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I Upplandsstiftelsens årsrapport för 2020 kan du läsa om ett annorlunda verksamhetsår – när fler än någonsin hittade ut i naturen. Årsrapporten är uppdelad i tre
delar: förord på sidan 3, reportage om verksamhetsåret 2020 från sidan 4–15 och
Upplandsstiftelsens verksamhetsberättelse 2020 på sidan 16–27.
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FÖRORD
2020 är ett år som varit speciellt på många sätt. Coronapandemin har påverkat hela
samhället och alla människors vardag. Vi har lärt oss att hålla distans, tvätta händerna
och umgås på nya sätt.
För oss på Upplandsstiftelsen har 2020 inneburit utmaningar men även nya möjligheter.
Fler och fler har upptäckt länets natur och utnyttjat möjligheterna till friluftsliv i sin närhet. Våra vandringsleder och naturområden har utnyttjats i omfattning som aldrig förr.
Man kan säga att naturen har blivit vårt nya vardagsrum, där vi umgås, hämtar kraft eller
kanske bara kopplar av.
Upplandsstiftelsen har under 2020 arbetat fram en ny vision som vår stämma beslöt i
december. Den säger att: Upplandsstiftelsen är ledande i utvecklingen av ett tillgängligt
friluftsliv i ett län med hållbara ekosystem och hög biologisk mångfald. Visionen är utmanade och kommer att vara ledande för vår verksamhet framöver. Den ställer också krav
på att vi ska ha en strategi för hur vi vill uppnå visionen.
En viktig del i Upplandsstiftelsens strategi är att vi är en organisation som får saker och
ting att hända. Men vi gör i stort sett aldrig något själva, utan vi söker samarbeten i allt
vi gör. Vi vill därför rikta i speciellt tack till alla våra samarbetspartners. Alla ni som bistått
med finansiering, alla mark- och djurägare, alla tillsynsmän i våra naturområden, alla ideella organisationer och inte minst våra medlemmar och ägare i form av Region Uppsala
och alla länets kommuner.

Jenny Lundström				

Thomas Bertilsson

Ordförande				

VD
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CORONAEFFEKTER PÅ FRILUFTSLIVET
Det blev en riktig boom för friluftslivet under coronapandemin. Fler hittade ut i naturen – och trenden med
ett ökat uteliv förstärktes.

Karolina Vessby, friluftschef för Upplandsstiftelsen: ”Naturen har varit en
tillflyktsort för många under
pandemin.”

Thomas Bertilsson, VD
för Upplandsstiftelsen.
Thomas Bertilsson tillträdde
sin post under ett annorlunda
verksamhetsår.

Det finns en mängd tecken på att intresset för
uteliv har ökat i Uppsala län under coronapandemin. För den som är en van vandrare kan
man till och med förnimma skillnaden.
– Flera stigar har blivit mycket bredare i närheten av Uppsala. Det syns att många har varit
ute i naturen, säger Karolina Vessby, friluftschef
för Upplandsstiftelsen.
Upplandsstiftelsen, som förvaltar 47 naturområden i Uppsala län, har sett att antalet
besök nästan fördubblades under 2020 jämfört
med 2019 i flera populära naturområden, som
Wikparken och Upplandsleden genom Lunsen.
Också mindre välkända avstickare har fått fler
besökare.
– De som velat komma ut i naturen, men inte
tagit det där steget har gjort det nu på olika
sätt. Och de som är mer vana med friluftslivet
har provat lite mer avlägsna platser, säger Karolina Vessby.
Upplandsstiftelsen har under året arbetat
mycket med olika naturtips för att hjälpa både
vana och ovana friluftsmänniskor att hitta naturstigar som passar sin egen nivå.
– När människor inte har kunnat träffa sina vänner inne har man stämt träff utomhus. Naturen

Coronasäkert i naturen.
Upplandsstiftelsens personal
har numera visir på sig under
vissa aktiviteter för äldre.
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har varit en tillflyktsort för många under pandemin för vila och möten och roliga aktiviteter,
säger Karolina Vessby.
För att undvika smittspridning har fler tagit sig
ut i naturen. Parkeringsplatserna vid populära
naturområden har haft ett ökat tryck – och
därtill har veden vid vissa grillplatser gått åt som
aldrig förr.
– Det har gått åt jättemycket ved på våra eldstäder. Längs Upplandsleden nära Siggefora går ett
halvårs ved åt på några veckor nu.
För Upplandsstiftelsen, som bland annat verkar för att underlätta och stimulera allmänhetens friluftsliv, är trenden mot ett ökat friluftsliv
önskvärd.
– Nu handlar det om att titta framåt och förvalta
den här möjligheten som corona gett oss mitt
i allt elände. Vi vill att de som börjat ta sig ut
ska fortsätta när pandemin är slut. Det är vårt
mål. Vi jobbar med att sänka trösklarna för att
komma ut, säger Thomas Bertilsson.
Han tillträdde som VD för Upplandsstiftelsen i
februari, bara en månad innan pandemins första
våg slog till. I coronans spår har intresset för
friluftsliv inte bara ökat. Fler kombinerar också
naturliv med motionsaktiviteter som att cykla
eller springa, enligt Thomas Bertilsson. Och
redan före corona fanns en stark trend med ett
ökat intresse för friluftsliv.
– Jag vill att det här ska bidra till att man får
upp ögonen för naturen. Att man kommer ut,
får motion, frisk luft och social närvaro, men
också att intresset och törsten efter kunskap
om naturen väcks. Frågor som: Vad är det som
växer här?
För att kunna värna den biologiska mångfalden i
vårt uppländska landskap behöver fler känna till
de insekter, fåglar och svampar som finns i vår
närmiljö, menar Thomas Bertilsson.

Fler hittar ut i
naturen. Redan före
coronapandemin ökade
intresset för friluftsliv.
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– Om man inte vet vad som finns förstår man
inte vad vi riskerar att gå miste om.
När fler rör sig i naturen ökar slitaget på eldstäder, stigar, vägar och parkeringar.
– Vi jobbar med tillgänglighet för att folk ska
komma ut i naturen. Men det är klart att när
det blir många besökare leder det till att vi får
göra mer underhåll, säger Martin Amcoff som är
ansvarig förvaltare för Upplandsstiftelsen.
Under året har Upplandsstiftelsen i samarbete
med Uppsala kommuns Träffpunkter, och med
stöd av Allmänna arvsfonden, inspirerat personer som är 65 år och äldre att komma ut i naturen. Och även om verksamheten fått begränsa
antalet besökare på grund av restriktioner har
också den fått en skjuss av pandemin. Intresset för utomhusaktiviteter är stort, inte minst i

Grilla säkert.
Steg 1: Elda inte för
hårt. Steg 2: Lämna
inte elden.
Kul att mötas ute. På
bilden nedan kaffe
utomhus med Träffpunkt 65+ i Sävja.
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de äldre målgrupperna. Också de kommunala
öppna förskolorna har sett att just friluftsaktiviteter som att grilla har växt i popularitet under
pandemin. (Läs mer om Öppna förskolan flyttar
ut på sidan 12.)
Finns det en risk att djur- och naturliv störs av
människans ökade aktivitet i naturen?
– Håller du dig på stigarna stör du sällan. Just
längs stränder kan man störa, men är man där
en kort stund så är det inte någon fara. Det
gäller att ha respekt och tänka på allemansrätten. Ha respekt för djur och växter som finns i
naturen, säger Karolina Vessby.

”Ut på tur, aldrig sur.” Från vänster
Renée Båge, David Norlin Hansson,
Karin Ernlund, Ina Ledung och Pia
Norlin.
Pia Norlin, butiksmedarbetare:
– Ja! Vi kallar oss ”Ut på tur, aldrig sur”. Vi är ett gäng tjejer (ibland även min
son David) som ger oss ut nästan varje söndag. Vi har kommit ut betydligt mer
sen pandemin än innan. När fotografiet togs skulle vi gå Fjällnora – Länna,
men vi tog åt höger i stället för till vänster så vi gick fel och fick en lerig tur runt
Pålsundet i stället. Egentligen är vi ett ännu större gäng.

KOM DU UT MER I NATUREN UNDER 2020?
Coronapandemin har påverkat människors vanor. Här berättar några
upplänningar hur deras friluftsliv förändrades under förra året.
Karin Bondeman,
förskolechef:
– Ja! Innan covid
gjorde jag utflykter till
skogen eller naturreservat i Uppland
då och då. Under
2020 tog intresset för
vandring fart rejält och
nu blir det skogsturer så gott som varje
helg! Sedan mitten av
oktober har det blivit
25 turer.

Gun-Britt Wester, pensionär:
– Oj, oj, oj, det har vi. Det var inte många ute medsamma
efter första vågen. Jag och min man Olle Wester gick med
stavar och man hittade så många platser. Men nu är det
fullt överallt. Jag är med i Träffpunkten i Svartbäcken och
har fått tips från Upplandsstiftelsen. Vi är gärna med på
utomhusaktiviteter. Vi är friska i benen och det går inte
att bara att vara hemma. Det är så otroligt härligt att upptäcka nya saker och komma ut i naturen. Det är det som
varit positivt mitt i allt elände.

Josef Henryson,
systemutvecklare:
– Ja, det blev klart mer friluftsliv för mig. Upptäckte verkligen
Lunsen och gjorde dagliga
promenader där. Det blev även
ett par turer på Upplandsleden,
varav en med övernattning i
hängmatta samtidigt som jag
insjuknade i covid-19. Yr och febrig funderade jag på att bryta,
men envis som jag är fortsatte
jag och efter några timmar
kändes det bättre.
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UPPLANDSLEDEN FYLLER 40 ÅR
Upplandsleden är en av Sveriges längsta låglandsleder.
55 mil lång går vandringsleden genom alla Upplands
kommuner och passerar genom urskog, vildmark och
odlingslandskap. Förra året firade Upplandsleden 40 år.

Emelie Runfeldt har nästan gått hela Upplandsleden. Hon tar långa sträckor
i jobbet – och kryssar nationalparker på fritiden.

Varför är träden längs
Upplandsleden markerade
med orange? Jo, färgen visar
att du går längs en låglandsled. En låglandsled är en
vandringsled som till skillnad
från fjällederna går i låglandskap (och inte i fjällvärlden).
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Det är nästan helt tyst omkring Emelie Runfeldt. Hon lyssnar. Efter bilfärden längs grusvägen märks den förändrade ljudbilden extra
starkt. Fågelkvitter. Och där, isens sång. Just här
på gränsen till Färnebofjärdens naturreservat
i Heby kommun är Dalälven lite bredare och
liknar mer en liten insjö. En del is ligger kvar vid
stranden, trots att det är vår i luften. Framför
sig har Emelie Runfeldt en 9,5 kilometer lång
vandring från Skekarsbo till Tärnsjö. Tillsammans
med kollegan Linda Fredberg inventerar hon
Upplandsledens sträckor för Upplandsstiftelsens
räkning.

vandring med barnen kanske har ett annat fokus
än när hon ger sig ut på egna äventyr.
– Om jag går med barnen är sträckan mellan
Länna och Fjällnora en jättebra etapp för oss.
Går jag själv kanske jag väljer att gå utåt Pansarudden där det är mer urskog och vildmark,
svarar Emelie på frågan om hon har någon
favoritdel längs Upplandsleden.
Hon har ofta fått höra att många tycker att
sträckan mellan Marma och Älvkarleby där man
går längs med Dalälven är den vackraste delen
av leden.
– Jo, den är fin, håller hon med.

Att komma ut i naturen är en förmån som
geovetare Emelie Runfeldt uppskattar både i
jobbet och i privatlivet. Men det är klart att en

Upplandsledens första etapp mellan Sunnersta och Fjällnora invigdes 27 maj 1980. Fyra år
senare var leden klar ända upp till länsgränsen

mot Gästrikland, norr om
Älvkarleby. Sedan dess har
Upplandsleden vuxit bit för
bit. En av de nyaste etapperna
är Gula stigen genom Uppsala, som
blev en del av Upplandsleden för två år
sedan.
Den nyaste etappen går genom Heby kommun
och kommer märkas upp ordentligt under 2021.
Tidigare var Upplandsleden uppdelad i fyra delar,
men i och med den nya leden kommer Hebydelen vid Tärnsjö bindas ihop med Enköpingsdelen.
Det innebär att det kommer att gå att vandra
längs Upplandsleden från Härjarö, söder om Enköping, upp till Tärnsjö och Skekarsbo, vidare till
Gysinge och sedan fortsätta längs Gästrikeleden
till Älvkarleby där man åter kan ta sig till Upplandsleden och gå tillbaka till Uppsala.
– Upplandsleden representerar Uppland på ett
bra sätt. Den går genom naturskogar och vildmarker, genom odlingslandskap och genom bruksorterna, genom samhällena och förbi Dalälven.
Upplandsleden har etapper som passar alla
beroende på vad man är ute efter, säger Emelie
Runfeldt.
På grund av coronapandemin blev det inget
större firande av den 40-åriga vandringsleden på
födelsedagen i maj 2020. Firandet flyttades till
september och arrangerades i mindre skala och
mer utspritt. Under sommaren och hösten hade
Biotopia utställningar om Upplandsleden. På instagram användes hashtagen #Upplandsleden40år
av många privatpersoner. Vidare kunde hälften
av de 40 vandringarna som arrangerades av olika
kommuner och föreningar längs leden för att fira
jubileet genomföras. Upplandsstiftelsen samordnade vandringsprogrammet.

Men trots att
festligheterna blev
mindre omfattande än
planerat så blev Upplandsleden mer
använd än någonsin under 2020. Statistik från
appen och hemsidan Naturkartan visar att antalet
besök på sajten om Upplandsleden ökade med
435 procent (!) jämfört med 2019. Den fristående
Facebookgruppen Upplandsleden har nästan
fyrdubblat antalet medlemmar under pandemin.
(Läs mer om Coronaeffekter på friluftslivet på
sidan 4).
– Just nu känns ju Upplandsleden viktigare och
mer efterfrågan än någonsin, säger Emelie Runfeldt.
Tillsammans med Gunnika Isaksson-Lutteman
har hon skrivit boken Vandra Upplandsleden som
är utgiven på förlaget Calazo. Emilie Runfeldt har
själv gått cirka tre fjärdedelar av Upplandsleden.

Skulle du vilja gå hela?
– Ja, jag är sådan som gillar att kryssa, privat kryssar jag nationalparker och jag vill gärna kryssa av
alla etapper längs Upplandsleden, säger Emelie
innan hon fortsätter in i den låglänta glesa tallskogen på dagens vandring längs Upplandsleden.
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ETT RIKARE SKÄRGÅRDSLANDSKAP
I skärgårdslandskapet längs Upplandskusten har ett
stort skydds- och restaureringsprojekt pågått de senaste sex åren. Ängar, hagar och bondeskogar har röjts
– och nu går åter djur på bete i skärgården.
I Roslagens skärgård finns ett unikt landskap,
väl värt att bevara till kommande generationer.
– Vår skärgård är rik på öar och har en flikig
kust med många grunda vikar där småfisk trivs.
I markerna finns en hög kalkhalt vilket ger en
biologisk mångfald med många orkidéer och
blommor. Skärgårdslandskapet är brutet med
små ängar, våtmarker och hagar. Det som också
är speciellt för det här landskapet är bondeskogarna: skogar där djur gått på bete och man
nästan inte gjort några skogsproduktionsåtgärder. Det är en naturlig föryngrad skog som man
plockhuggit glest, säger Maria Hoflin, projektledare för kulturlandskap på Upplandsstiftersen.
Men de senaste 50 åren
har skogsbetet, våtmarker, ängar och hagar
vuxit igen. När projektetet Rikare Skärgårdslandskap började 2014 hade
många försvunnit.

Maria Hoflin, projektledare kulturlandskap
för Upplandsstiftelsen. I
bakgrunden skymtar hennes
får.
Projektområde för Rikare
Skärgårdslandskap. Nedre
bilden: restaurerad äng vid
Klubbviken på Grinda.
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I det sexåriga samverkansprojektet Rikare
Skärgårdslandskap har Upplandstiftelsen
tillsammans med bland andra Skärgårdsstiftelsen och med stöd av Världsnaturfonden, WWF
verkat för att öka den biologiska mångfalden
i kustområdet. 40 stycken våtmarker och hagmarker om totalt 370 hektar har restaurerats.
Vidare har Upplandsstiftelsen gjort särskilda
åtgärder för att värna de hotade arterna skräntärna, gölgroda och mnemosynefjärilen. Därtill
har ett nytt naturreservat bildats för att skydda
fågelrika Björns skärgård i Norduppland.
– Ett av de största hoten mot mångfalden i
skärgårdslandskapet är att det öppna odlingslandskapet växer eller planteras igen, säger
Maria Hoflin.
Upplandsstiftelsen samverkar därför med
markägare och lantbrukare för att stimulera fler
till att åter låta kor och får beta i skärgårdslandskapet.
– Det här hänger förstås på att det finns betes-

Fler projekt i skärgården.
Det stora projektet Rikare
Skärgårdslandskap är inte det
enda som Upplandsstiftelsen
samverkat kring i skärgården.
Under 2020 har till exempel arbetet
med att förbättra tillgängligheten i
Rävstens stugby gjort att fler kan få ta del
av den uppländska skärgården.

djur och att det finns en hyfsad ekonomi i att
hålla betesdjur. Det finns många unga lantbrukare i Östhammar som satsar på betesdjur nu.
Om en lantbrukare inte själv kan fortsätta ha
ett jordbruk kan man ju arrendera ut marken
till en djurägare som är intresserad av att hitta
betesmarker, säger Maria Hoflin.
Projektet Rikare Skärgårdslandskap avslutades
2019 och slutrapporterades 2020, men Upplandsstiftelsens arbete i skärgården fortsätter.

– Vi har egentligen jobbat ihop
med WWF i kustområdet i 20 år och det
fortsätter vi med. Vi har ett
nytt projekt som
finansieras av Konsumentföreningen
i Stockholm som vi startade precis när det
här avslutades. Det handlar om att
restaurera hagmarker och få fler djur som

TRE FRÅGOR TILL BJÖRN-GUNNAR
Björn-Gunnar Lagström slutar på Upplandsstiftelsen efter
över 30 år. Han började 1988, blev några år senare naturvårdschef och har senaste sex åren arbetat som VD.
Hur känns det att lämna stiftelsen efter över 30 år?
– Ja, det är blandade känslor. Jag är väldigt tacksam för att ha fått arbetat på en så bra arbetsplats med en så extremt bra grupp med människor. Det är svårt att lämna efter en så lång tid,
men jag ser fram emot att vara mer hemma
och ha mer tid med familjen. Nu motionerar jag
mera, spelar tennis, är ute tittar på fåglar och är
mycket ute i naturen. Det är ett lugnare liv.
Vilka är de viktigaste händelserna för Upplandsstiftelsen under de här åren?
– Det är själva Upplandsstiftelsens utveckling.
Vi var två personer som arbetade på kansliet
när jag började, därifrån har Upplandsstiftelsen
utvecklats till en kraftfull organisation i länet
som levererar mängder med konkreta åtgärder
och resultat. Vi har i stor omfattning bland annat restaurerat ängsmarker, återställt våtmarker, fredat naturområden och bidragit till att

den uppländska naturen blivit mer tillgänglig. I
början såg många av våra huvudmän naturvård
som något för forskare och entusiaster, men i
dag är det viktiga samhällsfrågor på alla nivåer.
Vilka utmaningar står Upplandsstiftelsen inför i
framtiden?
– Det som är signifikant för Upplandsstiftelsen
är den praktiska inriktningen mot naturvård,
friluftsliv och folkhälsa. Det är en utmaning att
fortsätta det operativa arbetet i landskapet.
Upplandsstiftelsen samverkar med många
parter: huvudmännen, myndigheter, företag,
föreningar och privatpersoner – och inte minst
Världsnaturfonden WWF som vi haft ett 30 år
långt fantastiskt fint samarbete med. Det är
viktigt att fortsätta. Det gäller att följa utvecklingen. Det krävs kunskap och erfarenhet för att
kunna göra rätt vägval.

Över 30 år på stiftelsen. Under 2020 slutade
Björn-Gunnar Lagström på
Upplandsstiftelsen.
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ÖPPNA FÖRSKOLAN FLYTTAR UT I NATUREN
När pandemin tog fart flyttade den kommunala
öppna förskolan i Uppsala helt ut i naturen. Nu vill
öppna förskolor i andra kommuner ta efter
uteverksamheten.
Det började som ett pilotprojekt i Gottsunda
för att nå unga familjer och främja integration.
Sedan dess har samtliga av kommunens sex
öppna förskolor flyttat ut i naturen.
Framgångsreceptet för uteverksamheten är
enkelt: En brasa, kaffe och bröddeg.
– I början ordnade vi en sprakande brasa och
så hade vi med kaffe och deg så att det gick att
baka bröd utomhus. Vi gav besökarna något att
samlas kring, och det visade sig vara nyckeln,
säger Åsa Sjögren på Upplandsstiftelsen.

Stöd för personalen. Åsa
Sjögren från Upplandstiftelsen hjälper öppna förskolor
att flytta ut i naturen.

Utelek med pappa. Härlig
mossa att krama. Eller en
kullerbytta på gräset. Barns
motorik främjas av att röra sig
i skog och mark.
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Sedan 2016 har Upplandsstiftelsen och Uppsala kommun drivit projektet Öppna förskolan
flyttar ut. Först ut var två öppna förskolor i
Gottsunda. Men visst fanns lite tveksamheter
till en början.
– Det fanns en oro över att många familjer skulle
tycka att det var krångligt att komma ut och att
öppna förskolan skulle tappa besökare. Men det
har varit precis tvärtom, säger Åsa Sjögren.
Hon har från Upplandsstiftelsens sida stöttat
personalen med att flytta ut verksamheten.

I dag är öppna förskolan i naturen ett permanent inslag på samtliga kommunala förskolor i
Uppsala. Varje fredag flyttar de öppna förskolorna i Disponentvillan, Gottsunda, Heidenstam,
Liljefors, Stenhagen och Sävja ut. Under pandemin visade det sig att den här rutinen var extra
fördelaktig.
– Många stängde öppna förskolor till följd av
pandemin, men här var personalen helt stabil
och förberedd. De kunde växla om till att vara
ute alla dagar i stället, säger Åsa Sjögren.
Från att vara ute en dag i veckan har verksamheten varit utomhus flera dagar i veckan sedan i
mars 2020.
Fördelarna med att ha öppna förskolan utomhus är många. Att röra sig på ojämnt underlag
i stövlar och overall stärker barns motorik, att
komma ut i naturen främjar både barn och
vuxnas hälsa och därtill förenklar utomhusmiljön för mer personliga samtal mellan pedagoger
och vårdnadshavare, som kanske behöver extra
stöttning i sin föräldraroll.
De öppna förskolorna har utrustats med en

vagn som underlättar för personalen att få med
lämpligt material som stekhäll, ved, brandfilt,
förbandslåda och sittunderlag.
– Familjerna ska bara behöva fokusera på sig
själva. Någon i personalen går lite före och ställer i ordning uteplatsen och fixar aktivitetsstationer. Sedan droppar familjerna in och sysselsätter
sig, säger Åsa Sjögren.
Totalt har Uppsala kommun 16 personal inom
öppna förskolan. Under 2020 har verksamhetens
stärkts med två naturvärdar som bland annat
talar arabiska, persiska och kurdiska.
– Personalen har berättat om familjer som säger

Småbarn behöver inte
krypa i leran. Till utomhusverksamheten används
persenning för de minsta.

att ”vi är inga utemänniskor”, men sedan har de
dykt upp ändå och efter ett tag säger de att de
till och med åkt till Fjällnora själva på helgen!
Det visade sig att det inte var så svårt att flytta
ut i naturen. Och nu vill fler följa efter.
Åsa Sjögren har kontakt med både Knivsta och
Tierps kommun som vill lära sig mer om att ha
öppna förskola i naturen. Även en vanlig förskola
i Uppsala har hört av sig.
– På sikt hoppas vi att verksamheten blir kontinuerlig på andra öppna förskolor i länet. En
dröm vore att kunna sprida öppna förskolan utomhus ännu mer ut i landet, säger Åsa Sjögren.

Öppna förskolan i siffror.
Under 2020 hade öppna
förskolorna i Uppsala kommun över 4 200 besökare
utomhus. Verksamheten har
byggts upp med stöd av
LONA-medel. Under 2020
har verksamheten också fått
folkhälsomedel från regionen.
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DEN HOTADE VÄDDNÄTFJÄRILEN
Upplandsstiftelsen slår ängar för att rädda väddnätfjärilen.
Dagfjärilen har speciella krav på sina boplatser – och där
väddnätfjärilen trivs lever också många andra insektsarter.
Väddnätfjärilen lever inte var som helst, och
av artens naturliga livsmiljöer finns nästan inga
kvar.
– Väddnätfjärilen tillhör gruppen nätfjäril där
många sällsynta arter av fjärilar ingår. De är alla
tjusiga, så som många dagfjärilar är. Men väddnätfjärilen är särskilt hotad, säger Pär Eriksson,
ekolog på Upplandsstiftelsen.
Väddnätfjärilen är rödlistad och fridlyst. Arten
anses hotad inom hela EU och ingår i EU:s artoch habitatdirektiv. Den lilla orangemönstrade
fjärilen är på tillbakagång i hela Västeuropa.
Pär Eriksson, ekolog på
Upplandsstiftelsen: ”När
man har gott om väddnätfjäril
så har man många andra arter
också.”

När väddnätfjärilens vingar är ihopslagna ser
fjärilen rätt oansenlig ut. Det är en utrotningshotad art, som behöver människans hjälp för sin
fortlevnad. Men samtidigt är det något säreget
med väddnätfjärilen. Den ställer krav på sin
omgivning, men är också förvånansvärt anpassningsbar.
– Det som är fascinerande med väddnätfjärilen är att den i hög grad har tvingats lämna de
naturliga miljöer som den fanns i tidigare. Nu
är nästan samtliga förekomster i Uppland längs
kraftledningsgator. Det säger något om hur
mycket landskapet har förändrats, samtidigt
som det är häftigt att väddnätfjärilen söker sig
till nya habitat när de gamla försvunnit, säger
Pär Eriksson.
Väddnätfjärilen har hittat sitt nya hem längs
kraftledningsgatorna som skär genom jordbruks- och skogslandskapet. Speciellt i Norduppland och längs den stora ledningsgatan i Siggefora, nordväst om Uppsala, kan du ha turen
att se de små kolonierna av väddnätfjäril.
Upplandsstiftelsens har röjt och slåttrat Komossängen, nordöst om Älvkarleby kyrka för att
väddnätfjärilen åter ska trivas. 2002 återinplan-
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terade stiftelsen väddnätfjärilen på platsen.
– Det finns beskrivningar från 1930-talet om
väddnätfjärilar på Komossängen, berättar Pär
Eriksson.
Under 1980-talet försvann arten från Komossängen, men nu är den tillbaka. Antalet kolonier
på ängen ökade med 50 procent 2020 jämfört
med 2019, enligt länsstyrelsens inventering.
Upplandsstiftelsen har också tagit över skötseln av ett ängsområde längs en skogsbilväg,
Frostbovägen, öster om Älvkarleby. Tre hektar
som myllrar av fjärilsprakt. Upplandsstiftelsen
har skrivit ett långsiktigt avtal med markägaren
Billerud Korsnäs om att de inte ska bedriva
skogsbruk på ytan.
Avtalet är viktigt inte bara för väddnätfjärilen.
För där väddnätfjärilen trivs där frodas också
andra arter.
– Så gott vi kan ska vi behålla en biologisk mångfald. När det gäller väddnätfjärilen så vet man
att om man har gott om väddnätfjäril så har
man många andra arter också. Det får man på
köpet, säger Pär Eriksson.
I dag finns omkring 20 fjärilslokaler, det vill
säga platser där väddnätfjärilen förekommer i
Uppsala län, enligt Pär Eriksson. Men det finns
fortfarande hot mot arten. Om elbolag gräver
ned sina ledningar riskerar en av väddnätfjärilens nya favoritboplatser att försvinna. Att
öppna landskap, slåttra ängar och återskapa
kulturlandskapet blir allt viktigare.
– Hade vi inte haft ledningsgatorna hade nog
arten varit försvunnen. Den skötsel som sker
i ledningsgator kan bli en värdefull miljö för
många arter som inte kan överleva i jordbrukslandskapen, säger Pär Eriksson.

Utrotningshotade
väddnätfjärilen. Arten
är fridlyst i hela EU.

Vidare är väddnätsfjärilen beroende av växten
ängsvädd. Växten har smala gröna blad. De
klotformade blålila blommorna sitter på långa,
tunna stjälkar.
Ängsvädd trivs på marker där djur betat eller
övrig växtlighet på något sätt blivit störd, som
på en lågt trafikerad skogsväg, där bilspåren
kan bli perfekta växtplatser för ängsvädden.
– Väddnätfjärilen har förstås inte uppstått
i ett kulturlandskap. Tidigare tror vi att de
levde vid älvängar och rikkärr, alltså områden som översvämmades och på så sätt
hölls öppna av sig själv, säger Pär Eriksson.
Ängsvädden är egentligen inte en ovanlig
art, men för att väddnätsfjärilens larver ska
trivas räcker det inte bara med att ängsvädden är livskraftig. Växten ska finnas på
soliga och varma platser, så att larverna
som växer upp i kolonier på ängsväddens
blad trivs.
Men bara ett enda fjärilsområde räcker inte
för att hålla liv i arten.
– Fjärilarna måste kunna röra sig mellan varandras lokaler och ha ett utbyte med andra
populationer och kunna vara motståndiga mot
till exempel parasiter, säger Pär Eriksson.
Den lilla väddnätfjärilen är på många sätt en
krävande art. Men den har också en historik av
att gäcka sin omgivning.
Tills 2004 hette väddnätjärilen ärenprisnätfjäril.
Namnet hade den fått efter ängsväxten ärenpris. Man trodde förr att fjärilen var beroende
av denna blomma, men fjärilen behöver inte
ärenprisen utan ängsvädden för att överleva,
konstaterade Artdatabanken. Därför bytte man
namn. För utan ängsvädden skulle inte väddnätfjärilen klara sig.
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VERKSAMHETSBERÄT TELSE 2020
Det finns gott om vandringsleder i Uppsala
län. Upplandsleden som
går genom alla länets
kommuner är 55 mil lång.

2020 ett år som inget annat. Denna
verksamhetsberättelse ger en översiktlig beskrivning av
Upplandsstiftelsens verksamhet under året.
INLEDNING
Året 2020 blev ett annorlunda år för nästan alla. Somliga har drabbats hårt, medan
andra undkommit enbart med oro och rädsla för att man själv eller någon närstående
skulle insjukna i corona. Kanske har friluftsliv och möjligheten till att röra sig utomhus
aldrig varit viktigare. När pandemin, på ett eller annat sätt, drabbade oss alla fanns
naturen där. En tillflykt både hemma runt knuten eller lite längre bort till utflyktsplatser
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i skogen, vid sjö eller ute i skärgården. Naturen har plats för många och kan erbjuda
vandring, motion, lek eller stilla möten för meditation och eftertanke.
Upplandsstiftelsen har, likt hela samhället, påverkats. Våra publika aktiviteter som var
planerade har till viss del fått ställas in eller genomförts på ett mer smittsäkert sätt.
Samtidigt som denna anpassning har varit en utmaning är det mycket glädjande att fler
och fler har upptäckt Upplandsstiftelsens naturområden, smultronställen, vandringsleder m m.
UPPLANDSSTIFTELSENS 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.
Vidare säger stadgarna att Upplandsstiftelsens syfte är att:
• Allmänhetens friluftsliv ska underlättas och stimuleras
• Bevara och skydda den uppländska naturen och landskapsbilden.
• Skydda natur genom markförvärv eller intrångsersättning.
• Utreda åtgärder liksom att driva projekt i syfte att värna och vårda hotade arter och
miljöer.
VISION
Stämman i december 2020 beslöt om en vision för Upplandsstiftelsen: Upplandsstiftelsen är ledande i utvecklingen av ett tillgängligt friluftsliv i ett län med hållbara ekosystem och hög biologisk mångfald.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
• Pandemin har som för övriga samhället präglat Upplandstiftelsens verksamhet 2020.
Intresset för friluftsliv och därmed utnyttjandet av Upplandsstiftelsens naturområden,
leder mm har varit mycket högt. Samtidigt som vissa publika aktiviteter inte kunnat
genomföras som planerat.
• Rävstens stugby, som ligger på en ö i Östhammars skärgård, har med stöd av Leadermedel blivit mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Projektet, som
drivs i samverkan med arrendatorerna, har bl a möjliggjort inköp av en båt och bygge
av fiskrensbod för att underlätta för personer med funktionsnedsättning.
• Upplandsleden fyllde 40 år 2020. Intresset för leden ökade stort under året. Avtal
slöts med 60 markägare för att skapa möjlighet att anlägga ca 4 mil ny Upplandsled
mellan Siggefora och Tärnsjö. Genom leden binds Upplandsleden vid Färnebofjärdens
nationalpark ihop med den led som börjar söder om Enköping.
• Salstaleden, tätortsnära vandringsled mellan Vattholma och Skyttorp, invigdes i samverkan med markägare, föreningen Åstråken och Uppsala kommun.
• Under året slutfördes projektet Hosjön fågeltorn med rastplats, information, spång
och fågeltorn, i samverkan med Uppsala kommun.
• Upplandsstiftelsen har startat ett projekt med syfte att stimulera äldre personer att
komma ut i naturen. Projektet sker i samverkan med träffpunkter och seniorbostäder
och har erhållit medel från Allmänna Arvsfonden.
• 3 kustnära våtmarker: Östra Tvärnö, Lortfjärden och Ledskär, samt 8 ha kustnära
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Ett nytt fågeltorn vid
Hosjön. Under 2020
har Upplandsstiftelsen, i
samarbete med Uppsala
kommun, Almunge-Knutby
ornitologiska förening och
markägare, färdigställt en
utkiksplats som möjliggör
för vandrare, skolklasser och
fågelintresserade att komma
närmare det rika fågellivet
vid Hosjön, nordöst om
Knutby. Landsbygdsprogrammet har bidragit med
projektmedel.

ängs- och hagmarker har restaurerats. Därutöver har stängselbidrag delats ut för 90 ha
naturbetesmarker. Restaureringarna genomförs i samarbete med bl a WWF, och med
stöd från LONA.
• Projekt Rikare skärgårdslandskap (2014–2019) slutrapporterades under året. Projektet resulterade bland annat i 370 ha restaurerade våtmarker och vattendrag samt
kustnära ängs- och hagmarker. Projektet var ett samarbete mellan Upplandsstiftelsen,
Världsnaturfonden WWF och Skärgårdsstiftelsen med syftet att öka arealerna av biologiskt värdefulla betesmarker.
• Nytt reservatsbeslut och skötselplan för Ängskärs naturreservat beslutades och Upplandsstiftelsens naturreservat Svanhusskogen utvidgades med 9 ha.
• Upplandsstiftelsen har påbörjat hanteringen av granbarkborreangrepp i de egna
naturområdena.
• Upplandsstiftelsen har tecknat Hållbarhetslöften på temat Ekosystem och Biologisk
Mångfald inom länsstyrelsens Färdplan för ett hållbart län.
• Thomas Bertilsson tillträdde den 1 februari 2020 som verkställande direktör. Han
efterträder Björn-Gunnar Lagström som går i pension under 2021.

SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN
CAMPINGAR OCH STUGBY
Upplandsstiftelsen har två campingar och en stugby med syfte att ge allmänheten
möjlighet till attraktivt friluftsliv och fritidsboende. De tre anläggningarna är Rullsand
i Älvkarleby kommun, Ängskär i Tierps kommun och Rävsten i Östhammars kommun.
Alla tre anläggningarna drivs av enskilda arrendatorer.
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Övergripande
Säsongen för anläggningarna har varit mycket varierande. Det började med en vår med
restriktioner och många avbokningar. Våren följdes av en sommar med god beläggning
och många nya besökare. Sammantaget blev det en säsong med relativt god beläggning. Upplandsstiftelsen har tillsammans med arrendatorerna arbetat med olika coronaåtgärder för att skapa säkra besöksmål.
Rävstens stugby
Arbetet med att tillgängliggöra Rävstens stugby har fortsatt under 2020. Detta har
gjorts i samarbete med arrendatorerna inom ett Leader-projekt. Genom projektet har
en båt införskaffats för att underlätta transporter för personer med funktionsnedsättning. Vidare har en fiskrensbod byggts för att man ska kunna rensa fisk oberoende av
funktionsnedsättning. Under 2021 fortsätter arbetet med att lägga ut tillgänglighetsanpassade bryggor för fiske och kajakpaddling.
Ängskärs havscamping
Lekplatsen vid campingen har uppdaterats med en hinderbana, hängmatta, lekhus och
en plats för träning. Delar är tillgänglighetsanpassade.
Rullsands havsbad och camping
Under 2020 har Upplandsstiftelsen tecknat ett nytt avtal för leverans av wifi till anläggningen. Vidare har ett nytt bomsystem installerats för att man enklare ska kunna betala
för parkering när man besöker badet.
Härjarö naturområde
Ångsbåtsbryggan och väntkuren vid Härjarö gård har renoverats. Bryggan används
bland annat av Strömma kanalbolag för turer till Birka.

Sångsvanar. Vacker vy
från Kavarö våtmark i
Norduppland.

NATUROMRÅDEN
Upplandsstiftelsen förvaltar 47 naturområden, varav 26 är naturreservat
och ett kulturreservat. 24 av områdena ägs helt eller delvis av Upplandsstiftelsen. Totalt uppgår den ägda arealen till ca 7 400 ha och
den totalt förvaltade arealen till ca 10 700 ha mark- och vattenområden. 23 tillsynspersoner svarar för en stor del av
den löpande skötseln.
Under året utvidgades Upplandsstiftelsens naturreservat Svanhusskogen med 9 ha, på initiativ från
markägare. Invigning av rikkärret Högmokällan genomfördes den 12 juni tillsammans
med kommunen och Naturskyddsföreningen. Nytt reservatsbeslut och
skötselplan beslutades för naturreservatet Ängskär.
En mängd insatser genomförs
varje år för att med olika
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metoder främja förutsättningarna för växter och djur i Upplandsstiftelsens naturområden. Bland annat sköts 22 ha slåtterängar. Under året utfördes slåtter på nyrestaurerade ängar på Björn och i Aspbo naturreservat.
Sammantaget ingår ca 100 byggnader i Upplandsstiftelsens innehav. I den nyrenoverade fyrvaktarbostaden på Björn övernattade ca 300 gäster under 2020. Detta var
en stor ökning mot tidigare år. Under året slutfördes projektet Hosjön fågeltorn med
rastplats, information, spång och fågeltorn, i samverkan med Uppsala kommun. Uthyrningsstugan Lotsstugan i naturreservatet Källarberget rustades med nytt tak och ny
fasadbeklädnad.
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. I Wikparken rustades 2 km tillgängliga grusgångar
och en rastplats vid slåtterängen. Vid Ånge våtmark har stigarna och rastplatsen gjorts
tillgängliga. I september anordnades en dag för Landshövdingen då åtgärderna vid
Ånge våtmark visades upp.
Det har varit stora barkborreangrepp i flera naturområden i sydvästra Uppland, exempelvis Härjarö, Granåsen, Fageruddsåsen och i Örnsätraskogen. Under året har Upplandsstiftelsen arbetat med information om granbark-borreangreppen, omdragning av
stigar och säkerhetsavverkning på välbesökta platser. Utvecklingen följs och åtgärder
sätts in där det behövs.
Naturområdena var välbesökta under året vilket märktes bland annat i kraftigt ökad
förbrukning av ved vid rastplatser.
UPPLANDSLEDEN
Upplandsledens är 50 mil och sträcker sig genom hela länet. Upplandsstiftelsen är huvudman och samverkar med länets kommuner. Kommunerna som står för den löpande
driften vilken utförs i samverkan med föreningar och entreprenörer. Med stöd av medel
från landsbygdsprogrammet har en upprustning av leden skett under året med bl a nya
vägvisare, informationsskyltar, kartor och utbyte av spänger.
Under 2020 fyllde Upplandsleden 40 år. På grund av pandemin blev det större firandet
inställt, men många mindre lokala aktiviteter har kunnat genomföras. Samtidigt har
intresset för Upplandsleden exploderat under året. Många fler än tidigare har vandrat,
eldat och intresset i sociala medier har varit stort. Antalet besök på hemsidan Naturkartan/Upplandsleden har ökat med 435 % jämfört med 2019.
Avtal slöts med 60 markägare för att skapa möjlighet att anlägga ca 4 mil ny Upplandsled
mellan Siggefora och Tärnsjö. Genom leden binds Upplandsleden vid Färnebofjärdens
nationalpark ihop med den led som börjar söder om Enköping. Arbetet har drivits i samverkan med Heby kommun med stöd av LONA-medel. Invigning planeras under 2021.
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KANOTLEDER
En stor del av Tämnaråns kanotled färdigställdes under året. Genom ett Leaderprojekt
har föreningar, Tierps kommun och Upplandsstiftelsen sjösatt leden.
NATURSKOLA – BARN/UNGDOM
Upplandsstiftelsens naturskoleverksamhet omfattar hela länet och har den geografiska
basen vid Uppsala Naturskola i Hammarskog. Tonvikt läggs på att inspirera och ge stöd
till skolor och förskolor att använda utomhuspedagogik i undervisningen. Detta görs
främst genom att ta fram pedagogiskt material och ordna kurser, träffar och olika arrangemang. Under året har fokus legat på de äldsta och de yngsta barnen. Utomhuspedagogiska kurser riktade mot förskolepersonal har genomförts. Ett LONA-projekt som
syftar till att utveckla utomhuspedagogiska metoder för gymnasieskolan har startats.
FRILUFTSLIV – FOLKHÄLSA
Upplandsstiftelsen arbetar för att stimulera till ökat friluftsliv och på så sätt bidra till
en bättre folkhälsa. Under pandemin har utomhusaktiviteter fyllt en extra viktig roll.
Verksamheten har anpassats för att kunna genomföras på smittsäkert sätt, t ex har
färre personer kunnat delta i varje aktivitet. Samverkan med kommuner och ideella
föreningar har skett inom många olika projekt.
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 fokuserats mot gruppen äldre, 65+ i Uppsala
kommun. Uteverksamheten har fyllt en viktig roll under pandemin och utvecklats mycket under året. Uteaktiviteterna bidrar till rörelse men också till meningsfull gemenskap.
I samverkan med målgruppen och deras nätverk fortsätter vi att utveckla arbetssätt och
sprider det till fler kommuner. Allmänna arvsfonden stödjer projektet.

Hitta i skogen. Hemsidan Naturkartan fick för
Uppsala län 289 procent
fler sidvisningar under
2020 än 2019.
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Hargsån öppnas efter 350
år. Upplandsstiftelsen har
restaurerat flera våtmarker
under 2020. Nu kan fisken
åter hitta tillbaka längs
Hargsån.

Öppen förskoleverksamhet utomhus
Upplandsstiftelsen har arbetat vidare med att skapa uteverksamhet inom den öppna
förskolan. Öppna förskolan besöks av föräldrar med hemmavarande barn. Syftet är att
underlätta för möten, uppmuntra till rörelse, skapa naturvana och trygghet i naturen.
Genom de senaste årens LONA-projekt har alla 7 öppna förskolor i Uppsala kommun nu
permanent uteverksamhet. Eftersom personalen hade erfarenhet av utomhusverksamhet kunde hela den öppna förskoleverksamheten flyttats under våren och sommaren
istället för att stängas. Sammantaget har de öppna förskolorna i Uppsala kommun haft
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över 4 200 besökare utomhus under året. Flerspråkiga naturvärdar har funnits med på
uteaktiviteterna. De är del i det nätverk av naturguider som drivs av Upplandsstiftelsen
och Biotopia. Samverkan med Öppna förskolor andra kommuner i länet har startats.
Smultronställen i naturen
Smultronställen i naturen drivs i samverkan med kommunerna i länet. Syftet är att
skapa fler bra besöksmål i naturen. Länets smultronställen presenteras bl a i Naturkartan.se. Anläggande av nya smultronställen har startats vid Hasselbacken i Knivsta och
Frösundavik i Bålsta.
Biotopia
Biotopia, biologiskt museum i Uppsala, drivs av Uppsala kommun. Genom Upplandsstiftelsens engagemang kan Biotopia tillhandahålla naturinformation för hela länet.
Under 2020 har Biotopia i samverkan med Upplandsstiftelsen, och ytterligare parter,
bland annat producerat Utflyktsprogrammet, gjort utställning och pod med anledning
av Upplandsledsjubileet samt gemensamt drivit nätverk av flerspråkiga naturvärdar.
NATURVÅRD
Upplandsstiftelsen bedriver omfattande naturvårdsverksamhet utanför de egna naturområdena, såväl på land som i vatten. Naturvården bedrivs i samverkan med mark- och
djurägare, kommuner, ideella organisationer samt aktörer inom areella näringar.
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 flera aktiviteter
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.

Gölgrodan. En gölgroda i
Björns skärgård.

Under 2020 har Upplandsstiftelsen utvecklat samarbete
med Fortum och Vattenfall kring Dalälven, genom
inven-teringar, framtagande av skötselplaner samt
restaurerande åtgärder. Vidare har två LONAfinansierat projekt påbörjades i Älvkarleby
kommun med fokus på restaurering av
området Lill-Sandören samt inventering
av kommunens invasiva arter.
Samarbetet med Holmen Skog
AB har utvecklats under året,
med fokus på bolagets s k
kunskapsskog som planeras i trakterna för Länna
eklandskap.
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Kulturlandskapet
Upplandsstiftelsen verkar tillsammans med en stor mängd aktörer såsom djurhållare,
markägare, Världsnaturfonden WWF, Länsstyrelsen med flera 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.
Verksamhetens tyngdpunkt ligger längs kustlandskapet, men insatser har under året
även utförts i Mälarlandskapet samt i trakterna kring Heby.
Under 2020 har restaureringsinsatserna fortsatt. Bland annat har betesmark vid Södergården längs Salstaleden slutförts. Åtgärder vid Bromyran älväng, intill Östa naturreservat har påbörjats. På Gräsö med skärgård, arbetar Upplandsstiftelsen vidare med att
utveckla skötseln av hagmarker i nära samverkan med djurägare och Gräsö Kött AB.
Inom Roslagshagar, som är ett projekt finansierat av WWF, har rådgivning utförts på 15
gårdar, stängselbidrag omfattande 90 ha har delats ut och åtta ha ängar och hagar har
restaurerats. Totalt sköts nu ca 300 hektar ängar, hagar och våtmarker inom Roslagshagar. Flera områden hyser starkt hotade arter. För att uppnå långsiktighet i skötseln av
markerna har skötselavtal skrivits med djurägare och entreprenörer.
Ett annat större betesmarksprojekt, Rikare Skärgårdslandskap som pågått 2014–2019
slutrapporterades under året. Projektet resulterade bland annat i 370 ha restaurerade
våtmarker och vattendrag samt kustnära ängs- och hagmarker.
Naturvård i vattenmiljöer
Arbetet med att restaurera våtmarker och kustmynnande vattendrag har fortsatt för att
förbättra produktionen av fisk och gynna den biologiska mångfalden. Det kan särskilt
nämnas Upplandsstiftelsens arbete med förvaltning av Upplands landskapsfisk: aspen.
Märkning och inventering har skett i Fyrisån och Örsundaån. Det har genomförts radioakustiska studier för att undersöka rörelsemönster i tid och rum hos de märkta fiskarna.
År 2020 har kännetecknats av att Upplandsstiftelsen genomfört och slutfört ett flertal
restaureringsprojekt. Bland annat kan nämnas att tre kustnära våtmarksområden har
restaurerats för att gynna kustfiskbestånden av framför allt gädda och abborre. De restaurerade våtmarkerna har följts upp genom provfiske i angränsande kustområden.
I Hargsån har arbetet med att anlägga ett stort omlöp förbi en damm påbörjats för att
möjliggöra fiskpassage i vattendraget som varit stängt i 350 år. I Hargsån har även en
strömsträcka biotopvårdats för att gynna strömlevande arter som havsöring, id och
flodnejonöga.
Pandemin har påverkat verksamheten, bland annat har de sex planerade vattenvårdsdagarna i länet för i första hand barn och ungdom fått ställas in på grund av pandemin.
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 egna medel, WWF, Naturvårdsverkets medel för
Åtgärdsprogram för hotade arter samt restaureringsstöd från Landsbygdsprogrammet.
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Testar spången.
Upplandsstiftelsens
testpatrull för tillgänglig
natur provar Vårdsätraspången.

Arbetet bedrivs inom ramen för samtliga verksamhetsfält som hör till Upplandsstiftelsens naturvårdsarbete. Prioriterade grupper är fjärilar knutna till ängs- och hagmarker,
skalbaggar som lever på gamla träd och i död ved, hackspettar i naturskogar, kustfåglar
samt marksvampar som växer i s k kalkbarrskogar.
Exempel på åtgärder som Upplandsstiftelsen genomfört under 2020 är vinterutfodring
med talg till vitryggig hackspett, vilket är en del i ett samarbete med Naturskyddsföreningen. Upplandsstiftelsen skrev avtal 2020 med Billerud Korsnäs beträffande en ca
tre ha stor fjärilslokal, öster om Älvkarleby, där den hotade väddnätfjärilen lever. Både
inventeringar, liksom restaureringsåtgärder för att gynna hotade arter, har genomförts
under året. Bland annat för ortolansparv i Torslundagropens naturreservat utanför
Enköping, samt för mnemosynefjäril, gotländsk säfferotplattmal, ängsskäreplattmal och
sköldbaggar som lever på växten krissla.
INFORMATION
Informationen på hemsidan och i sociala medier har utökats med handfasta tips och
aktiviteter som riktar sig till naturovana, äldre och de som söker tillgänglig natur.
Upplandsleden, anläggningarna och Naturtipset har stor andel av besökarna. Upplandstiftelsen ökat närvaron i sociala medier för att nå ut till olika målgrupper. Under våren
lades fokus på naturtips i coronatider.
I samverkan med Länsstyrelsen och Biotopia informerar Upplandsstiftelsen om länets naturområden och leder i Naturkartan.se. Användandet av appen och hemsidan
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Lotsstugan i fin form. I
Källarbergets naturreservat norr om Hållnäs finns
den röda Lotsstugan från
1912. Härifrån har du en
vidsträckt utsikt över Östersjön. Under 2020 renoverades Lotsstugan. Stugan har
fyra sängplatser och går att
hyra genom Fagervikens
bygdegårdsförening..

naturkartan har ökat mycket kraftigt under 2020. Intresset för naturinformationen i sin
helhet har ökat med mer än 200 %. Vi har under 2020 också fortsatt arbetet med att
tillgängliggöra information på vår webbsida och i Naturkartan, för att fler ska kunna ta
del av informationen.
MEDLEMMAR
Region Uppsala och länets samtliga kommuner är medlemmar i stiftelsen. Region Uppsala svarar för stiftelsens grundläggande finansiering genom ett årligt anslag.
EKONOMI
Upplandsstiftelsens intäkter för 2020 var 34.8 mkr. Av detta hänför sig 21,3 mkr till
årsavgiften från regionen samt 13,5 mkr från projektbidrag och försäljning, arrenden,
skogsavverkning med mera från egna områden. Projektmedlen kommer bland annat
från Världsnaturfonden WWF, EU:s jordbrukspolitik inklusive landsbygdsprogrammet,
länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Fortum AB, Sportfiskarna m fl. De totala kostnaderna
uppgick till 33,5 mkr, varav 1,7 mkr i avskrivningar. Årets resultat, efter disposition av
eget kapital, är ett överskott på 1,3 mkr och det egna kapitalet uppgår till 22,9 mkr.
ÅRSSTÄMMA
Ordinarie årsstämma hölls den 14 maj. Årsanslag och budget för verksamhetsåret 2020
fastställdes i ett extra stämmomöte den 19 december 2019.
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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
Kände du inte till
Upplandsstiftelsen
tidigare? Säkert har du
sett Upplandsstiftelsens
skyltar ute i naturen.

Ersättare
Björn Holm (M) Uppsala
Kerstin Troedsson (C) Enköping
Kevin Andersson (KD) Enköping t o m maj 2020
Magnus Nyström (KD) Enköping fr o m maj 2020
Alfred Mujambere (L) Tierp
Joel Lindh (MP) Heby
Linda Johansson (S) Enköping
Gabriel Tidestav (S) Håbo
Christer Olsson (SD), Uppsala
Elisabeth Rosengren (V) Tierp
Presidiet har samtidigt utgjort arbetsutskott. Ledamöter var Jenny Lundström, Jacob
Spangenberg och Sören Bergqvist. Verkställande direktör har varit Björn-Gunnar Lagström till och med den 31 januari och Thomas Bertilsson från och med den 1 februari.
Upplandsstiftelsen hade under året 20 anställda omräknat till heltid varav sammantaget 9 var kvinnor.

Upplandsstiftelsens
styrelse 2020. Från
vänster Anders Kihl,
Zinaida Belonoshko,
Christer Olsson, Susanne Mastonstråle, Joel
Lindh, Jenny Lundström, Sören Berqvist,
Pia Milton, Lars Berglöf,
Håkan Marklund, Alfred
Mujambere, Kerstin
Troedsson och Linda
Johansson. Fotografiet
togs före coronarestriktionerna infördes.
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Får det lov att vara en coronasäker kaffe? På uteträffarna
för 65-plussare bjuds på kaffe, men inga tilltugg. Självklart har
Upplandsstiftelsens personal visir när den kokade drycken
hanteras och serveras utomhus. Varmt och gott!

ÅRSRAPPORT 2020
I Upplandsstiftelsens årsrapport för 2020 kan du läsa om ett
annorlunda verksamhetsår – när fler än någonsin hittade ut
i naturen.

