med betesdjur. Åtgärderna
kommer att gynna många av de utpekade
Natura-2000 arter som återfinns i området.

Inventering och uppföljning, samt restaureringsåtgärder för att gynna de hotade arterna
mnemosynefjäril, gotlandssäfferotplattmal,
ängsskäreplattmal och sköldbaggar på krissla har utförts under året.

INFORMATION
Informationen på hemsidan hålls ständigt aktuell. Viss information finns även på engelska och
tyska.
Upplandsleden, anläggningarna och Naturtipset
har stor andel av besökarna. Upplandstiftelsen
informerar varje vecka om sin verksamhet genom Facebook och Instagram
Årsskriften för år 2019 hade temat Björns
skärgård.

Vattenvårdsdagar för i första hand barn och
ungdom hölls under året i Enköping, Knivsta, Karlholm och Bålsta. Upplandsstiftelsen
samverkar med berörda kommuner, Biotopia
och föreningar.
Märkning och inventering av asp i Fyrisån,
Sävjaån och Örsundaån fortsatte under året.

EKONOMI
Upplandsstiftelsens intäkter var 35,1 mkr. Av
detta hänför sig 21,3 mkr till årsavgiften samt
13,8 mkr från projektbidrag och försäljning,
arrenden, skogsavverkning med mera från egna
områden. Medel till projekt utgör en stor post
som kommer från Världsnaturfonden WWF, EU,
Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Fortum AB,
Sportfiskarna m fl. Totala kostnaderna var 30,7
mkr, varav 1.9 mkr i avskrivningar. Årets resultat, efter disposition av eget kapital, är ett överskott på 3,8 mkr. Eget kapital uppgår till 21,6
mkr. Upplandsstiftelsens likviditet har under
flera år varit svag men förstärks successivt genom besparingar i driften och genom prioriteringar av investeringar.
Vi vill understryka betydelsen av not 5. Där
redovisas de stora ekonomiska insatser som
Upplandsstiftelsen gjort i förvärv av naturskogsområden, men som inte avspeglas i det bokförda värdet av Upplandsstiftelsens tillgångar
eftersom dessa investeringar direktavskrivs.

Hotade arter
Upplandsstiftelsens arbete med åtgärder för
hotade arter är av stor vikt och betydelse för att
gynna flertalet av länets missgynnade arter och
miljöer. Fokus ligger på arter som finns i Upplandsstiftelsens naturområden eller projektområden. Insatserna har finansierats genom Upplandsstiftelsens budget, Världsnaturfonden
WWF, Naturvårdsverkets medel för Åtgärdsprogram för hotade arter samt restaureringsstöd
från Landsbygdsprogrammet. Arbetet bedrivs
inom ramen för samtliga verksamhetsfält som
hör till Upplandsstiftelsens naturvårdsarbete.
Prioriterade grupper är fjärilar knutna till ängsoch hagmarker, skalbaggar som lever på gamla
träd och i död ved, hackspettar i naturskogar,
kustfåglar samt marksvampar som växer i s.k.
kalkbarrskogar.
Både inventeringar, liksom konkreta åtgärder
för att gynna dessa arter, har genomförts under
året.

●

Inventering och åtgärder för ortolansparv har
genomförts i Torslundagropens naturreservat
utanför Enköping.

Samarbetet med Naturskyddsföreningen
angående insatser för vitryggig hackspett
fortsatte. Upplandsstiftelsen har ordnat vinterutfodring med talg.
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RESULTAT OCH STÄLLNING
Resultatet av Upplandsstiftelsens verksamhet
samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av följande
resultat- och balansräkningar med noter.

att

fastställa årsredovisningen för
2019

att

fastställa resultaträkning för verksamhetsåret 2019 samt balansräkning per 2019-12-31 samt

att

årets resultat efter disposition av
eget kapital, 3 781 tkr, balanseras
i ny räkning.

Förändring av eget kapital (tkr)
Grundfond
Ingående balans

5 792

Resultat 2018 före disposition av eget kapital

Balanserad
vinst/förlust

Ändamålsbest. medel

-1 517

12 759

194

Resultat 2019 före disposition av eget kapital
Resultatdisposition

*)

Värdesäkring grundfond
Utgående balans

-1 323

194

17 227

-194

0

4 378

4 378

-496

0

-101

0

13 255

3 781

21 605

*)

Avsättning till ändamålsbestämda medel 2019 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
3) Ändamålsbestämda medel enligt extrastämmans beslut 2007-01-11 (användning enligt
stadgarna)
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Summa

496
101
5 893

Årets
resultat
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RESULTATRÄKNING
(tkr)
Intäkter

Not

Årsavgifter
Övriga intäkter
Summa intäkter

1

2019

2018

21 291
13 785
35 077

21 082
9 430
30 512

-14 141
-14 554
-1 891
-102
-30 688

-13 775
-13 744
-1 621
-380
-29 520

4 388

992

-10
-10

-15
-15

4 378

977

-101

-116

2
-498

0
-667

3 781

194

Kostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Nedskrivning av mark och övrig fast egendom
Summa kostnader

2
3
4,6
5

Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar
Räntekostnader
Summa resultat från finansiella investeringar
Årets resultat
Värdesäkring av grundfond
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från
tidigare år
Ändamålsbestämning av medel
Årets resultat efter disposition av eget kapital
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BALANSRÄKNING

(tkr)
Not

2019

2018

4
5
6

24 588
2 101
384
27 074

24 286
2 101
321
26 707

5
5

5
5

27 079

26 712

1 722
1 459
2 948
6 130

3 738
1 437
4 121
9 296

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

4 063
10 193

0
9 296

Summa tillgångar

37 272

36 008

5 893
-1 323
3 781
13 254
21 605

5 792
-1 518
194
12 759
17 227

1 405
264
1 669

904
276
1 180

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

0
4 617
1 262
8 118
13 997

4 117
4 341
343
8 800
17 601

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

37 272

36 008

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Mark
Maskiner och inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Eget kapital
Grundfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Ändamålsbestämda medel
Summa eget kapital
Långfristiga skulder

7

Investeringsbidrag
Långfristiga förutbetalda intäkter
Summa långfristiga skulder
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REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år, om inget annat anges.
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas
som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas.
Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till
dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.
Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma räkenskapsår som den
kostnad bidraget är avsett att täcka.
Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång redovisas som investeringsbidrag och långsiktig skuld. Bidraget
ställs mot anläggningstillgångens avskrivningskostnader.
Inkomstskatt
Föreningen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet eftersom den uppfyller kraven som samhällsnyttig
enligt skattelagstiftningen.
Finansiella instrument
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar och tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för
individuellt bedömda osäkra fordringar.
Leverantörsskulder
Kortfristiga leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde.
Materiella anläggningstillgångar
I föreningen finns materiella anläggningstillgångar redovisade enligt två olika definitioner i K3.
Som grundregel gäller att en materiell anläggningstillgång är en fysisk tillgång som innehas för att bedriva näringsverksamhet (ge kassaflöde).
För ideell sektor gäller att materiell anläggningstillgång även omfattar fysisk tillgång som innehas för det ideella
ändamålet även om grundregeln inte är uppfylld.
De flesta anläggningstillgångar har klassificerats utifrån den senare regeln då de används för föreningens ideella
ändamål.
Nedskrivningsprövning sker alltid för sådana tillgångar som inte längre uppfyller kraven att definieras som materiella
anläggningstillgångar. Enligt K3 ska omklassificering inte göras. Mark som förvärvas och avses ingå i naturreservat
görs nedskrivning till dess marknadsvärde. Om naturreservatets föreskrifter är sådana att skogsbruk inte tillåts utan
marken ska skötas med avseende på att främja förutsättningarna för den biologiska mångfalden skrivs värdet ner till
0.
Inventarier med ett anskaffningsvärde under 50 % av prisbasbeloppet har utifrån väsentlighetsbedömning redovisats
som kostnad.
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar (och nedskrivningar). I
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
Bidrag, privaträttsliga och offentligrättsliga bidrag som avser förvärv av materiell anläggningstillgång redovisas som
investeringsbidrag och långsiktig skuld. Bidraget ställs mot anläggningstillgångens avskrivningskostnader.
En materiell anläggningstillgång som har betydande komponenter där skillnaden i förbrukning förväntas vara väsentlig, redovisas och skrivs av som separata enheter utifrån varje komponents nyttjandeperiod.
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten
och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del
tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en materiell anläggningstillgång redovisas som Övriga
verksamhetsintäkter respektive Övriga verksamhetskostnader.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas
avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används.
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Följande avskrivningstider tillämpas:
Mark

Ingen avskrivning

Markanläggning

30 år

Byggnader:
Stomme, grund, stomkomponenter, fasader

30 år

Tak, plåtbeslagningar, fasadkomponenter, fönster, dörrar

15 år

Värme, ventilation, inredning

10 år

Ytskikt, vitvaror, porslin VVS

5 år

Övriga inventarier

5–15 år

NOTER
Not 1. Övriga intäkter (tkr)
Hyresintäkter/arrenden
Avverkning
Löneersättning/lönebidrag
Projektstöd/-bidrag*)
Övrigt (sålda varor och tjänster till bl.a. Länsstyrelsen m.m.)
Summa övriga intäkter

2019
1 568
0
196
9 786
2 235
13 785

2018
1 642
353
175
4 257
3 003
9 430

*) Under året har föreningen ändrat bedömningen av den beräknade intäkten för ett antal projekt.
Den nya bedömningen avser nytt förväntat utfall av totalt bidrag samt bedömning av kvarvarande åtaganden på
ett antal tidigare erhållna bidrag. Effekten av de nya bedömningarna har inneburit att övriga intäkter har påverkats med ett belopp motsvarande cirka tre miljoner kronor i ökad intäkt.

Not 2. Medelantal anställda i heltider
Årsarbetare
Kvinnor
Män
Totalt
Not 3. Övriga kostnader (tkr)
Fastighetsunderhåll
Övrig fastighetsservice
Hyra lokaler
Bilhyra/bilpoolen/bensin
Marknadsföring och information
Revision
Övriga konsulter
Tele och porto
Bidrag
Övrigt (köpta varor och tjänster såsom projektkostn. och ekonomiadm. m.m.)
Summa övriga kostnader
varav hänförligt till externa projekt

12

9
10
19

8
9
17

2863
358
1573
303
370
80
2363
173
442
6028
14 554
5 505

3565
476
1616
268
247
80
1520
94
564
5314
13 744
5 247
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Not 4. Byggnader (tkr)
Investerat
t.o.m. 2018

Objekt
Ekholmen/Härjarö
Lilla Landskär
Rullsand
Ängskär
Rävsten
Båtforstorpet
Björn
Lingnåre
Upplandsleden
Ledskär
Kalmarnäs
Wik
Hosjön
Äspskär

Årets
Investe
ringar

Investerat
t.o.m. 2019

Avskrivning
t.o.m. 2018

Årets
Avskriv
ningar

Avskrivning
t.o.m. 2019

Bokfört värde
2019-12-31

1 112
215
30 677
10 519
10 946
639
1 738

-379
-56
-16 208
-5 931
-7 372
-594
-28

-44
-7
-973
-336
-335
-10
-43

-423
-63
-17 181
-6 267
-7 706
-604
-72

689
152
496
251
240
35
666

5
556

34
72
32
308
139
11
556

-21
-54
0
0
-1
0
0

-2
-4
0
-4
-9
0
0

-22
-58
0
-4
-10
0
0

12
15
32
304
129
11
556

2 517

56 999

-30 643

-1 767

-32 411

24 588

Invest.bidrag
t.o.m. 2019

Årets nedskrivningar

1 112
215
30 373
10 207
10 534
639
1 085

304
312
412
653

34
72
23
41
139
6
0

Summa byggnader

54 482

9
267

13
4
3
1

Not 5. Mark (tkr)
Årets
Investerat investeringInvesterat
t.o.m. 2018
ar t.o.m. 2019

Objekt
Ängskär

540

Rävsten
Pansarudden
*)

Bredforsen
Kallriga

*)
*)

Gåsholmen

*)

Långnäset
Ola

*)

*)
*)

Skaten/Rångsen
*)

Kalmarnäs
Oxhagen

*)

Hagalund

*)

Båtforstorpet
Lingnåre

*)

*)

Ekholmen
Torslundagropen
Kroppsjön

*)

Fageruddsåsen
Björns skärgård
Källarberget

*)
*)

*)

Högmokällan
Västerbyn

*)

*)

*)

Lortfjärden

540

*)

Summa mark

*)

Nedskrivning t.o.m.
2019

Bokfört värde
2019-12-31

0

540

100

100

0

100

7 720

7 720

-3 100

-4 620

0

3 760

3 760

-1 585

-2 175

0

3 306

3 306

-1 400

-1 906

0

1 657

1 657

-800

-857

0

1 623

1 623

-800

-823

0

4 012

4 012

-1 958

-2 054

0

1 480

1 480

-1 480

0

1 846

1 846

-900

-946

0

835

835

-475

-360

0

495

495

-495

0

212

212

-212

0

691

691

950

950

89

89

4 914

4 914

69
3 953

-315

-2 025

69
61

4 014

-2 623

-61

-376

0

-852

98

-89

0

-2 889

0

-69

0

-1 391

0

565

565

-565

0

94

94

-50

44

1 246

Örnsätraskogen

Årets
invest.
bidrag

2 702

1 246
41

2 743

102

43 035

73
42 933

0

1 246

-1 893

-41

-850

0

0

73

-17 874

-102

-23 060

2 101

73
0

*) Flera av Upplandsstiftelsens 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. Upplandsstiftelsen har som framgår ovan investerat 42,9 mkr i dessa områden, varav 17,8 mkr är bidrag från bl.a. Naturvårdsverket,

Världsnaturfonden WWF och Riksantikvarieämbetet.
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Not 6. Maskiner och inventarier (tkr)

Objekt
Gemensamt
Naturområden
gemensamt
Rullsand
anläggning
Rullsand
resultatenhet
Ängskär
Rävsten
Roslagsfisk
Life/Mälaren
(projekt)
Summa
inventarier

Investerat t.o.m.
2018
691

Årets
investeringar

Försäljning/utran
gering

87
330
522
204
1 065
16

156

32

140
3 056

188

0

Avskrivning
t.o.m.
2018

Årets
avskriv
ningar

-690

-1

Avskrivning
t.o.m. 2019
-691

87

-80

-7

-87

486

-297

-50

-347

522
236
1 065
16

-275
-204
-1 041
-8

-41
-1
-22
-2

-315
-205
-1 063
-10

140

-140

0

-140

3 243

-2 735

-124

Investerat t.o.m.
2019
691

Försäljning/utran
gering

0

-2 859

Not 7. Långfristiga skulder (tkr)
Av föreningens långfristiga skulder förfaller 1 000 tkr till betalning efter mer än fem år.

Not 8. Eventualförpliktelser
Region Uppsala administrerar delar av Upplandsstiftelsens pensioner.
Enligt ett avtal från november 2003 mellan dåvarande Landstinget och Upplandsstiftelsen står Region Uppsala för
Upplandsstiftelsens samtliga pensionskostnader till och med år 2001.
Det innebär att pensionsåtaganden upparbetade före år 2002 belastar Region Uppsala och åtaganden därefter
Upplandsstiftelsen.
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