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UPPLANDSSTIFTELSENS STYRELSE OCH VD

Från vänster Tomas Svegrell, Jan Lundqvist, vd, Hans Kjellberg, Göran Svanfeldt, Hans Gustavsson, Anders Hedström,

Jonas Svensson, Sigrid Bergström, Staffan Godberg, Georg Olsson, Bo S Englund, Jan Fredriksson, Sigbrit Arfwedson, 

Harald Nordlund, Björn Engström samt Leif Hagelin. På bilden saknas Anna Wirmark och Lennart Sundström.
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Styrelsen och verkställande direktören avger följande re-
dovisning för räkenskapsåret  2005-01-01–2005-12-31.
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: Älvkarleby, Tierp,
Östhammar, Uppsala, Knivsta, Enköping och Håbo.

ÅRSSTÄMMA
Årsstämman hölls den 8 juni i Wiks slott, Uppsala
kommun.  Nytt för året var att stämmans ledamöter
utgjordes av Regionförbundet Uppsala läns fullmäk-
tigeledamöter i enlighet med Stiftelsens nya stadgar.
Före stämman bjöds ledamöterna på en rundvandring 
i Wikparken på tema hotade arter, restaurering av par-
ken, naturskola och projekt Smultronställen, vilket
anslöt till årsberättelsens tema Hotade djur och växter. 
Stämman beslutade om en oförändrad årsavgift för år
2006 på 21 kr per invånare för Landstinget respektive
kommunerna.

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

Ordinarie
Bo S Englund (s) Karlholmsbruk, ordf.
Jonas Svensson (s) Alunda 
Jouhaina Macdisi (s) Knivsta, avled under året
Anders Hedström (mp) Uppsala, 1:e v. ordf.
Sigrid Bergström (v) Skutskär 
Staffan Godberg (m) Enköping, 2:e v. ordf.
Hans Kjellberg (m) Uppsala
Jan Fredriksson (c) Fjärdhundra
Sigbrit Arfwedson (fp) Uppsala

Ersättare
Leif Hagelin (s) Bålsta
Anna Wirmark (s) Uppsala
Göran Svanfeldt (s) Uppsala
Georg Olsson (mp) Enköping
Björn Engström (v) Uppsala
Tomas Svegrell (m) Uppsala
Hans Gustavsson (c) Österbybruk
Harald Nordlund (fp) Uppsala
Lennart Sundström (kd) Uppsala

Presidiet har samtidigt utgjort arbetsutskott.
Verkställande direktör har varit Jan Lundqvist.
Stiftelsen hade 20,5 personer anställda på tillsvidare-
tjänster eller fleråriga projekttjänster, varav 7,5 var
kvinnor.

ÄNDAMÅL
Enligt stadgarna ska Stiftelsen vara ett för kommu-
nerna och Landstinget gemensamt organ för fritid och
naturvård. Dess 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 anläggningar. Exempel kan vara ströv-
stigar, badplatser, campingplatser och stugbyar. För
att bevara och skydda den uppländska naturen och
landskapsbilden kan många typer av insatser vara
aktuella. För att skydda natur kan markförvärv eller
intrångsersättning krävas. Utredningar om åtgärder
inom t.ex. vattenvård kan bli aktuella, liksom projekt i
syfte att värna och vårda hotade arter och miljöer.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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GEMENSAMT
Nya stadgar har antagits att gälla från och med verk-
samhetsåret 2005.  Ändringen innebär att Region-
förbundet Uppsala läns fullmäktige utgör ledamöter
vid Stiftelsens årsstämma och att årsavgiften baseras
på invånarantal i stället för per skattekrona.

En omfattande revidering av hemsidan har genom-
förts såväl till innehåll  som den tekniska uppbyggna-
den. Hemsidans layout har anpassats till den nya gra-
fiska profil som började tillämpas från januari 2005.

Två nyhetsbrev sändes till en grupp på cirka 800
adresser, såväl förtroendevalda som tjänstemän och
organisationer.

ANLÄGGNINGAR
Stiftelsens cirka 90 byggnader med omgivande mark
och besöksanordningar har underhållits.

I Härjarö har tillbyggnaden av servicehuset (65m2)
och en mindre byggnad för sophantering färdigställts
och invigdes av styrelsen i april. Under hösten bygg-
des tillfartsvägen om för att underlätta incheckningen.
Friluftsområdet har fungerat väl med sin mångfald av
stigar och rastplatser. Stranden vid badplatsen Blåhäll
förbättrades och en allaktivitetsyta anlades. 

På Rävsten har stallet rustats för att ta emot större
grupper och vid hamnen har ett magasin byggts. En
sopsorteringsbyggnad har också uppförts. Nötdjur och
får betade i de nyrestaurerade hagarna. Femton tusen
meter gärdsgårdsslanor har fraktats till ön från natur-
vårdshuggningar i Bredforsens naturreservat.

Vid Gräsöbadens bad och camping har behovet av
servicebyggnader och standardfrågor utretts.

Vid Rullsand har en tillbyggnad av serveringen
påbörjats. Den ska vara klar till våren 2006.

I Ängskärs bad och camping har en bastu byggts på

Slåtholmen. Ett mindre kök för campare ställdes i ord-
ning och ett förråd i servicebyggnaden byggdes om till
frysrum.

NATUROMRÅDEN
Stiftelsens områden har underhållits. Detta gäller
såväl mark och vegetation, som besöksanordningar.

Det nybildade reservatet Hagalund nära Örsundsbro
har ställts i ordning för besökare med parkeringsplats,
markerad stig och information.

Lingnåre, länets första kulturreservat, förvaltas av
Stiftelsen på uppdrag av Länsstyrelsen. Röjningar har
utförts kring gravfält, en parkeringsplats har anlagts
och informationstavlor har satts upp.

Röjning har fortsatt i hagmarker kring Vattunöden i
Kalmarnäslandet och betas nu med får. Naturskole-
verksamheten har utvecklats genom samverkan mellan
Håbo kommun och naturskolan i ett lokalt naturvårds-
projekt.  Cirka 500 elever har deltagit i praktisk natur-
vårdsröjning under ledning av tillsynsmannen.

Stiftelsen har övertagit förvaltningen av markerna i
Gräsö gårds naturreservat. Drygt 40 ha nya skogsbeten
stängslades och betades.

Ett avtal har tecknats med Länsstyrelsen om att det
blivande reservatet Östra Tvärnö ska förvaltas av
Stiftelsen. Underlag för skötseln har tagits fram till-
sammans med markägaren.

UPPLANDSLEDEN
Upplandsleden firade 25-årsjubileum. Med anledning
av det anordnades ett 20-tal guidade vandringar i
samverkan med lokala föreningar. Ett 100-tal personer
hade letat sig ut till den fina Honolulukojan i Västland
vid invigningen i april, sedan den byggts upp igen
efter en brand. Upplandsledens dagar med vandring

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER 
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och arrangemang längs leden genomfördes under en
helg i september. På 18 platser ordnades vandringar
av ideella föreningar. Inom projekt ”Skolklasser på
vandring” fick nära 400 elever möjlighet att med
lärare och guide vandra på Upplandsleden. 

En ny samlingsfolder för Upplandsleden har tryckts
och upprustningen av leden har fortsatt i samverkan
med respektive kommun för att öka framkomligheten.
Ledmarkering, informationstavlor, eldstäder, broar och
vindskydd har kompletterats och bytts ut.

SMULTRONSTÄLLEN OCH NATURUM UPPLAND
Syftet med projekt Smultronställen är att öka hälsa
och välbefinnande genom att locka ut människor i
naturen. Stiftelsen vill att länsinvånarna ska upptäcka
var våra naturområden finns, få lust att åka dit, hitta
dit och få en lyckad utflykt. Detta innebär både infor-
mationsinsatser och praktiskt skötselarbete i våra
områden.  Ett officiellt samarbete med Länsstyrelsen
har startats. En projektplan har tagits fram och en
ansökan har sänts till Naturvårdsverket om medel för
iordningställande av naturområden, en hemsida med
databas och informationsmaterial. Arbetet görs i sam-
arbete med Uppsala kommun som genomför en rust-
ning och utveckling av Biologiska museet i Uppsala,
som ska bli ett naturum för Uppland. Upplandsstif-
telsen verkar för att där ska finnas utställningar om
naturen, presentation av smultronställen, pedagogisk
verksamhet, web-baserad databas och guidningscen-
tral.

Förstudier för lokala Smultronställeprojekt i tre byg-
der; Hållnäs, Gräsö och Vendelsjön har slutförts. I
Vendel ledde studien till ett fortsatt projekt ”Besöks-
plats Vendelsjön” som syftar till att utveckla fågel-
tornet vid Åhl.

FRILUFTSLIV 
I samarbete med LRF och Enköpings kommun genom-
för Stiftelsen projektet ”Upplevelseguide till naturen
och kulturen i Enköping” som avslutas våren 2006.

Som ett led i att utveckla aktiviteter i naturreserva-
ten har Stiftelsen varit aktiv i fågelskådardagar i
Ledskär och skolslåtter i Älvkarleby (lokalt naturvårds-
projekt).  

Ekonomiskt stöd har lämnats till boken ”Vagn-
vänliga promenader i Uppland” och utbildning av när-
naturguider.

Friluftsliv för alla har drivits i form av samverkan
med handikappföreningarna, Friluftsfrämjandet,
Scouterna, 4-H, Landstinget och kommunerna. Syftet
är att kartlägga och förbättra möjligheterna till frilufts-
liv för personer med funktionshinder. Studiebesök har
arrangerats.

Ett inspirations- och idématerial för personer som
vill arbeta med utomhusverksamhet inom den öppna
förskolan har tagits fram. Tre öppna förskolor har med
Stiftelsens bistånd startat uteverksamhet under året. 

En utredning för att ta fram lämpliga insatser för
att främja olika invandrargruppers möjligheter till fri-
luftsliv och naturupplevelse har genomförts och resul-
terat i rapporten ”Främja invandrares friluftsliv”.

Interreg-projektet Skärgårdsleden har under året
övergått i sin andra fas ”Varumärket Skärgårdsleden”.
Stiftelsen har ingått i styrgruppen och medverkat vid
möten med de svenska deltagarna i projektet. Redan
finns en hemsida med information om vandring,
cykling, paddling, ridning, boende och bokningsbara
aktiviteter i Roslagen, Åland och västra Finland.

Arbete med att ta fram en regional friluftsplan för
länet pågår i samarbete med Naturvårdsverket,
Länsstyrelsen och tre kommuner. Projektet syftar till

16354 ILO  06-05-11  12.20  Sida 5



6

att utveckla arbetsmetoder för kommunala och regio-
nala friluftsplaner.

Friluftspriset tilldelades Sätra byalag i samband
med invigningen av Honolulukojan. Friluftsbidrag
beviljades till fyra projekt. 

NATURVÅRD
Avgörande diskussioner har förts med flera skogsbolag
och andra markägare om skyddet av biologiskt värde-
fulla områden.

Uppdraget att åt Länsstyrelsen leverera underlag för
bildande  av naturreservat fortsatte, liksom inventering
av tänkbara nya reservat. Stiftelsens insatser har resul-
terat i förslag till fem nya reservatsobjekt och ytter-
ligare några skötselplaner. Arbetet ersätts delvis med
medel från Naturvårdsverket. Ett omfattande sam-
arbete har också inletts med Länsstyrelsen för att ta
fram åtgärdsprogram för hotade arter.

Kustvattenprojektet fortsatte enligt planerna med
ett flertal delprojekt: Projektet ”Fiskyngelproduktion i
grunda havsvikar” genomfördes med medel från
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).
Arbetet med att sammanställa fakta om grunda havsvi-
kar fortskrider. Biotopvård och informationsinsatser i
två små kustmynnande vattendrag har utförts med
statliga fiskevårdsmedel. 

Arbetet med att göra en total sammanställning av
Stiftelsens insatser i grunda havsvikar har fortsatt med
medel från Länsstyrelsen och Naturvårdsverket.
Informationen lagras i en GIS-baserad databas. 

Stiftelsen har av Naturvårdsverket blivit utsedd till
samordnare för tre marina Natura 2000-habitat. 
I arbetet ingår att föreslå och testa metoder för vege-
tationskartering av undervattensmiljöer.

Inom Dalälvsprojektet fortsatte uppbyggnaden av en
databas med biologisk kunskap kopplad till digitala

kartor. Åtgärder med restaurering av rikkärr och ängs-
marker i Älvkarleby genomfördes med hjälp av Skogs-
vårdsstyrelsens ”gröna jobb” och Naturskyddsförening-
en. Kartläggning av naturvärden kring Gårdskärskusten
har fortsatt.

I trakten kring Länna fortsatte projektet med eko-
logisk landskapsplanering i samverkan med Holmen
skog. Arbetet inom  projekt ”Aktionsplan för gammel-
ekar” pågår med hög aktivitet. Utökad betesdrift och
naturvårdsavverkningar har utförts i flera områden.

Projekt Mälarlandskapet har sammanställts i en
rapport som kommer att tryckas under 2006. Stif-
telsen har medverkat i utvecklingen av konceptet
Mälarhagskött.

Samarbetet med Världsnaturfonden fortsätter i
projekt Roslagshagar. Det har i stora drag samma
inriktning som vid Mälaren, d.v.s. att restaurera och 
få igång hävd på värdefulla kulturmarker. Tjugosju
gårdsbesök, byträffar, en studieresa, två informations-
blad och en skrift om Roslagens natur har ingått i
informationen till brukare och allmänhet.  Rådgivning
och praktiska åtgärder har kommit igång med stora
insatser på bl.a. Hargs bruks marker. Stiftelsen,
Världsnaturfonden och Länsstyrelsen står för den
nationella medfinansieringen. Dessutom finansierar
Interreg IIIA och EU:s Mål 2 öar insatser inom projek-
tet. Totalt innebar detta ca två miljoner kronor till
länet i externa medel. 

Insatser för att hålla värdefulla fågelområden utmed
kusten fria från mink genomfördes med stöd från
Länsstyrelsen. 

Lokala naturvårdsprojekt stöds av Stiftelsen, både
ekonomiskt och med personalinsatser i alla kommu-
nerna.

Stiftelsen stöder även den omfattande inventering-
en av Upplands flora och arbetet med en insektsatlas
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samt skötsel av strandängar vid Vendelsjön och dess-
utom insatser på Gräsö genom Gräsöfonden. 

Upplandsstiftelsens naturvårdspris tilldelades
Joachim Tiefensee för sitt livslånga engagemang för
naturvård och friluftsliv i främst Håbo kommun.

Föreningsbidrag gavs till åtta naturvårdsprojekt. 

NATURSKOLA, NATURVÄGLEDNING
Upplandsstiftelsens naturskola fortsatte samarbetet
med Uppsala naturskola i Hammarskog enligt avtal
med kommunen. En mängd kurser och inspirations-
dagar, studiedagar och träffar genomfördes både för
grundskolans lärare och förskolepersonal. Som regel
ges kurserna vid lärarnas egna skolor. Naturskole-
bussen är då en stor tillgång.

Naturskolans personal har bidragit till att utveckla
naturskoleverksamhet i tre kommuner till. Verksamhet
startade år 2004 i Älvkarleby med stöd från Stiftelsen.
I Enköping (Enabygdens naturskoleverksamhet) och
Håbo (Vattunödens Naturskola) startade arbetet under
höstterminen 2005. Båda dessa bygger på satsningar
av respektive kommun, Upplandsstiftelsen samt bidrag
från statens lokala naturvårdspengar. Våren 2006
kommer verksamhet även att starta i Östhammar
genom bidrag från Landstingets folkhälsomedel. 

Skriften ”Att lära in matematik ute” har tryckts
som bok och blivit en försäljningssuccé.

Årets skolpris tilldelades Länna skola som har en
medveten strategi för att alla årskurser regelbundet
ska vara ute och röra sig i naturen. 

EKONOMIN
Stiftelsens intäkter var 24,9 Mkr. Härav hänför sig
12,6 Mkr till medlemmarnas årsavgift samt 7,0 Mkr 
i ränta, arrenden m.m. från egna områden och projekt-
bidrag från särskilt Världsnaturfonden (WWF), EU,

Länsstyrelsen m.fl. Försäljningen av en skogsfastighet
i Härjarö gav 5,3 Mkr i realisationsresultat som har
tillförts ändamålsbestämda medel. Totala kostnaderna
var 19,7 Mkr, varav 2,0 Mkr i avskrivningar. Ända-
målsbestämda medel har belastats med 0,5 Mkr.

Inga markköp för naturreservat gjordes under året. 
I budget fanns för ändamålet 1,1 Mkr. 

Vi vill understryka betydelsen av not 8. Där redo-
visas de stora ekonomiska insatser som Stiftelsen gjort
i förvärv av naturskogsområden, men som inte avspeg-
las i det bokförda värdet av Stiftelsens tillgångar efter-
som dessa investeringar direktavskrivs. 

STYRELSEN FÖRESLÅR STÄMMAN BESLUTA
att årets överskott 428 754 kr, samt balanserat
underskott från tidigare år –870 304  kr, balanseras i
ny räkning. 

RESULTAT OCH STÄLLNING
Resultatet av Stiftelsens verksamhet samt den ekono-
miska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat- och balansräkningar
med noter.
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Not 2005 2004

Intäkter 1
Årsavgifter 12 568 400 12 051 800
Övriga intäkter gemensamt, fritid, naturvård 2 7 040 273 5 442 463
Realisationsresultat försäljning fastighet 5 321 491
Summa intäkter 24 930 164 17 494 263

Kostnader
Övriga externa kostnader 3,4 –8 114 388 –5 849 239
Personalkostnader 4,5 –9 622 155 –8 634 319
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 6,8 –1 974 165 –2 586 878
Nedskrivning av mark och övrig fast egendom 7 –346 102
Summa kostnader –19 259 814 –17 416 538

Rörelseresultat 5 219 456 77 725

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter 108 169 18 526
Räntekostnader –28 274 –80 542
Summa resultat från finansiella investeringar 79 895 –62 016

Årets resultat 5 299 351 15 709

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år 450 894
Reservering av ändamålsbestämda medel som erhållits men 
inte utnyttjats under året –5 321 491

Årets förändring/balanserat resultat 428 754 15 709

RESULTATRÄKNING
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Not 2005 2004

Tillgångar 1
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 6 15 688 919 13 983 078
Pågående nyanläggningar 6 305 583 235 070
Mark 7 737 850 1 590 000
Maskiner och inventarier 8 547 445 541 563
Summa materiella anläggningstillgångar 17 279 797 16 349 712

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långsiktiga fordringar 297 500 427 500
Summa finansiella anläggningstillgångar 297 500 427 500
Summa anläggningstillgångar 17 577 297 16 777 212

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 976 826 953 072
Övriga kortfristiga fordringar 355 468 271 177
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 971 492 3 018 513
Summa kortfristiga fordringar 4 303 787 4 242 762

Kassa och bank 625 287 7 431
Summa omsättningstillgångar 4 929 074 4 250 193
Summa tillgångar 22 506 371 21 027 405

Eget kapital och skulder
Eget kapital 9
Grundkapital 9 596 952 9 596 952
Ändramålsbestämda medel 5 974 760 1 104 163
Balanserat resultat –870 304 –886 013
Årets förändring/balanserat resultat 428 754 15 709
Summa eget kapital 15 130 162 9 830 811

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 251 231 218 531
Summa avsättningar 251 231 218 531

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder till kreditinstitut 5 606 787
Leverantörsskulder 4 609 672 2 879 311
Aktuella skatteskulder 6 912 5 670
Övriga kortfristiga skulder 7 175 12 628
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 501 218 2 473 668
Summa kortfristiga skulder 7 124 977 10 978 063
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 22 506 370 21 027 405

Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar 908 000 908 000
Ansvarsförbindelser Inga Inga

BALANSRÄKNING
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Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper
Stiftelsens årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

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

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. 
Följande avskrivningstider tillämpas:

Antal år
Byggnader 20
Inventarier, verktyg, installationer 5

Not 2. Fördelning av övriga intäkter 2005 2004
Härjarö 254 750 438 017
Övriga områden med anläggningar 200 993 260 422
Naturområden utan anläggningar 587 994 232 379
Naturområden projekt 256 421 0
Naturskola 84 788 0
Friluftsliv, ej vid Stiftelsens anläggningar 977 862 314 205
Naturvård, ej vid Stiftelsens anläggningar 4 057 141 3 957 683
Övrigt 620 323 239 757
Summa 7 040 272 5 442 463

Not 3. Arvoden och kostnadersersättningar
Revisionsuppdrag 68 500 73 500
Andra uppdrag 9 400 36 200
Summa 77 900 109 700

Not 4. Övriga externa kostnader och personalkostnader
Kansli och gemensamt 3 019 658 2 774 394
Styrelse och stämma 456 856 507 999
Naturområden och anläggningar* 3 393 407 2 886 140
Naturområden projekt 256 420 14 190
Barn och ungdom 717 047 473 300
Friluftsliv 1 723 849 1 447 365
Naturvård 8 169 306 6 380 170
Summa 17 736 543 14 483 558

*) Varav långtidsplanerat fastighetsunderhåll 678 626 kr.

NOTER
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Not 5. Medeltal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter
Medeltalet anställda, med fördelning på kvinnor och män:

2005 2004
Kvinnor 7,5 5,2
Män 13,0 12,3
Totalt 20,5 17,5

Löner och ersättningar har uppgått till:
Styrelsen och verkställande direktören 834 311 791 616
Övriga anställda 5 997 760 5 330 453
Totala löner och ersättningar 6 832 071 6 122 069
Sociala avgifter enligt lag och avtal 2 271 099 2 044 623
Pensionskostnader 257 779 232 734
Övriga personalkostnader 261 206 234 893
Totala löner, ersättningar, soc avg och pensionskostnader 9 622 155 8 634 319

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

Not 6.  Byggnader

Objekt Investerat Investerat Investerat Avskrivning Avskrivning Avskrivning Bokfört värde
t.o.m. 2004*) 2005**) t.o.m. 2005 t.o.m. 2004 2005 t.o.m. 2005 2005-12-31

Ekholmen/Härjarö 18 360 556 2 855 399 21 215 955 –10 254 933 –956 648 –11 211 581 10 004 374
Rullsand 10 567 225 305 583 10 872 808 –9 167 852 –249 463 –9 417 315 1 455 493
Ängskär 4 235 244 111 929 4 347 173 –3 299 896 –93 834 –3 393 730 953 443
Gräsöbaden 8 458 599 54 574 8 513 173 –6 672 397 –239 716 –6 912 113 1 601 060
Rävstem 6 179 094 150 440 6 329 534 –4 720 741 –126 356 –4 847 097 1 482 437
Båtforstorpet 638 945 0 638 945 –174 240 –31 948 –206 188 432 757
Upplandsleden 72 154 0 72 154 –3 608 –3 608 –7 216 64 938
Summa byggnader 48 511 817 3 477 925 51 989 742 –34 293 667 –1 701 573 –35 995 240 15 994 502

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 för fastigheter 
i Sverige uppgår till 26 689 kr.
*) I beloppet för Ekholmen/Härjarö ingår 235.070 kr avseende pågående nyanläggningar 2004 som aktiverats först 2005. Enstaka kronor har justerats
från föregående års bokslut.
**) Hela beloppet för Rullsand avser pågående nyanläggningar 2005 som aktiveras först år 2006.

NOTER
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Not 7. Mark

Objekt Investerat Investerat Investerat Invest.bidrag Nedskrivning Nedskrivning Bokfört värde
t.o.m. 2004 2005 t.o.m. 2005 t.o.m. 2005 t.o.m. 2004 försäljn. 2005 2005-12-31

Ängskär 540 000 540 000 540 000
Rävsten 100 000 100 000 100 000
Pansarudden* 7 719 950 7 719 950 –3 100 000 –4 619 950 0
Bredforsen* 3 481 298 3 481 298 –1 585 000 –1 896 298 0
Kallriga* 3 306 348 3 306 348 –1 400 000 –1 906 348 0
Gåsholmen* 1 657 000 1 657 000 –800 000 –857 000 0
Långnäset* 1 623 061 1 623 061 –800 000 –823 061 0
Ola* 4 011 525 4 011 525 –1 957 500 –2 054 025 0
Skaten/Rångsen* 1 480 151 1 480 151 –1 480 151 0
Kalmarnäs* 1 846 418 1 846 418 –900 000 –946 418 0
Oxhagen* 835 103 835 103 –475 000 –360 103 0
Hagalund* 495 000 495 000 –495 000 0
Lingnåre* 686 000 686 000 –315 000 –371 000 0
Ekholmen** 950 000 950 000 –852 150 97 850
Vappeby* 30 000 30 000 –30 000 0
Kroppsjön* 4 913 950 4 913 950 –2 025 000 –2 888 950 0
Summa mark 33 675 804 0 33 675 804 –13 357 500 –18 728 304 –852 150 737 850

*) 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. Stiftelsens har som framgår ovan investerat 32,1 Mkr i dessa områden, varav 13,4 Mkr är bidrag från Naturvårdsverket och
Riksantikvarieämbetet.
**) Under år 2005 slutfördes försäljningen av den norra skogen i Härjarö/Ekholmen. Försäljningspriset uppgick till 6 450 tkr och omkostnaderna 
till 276 tkr. Efter nedskrivning av anläggningsvärdet med 852 tkr blev realisationsvinsten 5 322 tkr som tillförts Ändamålsbestämda medel.

Not 8. Inventarier
Objekt Investerat Investerat Investerat Avskrivning Avskrivning Avskrivning Bokfört värde

t.o.m. 2004 2005 t.o.m. 2005 t.o.m. 2004 2005 t.o.m. 2005 2005-12-31

Gemensamt 1 610 527 186 545 1 797 072 –1 367 994 –135 265 –1 503 259 293 813
Rävsten 63 120 0 63 120 –25 248 –12 624 –37 872 25 248
IP Skogen 2 748 835 91 330 2 840 165 –2 487 077 –124 705 –2 611 782 228 383
Summa investeringar 4 422 482 277 875 4 700 357 –3 880 319 –272 594 –4 152 913 547 444

Not 9. Eget kapital
Grundkapital Ändamåls-t Balanserat Årets resultat Summa 

best. medel
Ingående balans 9 596 952 1 104 163 –886 013 15 709 9 830 811
Årets förändring/balanserat resultat 2004 15 709 –15 709 0
Årets förändring/balanserat resultat 2005 428 754 428 754
Utnyttjande medel styrelsen 050421, §46 –450 894 –450 894
Reservering av försäljningsintäkt skog Härjarö/ 0
styrelsen 051215, §115 5 321 491 5 321 491
Utgående balans 9 596 952 5 974 760 –870 304 428 754 15 130 162

NOTER
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REVISIONSBERÄTTELSE

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt
styrelsens förvaltning i Upplandsstiftelsen för år 2005.
Vid granskningen har vi biträtts av auktoriserad revisor
Hanna Mörtberg. Det är styrelsen som har ansvaret för
räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar
är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen
på grundval av vår revision. 

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

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

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

Uppsala 4 maj 2006
Inger Kölestam

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

ha ha
Naturområden,
med och utan anläggningar

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

*kulturreservat

STIFTELSENS NATUROMRÅDEN

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

ha ha

Områden, till vilka stiftelsen
enbart bidragit ekonomiskt

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

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

Övriga områden som stiftelsen 
förvaltar/arrenderar
1996 Jungfruholm 2 2
1975 Gräsöbaden naturmark 20 20
2002 Wiks naturpark 30 30
2005 Gräsö gård 310 285

Förklaringar
NR = Naturreservat. x=existerande, (x)=planerat
Kroppsjön ligger intill Ola naturreservat

STIFTELSENS NATUROMRÅDEN
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UPPLANDSSTIFTELSENS med-
lemmar är Landstinget och
kommunerna i Uppsala län.
Den bildades 1972 för att
”underlätta och stimulera 
allmänhetens friluftsliv” samt
”verka för bevarande och skydd
av den uppländska naturen”. 
Kansliet ligger i Uppsala 
vid Kungsgärdet Center.
Besöksadress är 
S:t Johannesgatan 28 G.

På vår hemsida 
www.upplandsstiftelsen.se 
får du mer utförlig information
under huvudrubrikerna 
Vår verksamhet, 
Utflyktstips, 
Naturvård, 
Friluftsliv och 
För skolan. 
Kontakta oss gärna. 
Telefon 018-611 62 71.
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