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Styrelsen och verkställande direktören lämnar följande redovis-

ning för räkenskapsåret 2012-01-01–2012-12-31. 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
Ordinarie årsstämma hölls den 26 april i Uppsala Konsert 

& Kongress. Stämman beslutade att årsavgiften för år 2013 skulle 

räknas upp med 1,5 procent utöver tidigare års avgift på 22,28 kr 

per invånare för landstinget respektive kommunerna. 
Årsskriften för år 2012 har titeln Upplandsstiftelsen – pigg och 

aktiv i 40 år.

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 till 10 september
Jan Fredriksson (C) Fjärdhundra
Ellinor Karlström (KD) Uppsala
Erik Pelling (S) Uppsala
Lars Skytt (S) Skutskär
Elisabeth Rosengren (V) Tierp

FöRVALTNINGSbERÄTTELSE

UppLANDSSTIFTELSENS STyRELSE 2012
Från vänster: Elisabeth Rosengren, Erik Pelling, Sigbrit Arfwedson, Kurt Johansson, Ellinor Karlström, Susanne Larsson 

(skymd), Christian Sonnenstein, Pernilla Malmer, Lars Skytt, Anders Hedström, Jan Fredriksson, Hans Gustavsson och Anders 

Pettersson. Längst till höger vd Jan Lundqvist. Lena Lundberg, Kent Söderlund, Rebecca Ijäs, Ewa Johansson och Leif Hagelin 

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 13 visstids-

anställda i olika projekt och arbetsmarknadsåtgärder, varav 

sammantaget 9 var kvinnor. När deltider omräknas till heltid 

har stiftelsen haft 25,7 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 kommu-

nernas verksamhet.

Stadgarna anger vidare att allmänhetens friluftsliv ska 

underlättas och stimuleras genom att stiftelsen 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.

ÅRETS VIkTIGASTE hÄNDELSER

•	40-årsjubileet	firades	med	av	pressen	uppmärksammade	akti-
viteter runt om i länet.

•	I	Rullsands	camping	har	två	servicehus	totalrenoverats	och	
fem småstugor flyttats till stugbyn. Campingen har därmed 
rustats klart till en hög standard.

•	Stiftelsen	har	i	egen	regi	drivit	Rullsands	camping	och	
Ängskärs havscamping med lägergården.

•	Samarbetet	med	Världsnaturfonden	WWF	fortsätter	i	ett	kul-
turlandskapsprojekt runt Östersjön. Stiftelsen deltar i projekt-
ledning och aktiviteter.

•	Ett	omfattande	projekt	med	syftet	att	bevara	naturvärdena	
i kulturlandskapet pågick under året. Projektet drivs i sam-
verkan med parter från Estland och Lettland och finansieras 
genom Central Baltic Interreg IV A.

•	Samverkansprojektet	med	Fortum	AB	fortsatte	med	syfte	att	
sköta utvalda miljöer som älvängar och svämskogar längs 
Dalälven samt främja strömvattenfisk.

•	Åtgärder	i	kustmynnande	vattendrag	och	våtmarker	genomförs	
i samverkan med Sportfiskarna.

•	Ett	stort	Life-projekt	för	Mälarens	lövskogar	genomförs	med	
stiftelsens medverkan.

•	Stiftelsen	deltar	i	elva	lokala	naturvårdsprojekt	(LONA)	och	
fem Leader-projekt inom naturvård, friluftsliv och naturskola.

•	Utflyktstipsen	på	hemsidan	och	i	applikationen	Naturtipset	
för smarta telefoner har utökats, vilket tillsammans med infor-
mationen vid Biotopia är en viktig friskvårdssatsning.

ANLÄGGNINGAR
Stiftelsen har driftsansvaret för Gräsöbadens bad & camping, 

Ängskärs havscamping och Rullsands havsbad & camping. 

Verksamheten vid Rullsand och Ängskär har skötts av stif-

telsen medan Gräsöbaden har drivs av en arrendator liksom vid 

Rävstens stugby där Östhammars kommun har driftsansvaret. 

Arrendatorerna står för närunderhåll och viss drift i nära samar-

bete med stiftelsen. Stiftelsens byggnader med omgivande mark 

SAMM ANFATTNING AV VERkSAMhETEN
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och besöksanordningar är i gott skick.

På Rävsten har ett stort antal fönster renoverats. 

Vid Gräsöbadens bad & camping har elstolparna vid hus-

vagnsplatserna bytts ut. En större vattenskada i nya servicehu-

set har reparerats.

Ängskärs havscamping  har drivits i egen regi till mitten 

av oktober då en ny arrendator tillträdde. Två nya brunnar för 

dricksvatten borrades. 

Efter önskemål från Tierps kommun har stiftelsen hyrt och 

drivit Ängskärs lägergård under året.

Vid Rullsands camping har stora investeringar gjorts i 

totalrenovering av två servicehus, varav det ena försetts med 

solvärmesystem för varmvatten och värme. Fem av småstugorna 

flyttades till den nya stugbyn som nu är färdigställd med ny 

parkering och gräsmattor. Alla småstugorna har renoverats 

invändigt med ny färg, ny el och nya sängar.

En ny bangolf, större uteservering, siktröjningar, nya plan-

teringar och gräsmattor vid restaurangen har väsentligt ökat 

trivseln på campingen. Upprustningsarbetena är nu i princip 

avslutade. 

Stiftelsen beslutade att driva anläggningen i egen regi åren 

2011–2013, vilket har inneburit mycket arbete med att bygga 

upp hela verksamheten. Vi sköter dessutom det 1,5 km långa 

havsbadet, vägar, vegetation och drygt 800 parkeringsplatser.

NATUROMRÅDEN
Upplandsstiftelsen förvaltar 38 naturområden, varav 21 är 

naturreservat. Sexton av områdena äger vi helt eller delvis. 

Övriga områden förvaltar vi på uppdrag eller arrenderar. 

Sammanlagt	förvaltar	stiftelsen	3	400	ha	mark.

I	våra	områden	finns	470	ha	betesmark	som	sköts	för	att	

bevara biologisk mångfald och ett öppet kulturlandskap. Vi 

sköter också åtta slåtterängar varav flera är små och steniga 

vilket kräver att lie eller minislåtterbalk används samt att höet 

räfsas för hand.

Ett viktigt arbete är att göra våra naturområden tillgäng-

liga för besökare. I nästan alla områden finns parkeringsplats, 

informationstavlor, stigar och rastplatser. I vissa områden finns 

även badplatser, eldstäder, vindskydd och fågeltorn. Våra 15 

tillsynsmän står för en stor del av den löpande skötseln.

Life-projektet Mälarens inre skärgård	som	pågår	2009–2014	

ger extra resurser för arbete med restaureringsinsatser, 

tillgänglighet och information i Kalmarnäs, Wik och Norra 

Björkfjärden. 

En restaurering av 20 ha älvängar och lövrika bryn på 

Gässön i Bredforsen inleddes med stöd från landsbygdspro-

grammet. En flotte för transport av betesdjur inköptes. Genom 

ett samverkansprojekt med Fortum AB fortsatte arbetet med 

att förbättra förutsättningarna för harr och öring i forsområden.

Det kommunala naturreservatet Granåsen, som stiftelsen 

förvaltar, utvecklas för besökare bl.a. med en handikapp-

anpassad toalett.

På Gräsö gård har röjning av hagmarker och restaurering 

av skogsbeten fortsatt. Arbete med en informationsplats drivs 

av Gräsöfonden.

I Kalmarnäslandet färdigställdes en beteshage efter 

röjning och uppsättning av nytt stängsel. En inventering av 

skalbaggar på framförallt ek genomfördes.

Ledskärsstugan renoverades. Den är Sveriges näst äldsta 

fågelstation och byggd på 1950-talet. Stugan kommer att 

kunna bokas för övernattning.

Stiftelsen förvaltar kulturreservatet Lingnåre i Hållnäs 

på uppdrag av kulturmiljöenheten vid Länsstyrelsen. En 

långtidskomposterande mulltoalett uppfördes vid parkeringen. 

Ytterligare 10 ha betesmark restaurerades.

I Nöttbo tecknades avtal med Bergvik Skog AB för restau-

rering och skötsel av lövskog och ekhagar i ett 16 ha stort 

område vid Dalälven. 

I Wik uppfördes en handikappanpassad utsiktsplattform 

med information om strandängen vid västra parkeringen. 

Härifrån anlades i samverkan med Uppsala kommun en stig 

för rullstolsburna fram till badplatsen.

UppLANDSLEDEN
Stiftelsens huvudmannaskap och tillsyn över Upplandsleden 

spelar en viktig roll för ledens kondition och standard. Tjugo 

mil har inventerats med inriktning på den östra sträckningen 

från Sunnersta till Älvkarleby.

Ljusbäcksleden i Heby kommun färdigställdes i ett LONA-

projekt och är nu en del av Upplandsleden. Den invigdes med 
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en vandring mellan Gröna kunskapshuset och Nora kyrka.

Borgardalsslingan i Länna har färdigställts. Rekogno-

sering om möjlighet att sammanbinda Upplandsleden från 

Alsike till Lunsentorpet via Pinglaström har startat i samar-

bete med Knivsta kommun. 

Upplandsledens dag arrangerades med vandringar längs 

den nya Torslundaslingan i anslutning till Vånsjöåsen och 

Torslundagropen. Vi har deltagit vid Fjällnoradagen och in-

vigningen av nya Filmspången. 

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, 

Enköping, Håbo, Östhammar, Tierp och Knivsta. 

De sex senare startade på initiativ av och med medver-

kan av stiftelsen. Nu driver kommunerna verksamheten i de 

fyra första. I de tre senare stöds arbetet fortfarande av stif-

telsen, lokala naturvårdsmedel (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 lärar-

nas egna skolor ute i länet. Naturskolebussen är då ett viktigt 

redskap.

Under året har boken Att lära in matematik ute 2 blivit 

klar. Den är en uppföljare till den föregående Att lära in 

matematik ute som kom ut 2005 och har sålts i 30 000 ex. 

Även Leka och lära matematik ute, som vänder sig till för-

skolan och de tidiga skolåren, har rönt stor uppmärksamhet. 

Intresset för båda böckernas pedagogik är mycket stort. 

Ekonomiskt stöd till utomhuspedagogik vid den egna 

skolan söktes av 27 skolor varav 13 fick stöd. Dessutom gavs 

pengar till barn och ungdomsverksamhet i andra former.

SMULTRONSTÄLLEN OCh bIOTOpIA
Stiftelsen arbetar för att stimulera till ökat friluftliv 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, Älv-

karleby och Östhammar. Nya smultronställen har kommit till 

vid Borgardalsbadet och vid fornborgen Broborg.

Under året har mycket arbete kretsat kring att slutföra och 

marknadsföra vår app Naturtipset. Genom appen får man tips 

om över 125 naturområden, vägvisning dit och förslag på bra 

områden utifrån egna intressen. Uppsala kommuns fyra nya 

Linnéstigar marknadsförs genom appen. Den har använts när-

mare 33 600 gånger och i snitt 22 minuter per tillfälle.

På facebooksidan Naturtipset ger vi aktuella tips om utflykter 

i naturen. 

Geocashing är ett slags skattjakt med hjälp av GPS vilket 

lockar nya besökare till våra områden. Under året startade vi 

Upplandsstiftelsens jubileumscacheserie. Tio cacher, eller skatt-

gömmor, finns nu ute i våra naturområden. Totalt har stiftelsens 

14	cacher	besökts	ca	200	gånger	under	året.
Upplandsstiftelsen stödjer Biotopia med målet att det ska 

vara ett centralt informationsnav för smultronställen, naturreservat 
och andra utflyktsmål i naturen och en resurs för föreningslivet i 
hela länet. Biotopia möter och inspirerar allmänhet och skolklass-
er på tema natur och vetenskap och stimulerar besökarna till att 
ge sig ut i länets natur. Biotopia drivs av Uppsala kommun med 
stöd från Upplandsstiftelsen. En av stiftelsens anställda arbetar 
på Biotopia. 

Under 2012 har Biotopia haft 107 200 besökare. Av totala 
besöksantalet	har	8	500	varit	skol-	och	förskoleelever	från	450	
klasser vilket motsvarar ca 3 förskole-/skolklasser per dag under 
skolåret.

öVRIGT FRILUFTSLIV
Fokus i arbetet har varit att bidra till förbättrad folkhälsa samt 
öka intresset och känslan för den uppländska naturen.
Stiftelsen har även i år, tillsammans med Länsstyrelsen, lett 
projekt Utflyktsprogrammet som erbjuder guidningar och aktivi-
teter i hela länet. Under året hölls 23 aktiviteter varav många 
var samarrangemang. De har riktat sig till en bred allmänhet 
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och tio av aktiviteterna har varit anpassade för familjer med 
barn. Stiftelsen medverkade i sju aktiviteter. 

Genom initiativ från Upplandsstiftelsen har en grupp kal-
lad Samverkan för tillgänglig natur startats under året. Bakom 
nätverket står förutom stiftelsen, Handikapporganisationerna i 
Uppsala län, Uppsala kommun, Håbo kommun, Landstingets 
habilitering, Länsstyrelsen, Friluftsfrämjandet i Uppsala och 
tillgänglighetskonsult Magnus Mattisson. 

Referensgruppen för friluftsliv har haft ett möte samt erbju-
dit tre träffar i regi av Samverkan för tillgänglig natur.

De elektroniska folkräknarna har funnits på plats och räknat 
besökare	på	Wik,	Kyrkstigen,	Aspbo,	och	Långalmastigen.

Upplandsstiftelsens friluftspris gick till Kyrkstigskommittén 
i Nora församling för dess fantastiska arbete med att rusta och 
utveckla den 9 km långa Kyrkstigen i Tärnsjö. 

Föreningsbidrag gavs till sju friluftsprojekt.

NATURVÅRD I LANDMILJöER
Stiftelsens naturvårdsarbete har bedrivits i samverkan med 
många parter och med omfattande extern finansiering. 

Vi verkar för fredande av biologiskt värdefulla marker samt 
marker för friluftsliv genom förvärv eller andra former av över-
enskommelser. Områden med både höga natur- och frilufts-
värden samt ett nära samarbete med kommunerna prioriteras.

Stiftelsen förvärvade 35 ha mark samt en lotsstuga vid 
Källarberget längs kusten norr om Fagerviken i Tierps kommun. 
Området planeras bli ett kommunalt naturreservat.

Förhandlingar inför markköp pågår i Björns skärgård 
i samma kommun. Diskussioner fördes med Uppsala 
Akademiförvaltning om långsiktig skötsel av marker i anslutning 
till Tenabadet i Heby kommun. 

Samverkansprojektet med Fortum AB fortsatte under året. 
Arbetet har varit inriktat på älvängar och svämskogar längs 
Dalälven samt att främja strömvattenfisk. Projektet stöds 
av Naturskyddsföreningen och finansieras via pengar från 
miljömärkt el. Även Bergvik Skog AB har som markägare del-
tagit i projektet. 
Åtgärder i enlighet med den naturvårdsplan som stiftelsen tagit 
fram för Fortums marker vid Untra har genomförts under året. 
Åtgärder har även utförts på Bergviks marker i anslutning.

Åtgärder med restaurering av rikkärr och ängsmarker i 

Älvkarleby kommun har fortsatt.
Stiftelsen har samarbetat med Holmen Skog AB inom pro-

jektet Länna eklandskap och deltog bl.a. i en naturvårdskurs 
som bolaget genomför för en stor del av sin fältpersonal. 
Vi inledde ett LONA-projekt i samverkan med Uppsala kom-
mun. Projektet rör Fjällnora friluftsområde och omfattar inven-
teringar, arbete med en naturvårdsanpassad skötselplan samt 
aktiva naturvårdsåtgärder.

Samarbetet	med	Världsnaturfonden	WWF	fortsätter	i	projekt	
Roslagshagar med inriktning på att restaurera och få igång hävd 
på värdefulla kulturmarker. Externa medel har erhållits från 
WWF	till	projekt	Meatball, Snowbal och Naturbeteskött. 

I det internationella våt- och gräsmarksprojektet Meatball 
deltar Estland, Lettland och Litauen. Stiftelsen är projektledare 
på	WWF:s	uppdrag.	Pengarna	ska	användas	till	att	genomföra	
konkreta åtgärder på modellgårdar i Uppland.

Projekt Snowbal har syftet att sprida kunskaper om jord-
bruksmetoder som minskar näringsläckaget till Östersjön på ett 
ekonomiskt hållbart sätt samtidigt som den biologiska mång-
falden 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.

Skötsel av områden som arrenderas av Roslagshagar finan-
sieras via miljöstöd. Restaureringar finansieras till stor del av 
restaureringsstöd från landsbygdsprogrammet. Stora insatser 
har gjorts på sex platser.

Stängselersättning och avtal om betesdrift har träffats med 
två gårdar i Östhammarsområdet och tre i Hållnäs. 

En folder om Roslagshagars första 10 år har tryckts upp 
i 500 exemplar. Foldern har översatts och tryckts även på 
engelska i 250 exemplar (inom Snowbal). Information om 
projektet lämnas vid möten och seminarier samt på hemsidan. 
Två nyhetsbrev om Roslagshagar har skickats ut till brukare och 
andra berörda.

Arbete med åtgärder för hotade arter har fortgått under 
året, men med något lägre aktivitet p.g.a. 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-
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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.

Arbetet med att ta fram en publikation om sällsynta skal-
baggar i länet slutfördes.

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

Föreningsbidrag gavs till två naturvårdsprojekt. 

NATURVÅRD I VATTENMILJöER
Arbetet med att restaurera våtmarker och kustmynnande vat-
tendrag har fortsatt i samarbete med Sportfiskarna. Syftet är 
att förbättra återväxten av fisk och den biologiska mångfalden. 
Havs- och vattenmyndigheten stöder arbetet ekonomiskt.

Lek- och uppväxtlokaler för abborre, gädda och sik i 
västra Öregrundsgrepen och några fjärdsystem söder om 
Öregrund inventerades under 2012.

Biotopvårdande insatser för att främja lek- och uppväxt-
miljöer för fisk i Lövörsgräset i Kallrigafjärden har genomförts. 

Arbetet med biologisk mångfald i nedre Dalälven fortsät-
ter genom ett nytt treårigt samarbete med Fortum AB med 
start under 2012. Insatser för att följa upp genomförda 
åtgärder för att förbättra harrbeståndet i Bredforsen fortsatte 
och strömbiotoper kring Untra har inventerats inför planerade 
biotopvårdande insatser. 

För femte året i följd provfiskades Fyrisån sedan den nya 
fiskvandringsvägen vid Islandsfallet i centrala Uppsala öpp-
nades. Rom av asp har nu konstaterats.

Informationsinsatser kring fisk och fiske på Ekoln, med 
särskilt fokus på gös, har fortsatt tillsammans med Upplands 
Fritidsfiskares Förening. 

Garnsviken där Knivstaån–Lövstaån mynnar har provfis-
kats med nät för att undersöka aspens uppväxtmiljöer.

INFORMATION
Informationen på hemsidan hålls ständigt aktuell. Viss informa-
tion finns även på engelska och tyska. Hemsidan har haft drygt 
106 000 unika besökare under året vilket är långt över förvän-
tan. Internetadressen www.smultronstallen.nu och Rullsand.se 
har länkats till Upplandsstiftelsens hemsida.

Appen Naturtipset för smarta mobiler producerades 

hösten 2011 och finns för nerladdning på Appstore och 
Androidmarket. Drygt 10 100 nerladdningar har skett fram till i 
december 2012. 

På våra två Facebooksidor Naturtipset och Rullands havs-
bad och camping lämnar vi aktuell information och tar emot 
synpunkter och frågor.

Stiftelsens verksamhet har presenterats vid samtliga kom-
muners fullmäktige- eller kommunstyrelsesammanträden. 

Årsskriften för år 2012 har titeln Upplandsstiftelsen – pigg 
och aktiv i 40 år. Ett nyhetsbrev har sänts per e-post till cirka 
800 personer inom en målgrupp bestående av politiker och 
tjänstemän inom kommunerna och landstinget samt myn-
digheter och föreningar. 

Under året har stiftelsen också deltagit i lokala arrange-
mang vid Enköpingsån, Biotopia, Stadsskogens dag i Uppsala, 
Familjedagen	på	Tvärnö	och	Skördefesten	på	Wik.

EkONOMI
Stiftelsens intäkter var 31,6 mkr. Av detta hänför sig 15,0 
mkr till medlemmarnas årsavgift samt 16,6 mkr i ränta, 
försäljning, arrenden, skogsavverkning med mera från egna 
områden och projektbidrag. Medel till projekt utgör en stor post 
som	kommer	från	Världsnaturfonden	WWF,	EU,	Länsstyrelsen,	
Naturvårdsverket, Fortum AB m.fl. Totala kostnaderna var 32,2 
mkr, varav 1,8 mkr i avskrivningar. Årets resultat, efter disposi-
tion	av	eget	kapital,	är	ett	underskott	på	0,403	mkr.

Vi vill understryka betydelsen av not 5. Där redovisas de 
stora ekonomiska insatser som stiftelsen gjort i förvärv av natur-
skogsområden, men som inte avspeglas i det bokförda värdet av 
stiftelsens tillgångar eftersom dessa investeringar direktavskrivs. 

STyRELSEN FöRESLÅR STÄMMAN bESLUTA
att årets resultat balanseras i ny räkning.

RESULTAT OCh STÄLLNING
Resultatet av stiftelsens verksamhet samt den ekonomiska 

ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av 

efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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 Not 2012 2011

Intäkter   
   
Årsavgifter	 	 14	966	 14	358
Vinst vid avyttring av byggnader och mark  0 5 562
Övriga	intäkter	 1	 16	644	 12	265
Summa intäkter  31 610 32 185
   
   
kostnader   
   
Personalkostnader 2 -15 881 -12 391
Övriga	kostnader	 3	 -14	519	 -12	698
Avskrivningar	av	materiella	anläggningstillgångar	 4,	6	 -1	772	 -2	055
Summa kostnader  -32 172 -27 144
   
Rörelseresultat  -562 5 041
   
   
Resultat från finansiella investeringar   
   
Ränteintäkter  85 80
Valutakursvinster  10 
Räntekostnader  -132 -100
Summa resultat från finansiella investeringar  -37 -20
   
Resultat före disposition av eget kapital  -599 5 021
   
Värdesäkring av grundfond  3 -106
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från    
tidigare år 7 193 372
Vinst vid avyttring av byggnader och mark 7 0 -5 562
   
Årets resultat  -403 -275

Alla belopp i tkr.

RESULTATRÄkNING
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 Not 2012 2011
Tillgångar   
Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar   
Byggnader	 4	 26	275	 23	041
Mark 5 739 738
Maskiner	och	inventarier	 6	 1	587	 1	498
Summa materiella anläggningstillgångar  28 601 25 277

Finansiella anläggningstillgångar   
Andra långfristiga fordringar  5 380
Summa finansiella anläggningstillgångar  5 380
Summa anläggningstillgångar  28 606 25 657

Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar  2 066 995
Övriga	kortfristiga	fordringar	 	 1	835	 1	458
Förutbetalda	kostnader	och	upplupna	intäkter	 	 4	203	 2	781
Summa kortfristiga fordringar  8 104 5 234

Kassa och bank 	 1	040	 1	023
Summa omsättningstillgångar  9 144 6 257
Summa tillgångar  37 750 31 914

Eget kapital och skulder   
Eget kapital 7  
Grundfond	 	 5	491	 5	494
Balanserad vinst eller förlust  –785 –509
Årets	resultat	 	 –403	 –275
Ändamålsbestämda	medel	 	 12	346	 12	539
Summa eget kapital  16 649 17 249

Långfristiga skulder   
Långfristiga	förutbetalda	intäkter	 	 348	 0
Summa långfristiga skulder  348 0

kortfristiga skulder   
Kortfristiga	skulder	till	kreditinstitut	 	 6	005	 5	174
Leverantörsskulder	 	 3	560	 4	259
Övriga	kortfristiga	skulder	 	 4	000	
Aktuella skatteskulder  0 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  7 188 5 232
Summa kortfristiga skulder  20 753 14 665
Summa eget kapital, avsättningar och skulder  37 750 31 914

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

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)   2012 2011
Hyresintäkter/arrenden   3 765 977
Avverkning	 	 	 750	 343
Löneersättning/lönebidrag   1 232 730
Projektstöd/-bidrag	 	 	 6	025	 4	095
Övrigt	(sålda	varor	och	tjänster	till	bl.a.	Länsstyrelsen	m.m.)	 	 4	872	 6	120
Summa övriga intäkter   16 644 12 265
    
Not 2. Antal anställda samt personalkostnader (tkr)  
Anställda Kvinnor   9 8
Män   22 18
Totalt   31 26 
 
Årsarbetare Kvinnor   8,30 7,30
Män	 	 	 17,40	 14,70
Totalt   25,70 22,00
  
Löner och ersättningar har uppgått till:  
Styrelsen	och	verkställande	direktören	 	 876	 854
Övriga	anställda	 	 	 10	894	 8	207
Totala löner och ersättningar   11 770 9 061
Sociala	avgifter	enligt	lag	och	avtal	 	 	 3	263	 2	543
Pensionskostnader	 	 	 584	 509
Övriga personalkostnader   265 278
Summa personalkostnader   15 882 12 391
  
Stiftelsens	pensionsåtaganden	tryggas	av	Landstinget	(LF	§	42/1987)	 	
  
Not 3. övriga kostnader (tkr)  
Fastighetsunderhåll	 	 	 	 2	779	 1	884
Övrig fastighetsservice    18 68
Hyra	lokaler	 	 	 	 459	 367
Bilhyra/bilpoolen/bensin	 	 	 	 439	 303
Marknadsföring	och	information	 	 	 	 802	 394
Revision	 	 	 	 113	 47
Övriga	konsulter	 	 	 	 1	429	 1	867
Tele och porto    193 275
Bidrag	 	 	 	 1	049	 1	085
Övriga kostnader Rullsand    2 237 1 972
Övrigt	(köpta	varor	och	tjänster	såsom	projektkostn.	och	ekonomiadm.	m.m.)	 5	001	 4	436
Summa övriga kostnader    14 519 12 698

NOTER
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NOTER

Not 4. byggnader (tkr)       
 
   Årets    Årets  
Objekt Investerat Årets försäljning/ Investerat Avskrivning Årets försäljning/ Avskrivning bokfört värde
 t.o.m 2011 investeringar utrangering t.o.m. 2012 t.o.m. 2011 avskrivningar utrangering t.o.m. 2012 2012-12-31
Ekholmen/Härjarö	 910	 	 	 910	 –130	 –34	 	 –164	 746
Lilla	Landskär	 215	 	 	 215	 –4	 –7	 	 –11	 204
Rullsand	 22	539	 4	171	 	 26	710	 –10	554	 –686	 	 –11	240	 15	470
Ängskär	 7	192	 125	 	 7	317	 –4	020	 –189	 	 –4	209	 3	108
Gräsöbaden	 13	179	 371	 	 13	550	 –9	123	 –279	 	 –9	402	 4	148
Rävsten	 8	351	 	 	 8	351	 –5	825	 –199	 	 –6	024	 2	327
Båtforstorpet	 639	 	 	 639	 –398	 –32	 	 –430	 209
Lingnåre	 34	 	 	 34	 –8	 –2	 	 –10	 24
Upplandsleden	 72	 	 	 72	 –29	 –4	 	 –33	 39
Summa byggnader 53 132 4 667 0 57 799 –30 091 –1 432 0 –31 523 26 276
       
Taxeringsvärden	2012	för	fastigheter	uppgår	till	45	081	tkr.	 	 	 	 	
     
Not 5. Mark (tkr)       
  
Objekt Investerat Årets Investerat Invest.bidrag Nedskrivning bokfört värde   
 t.o.m 2011 investeringar t.o.m. 2012 t.o.m. 2012 t.o.m. 2012 2012-12-31   
Ängskär	 540	 	 540	 	 	 540	 	 	
Rävsten 100  100   100   
Pansarudden	*)	 7	720	 	 7	720	 –3	100	 –4	620	 0	 	 	
Bredforsen *) 3 570  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 *) 212  212  –212 0   
Lingnåre *) 691  691 –315 –376 0   
Ekholmen 950  950  –852 98   
Torslundagropen *) 89  89  –89 0   
Kroppsjön	*)	 4	914	 	 4	914	 –2	025	 –2	889	 0	 	 	
Fageruddsåsen	*)	 54	 	 54	 	 –54	 0	 	 	
Björns	skärgård	*)	 14	 	 14	 	 –14	 0	 	 	
Källarberget	*)	 14	 1	 15	 	 –15	 0	 	 	
Summa mark 34 123 1 34 124 –13 358 –20 028 738
   
 *) 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	32,5	mkr	i	dessa	områden,	varav	13,4	mkr	är	bidrag	från	Naturvårdsverket	och	
Riksantikvarieämbetet.
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Not 6. Maskiner och inventarier (tkr)       
  
   Årets    Årets  
Objekt Investerat Årets försäljning/ Investerat Avskrivning Årets försäljning/ Avskrivning bokfört värde
 t.o.m. 2011 investeringar utrangering t.o.m. 2012 t.o.m. 2011 avskrivningar utrangering t.o.m. 2012 2012-12-31
Gemensamt	 516	 88	 	 604	 –337	 –69	 	 –406	 198
Rullsand	anläggning	 360	 60	 	 420	 –96	 –40	 	 –136	 284
Rullsand resultatenhet 690 78  768 –32 –65  –97 671
Ängskär 27   27 –16 –6  –22 5
Gräsöbaden	 172	 204	 	 376	 –170	 –39	 	 –209	 167
Rävsten 953   953 –635 –93  –728 225
Life/Mälaren	(projekt)	 140	 	 	 140	 –75	 –28	 	 –103	 37
Summa inventarier 2 858 430 0 3 288 –1 361 –340 0 –1 701 1 587

Not 7. Eget kapital (tkr)       
  
   Grundfond balanserad Ändamåls- Årets   
    vinst/förlust best. medel resultat Summa  
Ingående	balans	 	 	 5	494	 –509	 12	539	 –275	 17	249	 	
Resultat 2011 före disposition av eget kapital   –275  275 0  
Resultat 2012 före disposition av eget kapital     –599 –599  
Resultatdisposition *)     –193 193 0  
Värdesäkring grundfond   –3   3 0  
Utgående balans   5 491 –784 12 346 –403 16 650  
       
  
*) Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 2012 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)

Vid försäljningen av Härjarö camping sattes en miljon kronor av försäljningslikviden in på spärrat konto i Handelsbanken. Det råder i dags-
läget en oklarhet om hur villkoren i depositionsavtalet kan uppfyllas och därmed en osäkerhet om de spärrade medlen kommer att tillfalla 
köpare eller säljare.

Not 8. Ansvarsförbindelse
Landstinget i Uppsala län administrerar Upplandsstiftelsens pensioner. Enligt ett avtal från november 2003 mellan landstinget och stif-
telsen står landstinget 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 2012 inte tagit upp någon avsättning för 
Förmånsbestämd Ålderspension (FÅP) i sin balansräkning och inte heller debiterats för utbetalda sådana pensioner. Den exakta storleken på 
Upplandsstiftelsens skuld till landstinget per 2012-12-31 har inte kunnat säkerställas, men enligt styrelsens bedömning kan den uppgå till 
drygt 1 mkr inklusive särskild löneskatt. Storleken på stiftelsens skuld till landstinget kommer att utredas och börja avbetalas under 2013. 
Därefter är avsikten att reglera detta löpande. 

NOTER
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RAppORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Vi har reviderat årsredovisningen för Upplandsstiftelsen för 

år 2012. 

STyRELSENS ANSVAR FöR ÅRSREDOVISNINGEN
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredo-

visning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen 

och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nöd-

vändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 

eller på fel.  

REVISORERNAS ANSVAR
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval 

av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god 

revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och utfört 

revisionen för att med rimlig säkerhet försäkra oss om att års-

redovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 

revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovis-

ningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland 

annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i 

årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 

på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av 

den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen 

upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte 

att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med 

hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett 

uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En 

revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten 

i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten 

i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärde-

ring av den övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 

och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

UTTALANDEN
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-

het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 

avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning 

per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat 

för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 

förenlig med årsredovisningens övriga delar.

RAppORT OM ANDRA kRAV ENLIGT LAGAR OCh 
ANDRA FöRFATTNINGAR SAMT STADGAR
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat 

styrelsens förvaltning för Upplandsstiftelsen för år 2012.

STyRELSENS ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

REVISORERNAS ANSVAR
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvalt-

ningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 

enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver 

vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, 

åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma 

om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort 

sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättnings-

skyldighet.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 

och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

UTTALANDE
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamö-
ter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Uppsala den 7 maj 2013

Knut Rexed
   
Roger Fransson 

  

REVISIONSbERÄTTELSE
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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	 335	 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
2012	 Källarberget	 35	 15	 (x)	 2	 --	 4

Summa  7197 2485  76 624 225

*) 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 domine-
rande, dvs. bad- och campingplatser, stugbyar, vandringsleder till köp av naturområden med vård och bevarande 
av naturen som dominerande syfte. Dessutom har tre fritidsområden sålts: Sånka bad och camping 1996, 
Skattmansöådalens skidanläggning 1998, Sågarbo stugby 2001 och Härjarö camping 2011. Under år 2005 
såldes 185 ha av skogen i Härjarö. 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 i Rullsand och Ängskär 2010–2012. 
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År Namn Areal  
  totalt (ha) varav land (ha)
    
Områden, till vilka stiftelsen
enbart bidragit ekonomiskt
  
1990	 Linnéstigen,	Jumkil	 14	 14	
1994	 Hågadalen-Nåsten	 285	 285
1998 Fageröns naturreservat
  
Andra insatser av 
investeringskaraktär   
1980 Upplandsleden   
1980 IP Skogen   
1983 Kanotleder
2004	 Honolulukojan
  
Övriga områden som stiftelsen 
förvaltar/arrenderar
1996 Jungfruholm 2 2 
1975 Gräsöbaden naturmark 20 20 
2002	 Wiks	naturpark	 36	 36
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
2011 Rotskär 7 7
2012 Nöttbo 16 16 
  
Förklaringar
x=existerande, (x)=planerat
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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 
Om oss,
Naturtipset,
Friluftsarbete,
Naturskola,
Naturvård,
Våra naturområden,
Kontakta oss gärna. 
Telefon 018-611 62 71.
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Box 26074, 750 26 Uppsala
info@upplandsstiftelsen.se
www.upplandsstiftelsen.se
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