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UPPLANDSSTIFTELSEN
UPPLANDSSTIFTELSEN är en ideell förening med Region Uppsala och
kommunerna i Uppsala län som medlemmar. Stiftelsen bildades 1972 för att
enligt stadgarna underlätta och stimulera allmänhetens friluftsliv samt verka för
bevarande och skydd av den uppländska naturen.
Stiftelsen driver en mängd projekt, både för att främja naturvården och för
att utveckla friluftslivet. Stiftelsen förvaltar 43 naturområden i länet, varav de
flesta är naturreservat men även ett kulturreservat. En del är fritidsområden med
campingplats eller stugby samt badstränder, strövmarker etc. Andra har som
huvudsyfte att bevara och vårda växter, djur och naturmiljöer. Stiftelsen ansvarar
också för länets vandringsled Upplandsleden och fyra kanotleder.
Genom vår naturskoleverksamhet stimulerar vi lärare och klasser till mer verksamhet utomhus. Vi sprider kunskap om länets natur, naturvård och friluftsmöjligheter genom informationssatsningar i Biotopia, kurser och konferenser, samt
genom skrifter, foldrar och vår hemsida.
POSTADRESS 751 85 Uppsala
BESÖKSADRESS Storgatan 27 Uppsala
TEL 018-611 62 71 FAX 018-51 16 98
HEMSIDA www.upplandsstiftelsen.se

FAKTA

FÖRDJUPAD INFORMATION
om stiftelsens verksamhet finns på vår hemsida
och i våra årsredovisningar.
På hemsidan beskrivs vår
verksamhet med naturvård,
friluftsliv och naturskola. Här
finns även naturtips, nyheter,
kalendarium och publikationer som pdf-filer.

Genom att visa upp våra naturområden skapar vi större förståelse bland allmänheten och
beslutsfattare för vår verksamhet
Foto: Emelie Runfeldt
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FAKTA

Stiftelsens insatser kompletterar och förstärker i hög grad
kommunernas verksamheter.

STIFTELSENS UNIKA ROLL
Upplandsstiftelsens fristående position ger unika möjligheter att initiera och
driva verksamheter i nära samarbete med olika organisationer och parter. Det
sker ofta med tillgång till externa medel från olika EU-fonder, staten, Världsnaturfonden WWF m.fl. Verksamheten får därmed en bred bas och ett stort genomslag i samhället.
Upplandsstiftelsen har personal med hög kompetens och brett kontaktnät och
intar ofta rollen som expertorgan och projektledare. Egen medfinansiering krävs i
regel för att kunna erhålla externa medel till projekt.

ORGANISATIONSFÖRÄNDRING
Från och med 1 januari 2017 bildades Region Uppsala. I samband med detta har
Upplandsstiftelsens huvudmän träffat överenskommelsen att Region Uppsala tar
över hela finansieringen av Upplandsstiftelsens verksamhet. Tidigare har finansieringen delats mellan kommunerna och Landstinget. Denna förändring medför
också att Upplandsstiftelsens stämma får en ändrad sammansättning.
Fr o m 1 januari 2017 utgörs stämman av ett ombud från vardera länets
kommuner som äger en röst var samt ett ombud från Region Uppsala som ensam
äger nio röster. Region Uppsalas ombud ska vara ordförande. Region Uppsala
erhåller sålunda 9/17-delar och var och en av länets kommuner får 1/17-del i
Upplandsstiftelsens stämma.
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Upplandsstiftelsen vill att flera länsinånare ska få möjlighet att komma ut i naturen.
Foto: Karolina Vessby.

ÖKAD AMBITIONSNIVÅ
Upplandsstiftelsens styrelse ser många fördelar med att flera länsinvånare får
möjligheter att vistas i naturen. Styrelsen avser att öka ambitionsnivån framför
allt inom folkhälsoområdet fr o m år 2018 för att kunna genomföra satsningar på
specifika grupper, bl a personer med funktionsnedsättning.
Höjda ambitioner skulle innebära att stiftelsens arbete med information,
vägledning och anpassningar i naturområdena skulle kunna utvecklas både
kvalitativt och kvantitativt.

LÅNGSIKTIG INRIKTNING

FAKTA

UPPDRAGET
Stadgarna anger att
Upplandsstiftelsen ska
• underlätta och stimulera
allmänhetens friluftsliv samt
• verka för bevarande och
skydd av den uppländska
naturen genom markförvärv
eller intrångsersättningar.

Upplandsstiftelsens styrelse prioriterar nedanstående långsiktiga inriktningar:
•
•

Förebyggande folkhälsoarbete med syfte att få fler länsinvånare att vistas i naturen. Grupper med särskilda behov prioriteras under perioden.
Naturvård genom skydd av biologiskt värdefulla naturmarker med höga värden för

•

friluftslivet samt genom olika åtgärder främja förutsättningarna för växter och djur
i såväl mark- som vattenmiljöer.
Barn, ungdom och natur, särskilt naturskoleverksamhet.

UTVECKLING AV PRIORITERADE FRÅGOR
Den långsiktiga inriktningen innebär en koncentration av verksamheten till vardagsnära friluftsliv/folkhälsa, naturvård samt på satsningar för barn och ungdom.

Folkhälsa
Styrelsen avser under perioden att särskilt lyfta fram folkhälsoarbetet. I samverkan med berörda parter ska stiftelsen bjuda länsinvånarna ökad tillgänglighet till
naturen, genom att utveckla metoder för att få flera att ge sig ut i naturen, genom
förbättrad kommunikation och genom god förvaltning av stiftelsens områden och
leder.
Styrelsen prioriterar följande:
• Insatser för personer med funktionsnedsättning med syftet att i samverkan
med olika målgrupper skapa modeller för regelbunden vistelse i naturen.
Verksamheten erhåller särskilt stöd från Landstinget/Region Uppsala.
• Förstärka informationsarbetet. Särskilt angeläget är det att utveckla metoder
för att nå nya grupper.
• Utnyttja våra naturområden och kunskap om utomhuspedagogik som resurs
för integration och naturkontakt.
• Biotopia är ett värdefullt nav i informationsarbetet. Stiftelsen fortsätter samverkan med Uppsala kommun med syftet att utveckla Biotopias verksamhet
ytterligare.
• Fortsätta förbättra tillgängligheten till våra naturområden, Smultronställen och
vandringsleder. Dessa utgör en väldigt viktig infrastruktur för länsinvånarnas
tillgång till attraktiva naturområden.
• Samverka med regionala och lokala initiativ för att stärka utvecklingen av
naturturism.
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Naturvård
Upplandsstiftelsen fortsätter prioritera åtgärder för att förstärka den biologiska
mångfalden i Uppsala län. Stiftelsen har en särställning med en hög kompetens
och en specifik inriktning mot konkreta åtgärder. Arbetet förutsätter samverkan
med organisationer, företag och markägare. Omfattande externa medel erhålls
från Världsnaturfonden WWF, staten m fl.
Styrelsen prioriterar följande:
• Utveckla arbetet inom stiftelsens landskapsprojekt bl a i Dalälven, Länna,
Vällen och Roslagen med fokus på att stärka den biologiska mångfalden.
• Freda biologiskt värdefulla naturområden med höga värden för friluftslivet.
De södra och västra länsdelarna beaktas i ökad utsträckning.
• Vattenvårdsarbetet utvecklas vidare mot insatser i länets sjöar, vattendrag  
och våtmarker. Särskilt arbetet med restaurering och skötsel av våtmarker
kommer att öka.
• Förstärka samverkansformerna med kommunerna för att värna flora och    
fauna samt att tillskapa flera tillgängliga platser för besökare.

Barn och ungdom
Vistelse i naturen stimulerar
många sinnen.
Foto: Sara Arvidsson

Naturskolan utgör en viktig resurs för skolan. Vi ser ökande behov av att erbjuda
barn och ungdomar naturkontakt. Utomhuspedagogik fördjupar kunskapen och
ökar elevernas motivation.
Styrelsen prioriterar följande:
• Verka för att det i alla kommuner finns naturskoleverksamhet som fortlever
och utvecklas.
• Stimulera till och underlätta för mer utomhuspedagogik i skolorna.

STIFTELSEN SOM RESURS FÖR REGIONEN
I ökad utsträckning efterfrågas Upplandsstiftelsens kompetens av kommunerna
och Region Uppsala. Att biträda kommunerna i tätortsnära frågor blir mer och
mer efterfrågat.

Naturskolan är viktig för många
barns kontakt med naturen.
Foto: Anett Wass
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Exempel på samverkansformer mellan Upplandsstiftelsen och länets kommuner:
• Förvaltning av biologiskt och besöksmässigt intressanta områden.
• Projektledning och samarbetsprojekt etc. Exempel är lokala naturvårdsprojekt, Biotopia, naturskola samt fredande av naturområden med lokal/
regional betydelse.
• Leverera underlag till kommunernas fysiska planering vad gäller biologisk
mångfald och friluftsliv.
Stiftelsens omfattande arbete med vården av kulturlandskapet förstärker också
i betydande grad förutsättningarna för många verksamma på landsbygden bl.a.
genom lönsammare drift, ökade möjligheter för utveckling av nischprodukter och
småskalig naturturism. Här är våra naturområden, leder och projekt en viktig
förutsättning.

MÖJLIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR
Genomförande av prioriterade frågor är beroende av följande faktorer:
• Ramanslagets storlek och stiftelsens ekonomi.
• Tillgång till externa medel. Upplandsstiftelsen driver flera stora projekt som
finansieras med medel från t.ex. EU-fonder, Världsnaturfonden WWF och
Naturvårdsverket.
• Med hög kompetens är Upplandsstiftelsen pådrivande i att formulera idéer
och projekt och söka medel för dessa.
• Genom Region Uppsala ökar förutsättningarna påtagligt för samverkan på ett
tidigt stadium i strategiska frågor.
• Upplandsstiftelsen har ofta en initierande och samlande roll, där resurser
och förutsättningar skapas vilket ökar möjligheterna att genomföra styrelsens
prioriteringar.

EKONOMI
Flerårsplanens ekonomi redovisas i bilaga 1. För år 2017 baseras intäkterna
på 2016 års årsavgift med en uppräkning på 2,1 %. För åren 2018, 2019 och
2020 beräknas en höjning av anslag med 2,0 % per år.
Från och med år 2018 föreslår Upplandsstiftelsens styrelse en anpassning av
anslaget till de faktiska behov som föreligger med utökad satsning på folkhälsa
samt nödvändig upprustning och anpassning av naturområden och leder.
Till de i bilagan redovisade intäkterna och kostnaderna kommer i regel medel
för externt finansierade projekt vilka inte påverkar stiftelsens ekonomiska resultat,
eftersom intäkter från fonder etc. normalt motsvaras av lika stora kostnader.
Upplandsstiftelsen har under flera år haft svag likviditet i slutet på verksamhetsåren. Orsaken till detta är genomförda investeringar i flera av stiftelsens
campinganläggningar. Under perioden är det angeläget att stiftelsen fortsätter
förstärka likviditeten. Detta görs genom att begränsa investeringarna och prioritera inom verksamhetsdriften.
Det har under många år funnits otydligheter vad gäller Upplandsstiftelsens
inbetalningar av pensionsmedel. Efter en tids utredande tillsammans med KPA
har Upplandsstiftelsen erhållit nya uppgifter där det fastslås att stiftelsen under
innevarande femårsperiod ska göra pensionsutbetalningar om ca fem miljoner
kronor, utöver vad stiftelsen avsatt i flerårsplanen.

Det finns många möjligheter
även ute i våra naturområden.
Foto: Anett Wass
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VERKSAMHETER
1. NATUROMRÅDEN OCH ANLÄGGNINGAR
Stiftelsens områden och leder är en viktig resurs i folkhälsoarbetet. Många av
områdena är dessutom mycket viktiga sett ur ett biologiskt mångfaldsperspektiv.
Upplandsstiftelsens ambitioner är att hålla anläggningarna i gott skick och att
successivt utveckla naturområdena för besökare särskilt med inriktning på grupper med specifika behov.

Områden med anläggningar

Den gamla väntkuren vid Härjarö
är en av alla byggnadsverk som
stiftelsen äger. Foto: Anett Wass

Stiftelsen äger tre områden med anläggningar för övernattning och camping. Dessa
är Rävsten, Ängskär och Rullsand. Närmare 100 byggnader med omgivande marker ingår i det långtidsplanerade underhållet.
Investeringstakten har varit hög under de senaste 5 åren. I föreliggande plan
avses investeringarna tonas ner. Styrelsen beslutar om investeringstakten och
fördelningen mellan områdena i det årliga budgetarbetet.
En löpande översyn sker beträffande anläggningsbestånd och områden som
stiftelsens äger.

Naturområden
Stiftelsen förvaltar 43 naturområden, varav 24 är naturreservat och ett är kulturreservat. Förvaltningsarbetet utvecklats hela tiden med fler områden och nya utmaningar. Verksamheten omfattar allt från avancerad skötsel av naturmiljöer med
enskilda arters specifika krav till specificerad service för besökare. Sammantaget
förvaltas drygt 8 000 ha mark- och vattenområden varav 3 500 ha är mark.
För att stärka finansieringen av vissa åtgärder i naturområdena söks t ex LIFE,
LONA och NOKÅS-medel. Landsbygdsprogrammet med investerings- och miljöstöd utnyttjas och är en förutsättning för fortsatt skötsel och restaurering av
kulturlandskapet.

Kalmarnäs - ett område som
avänds aktivt av naturskolan och
som har höga naturvärden. Foto:
Anett Wass
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Stora krav ställs på skötsel, tillgänglighet för friluftsliv och information. Vi
arbetar särskilt med:
• Skötselplaner med uppföljningsbara bevarandemål för växter och djur.
• Friluftsliv och naturupplevelse.
• Främjandet av biologisk mångfald genom specifik skötsel av olika naturtyper.
Stiftelsen satsar på att öka tillgängligheten till länets naturområden och bidra till
att besökarna ska få en bra naturupplevelse. I arbetet ingår att:
• ställa i ordning parkeringsplatser, naturstigar, anslagstavlor med information,
fågeltorn, eldstäder etc.
• underlätta för personer med funktionsnedsättning att komma ut i naturen.
• utveckla naturområdena och informationen om områdenas värden för barn
och barnfamiljer. Vidare försöker vi både i det ordinarie arbetet och genom
olika projekt påverka andra aktörer till större insatser för att ge barn och
ungdomar ökad naturkontakt.
• stärka förutsättningarna för hotade växter och djur, främst där extern
finansiering är möjlig. Här handlar det om konkreta åtgärder som röjningar,
gallringar, hävd av betesmarker med mera.

Upplandssstiftelsen har flera
tusen anordningar i naturen som
underlättar för besökare.

Leder
Stiftelsen har huvudansvar för länets cirka 50 mil långa vandringsled Upplandsleden samt fyra kanotleder. Kommunerna har åtagit sig drift- och underhållsansvaret genom avtal med stiftelsen.
Under perioden arbetar vi för att ytterligare höja standarden på Upplandsledens för att motsvara ökat intresse från vandrare, motionärer och turism. Samverkan sker med kommuner, Regionen och ideella föreningar för att utveckla
leden. Ytterligare sträckningar utvecklas i Heby kommun med mål att binda
samman ledsträckorna kring Färnebofjärdens nationalpark med den västra delens
slutpunkt vid Siggefora.
Kanotlederna hålls i gott skick i samverkan med kommunerna och ideella
föreningar.

2. BARN OCH UNGDOM
Stiftelsen har barn och ungdom som särskilt prioriterad målgrupp. Vi vill ge barn
möjlighet till upplevelser och erfarenheter av naturen både i förskola/skola och
tillsammans med familjen. Upplandsstiftelsens naturskola arbetar med detta.
Målet är att utomhuspedagogik blir en del av skolans ordinarie arbete på alla
nivåer från förskola till gymnasium. Med utomhuspedagogik menar vi undervisning där man utgår från verkligheten, där eleverna är aktiva och får egna erfarenheter i naturen och av naturen. Forskning visar att detta sätt att arbeta ger ökad
motivation, djupare förståelse och elever som minns bättre.
För att komma dit vill vi bland annat:
• Fungera som ett utomhuspedagogiskt centrum i länet
• Stötta naturskoleverksamheten i alla länets kommuner

Stiftelsen är en resurs för förskolor och skolor i Uppsala län, och
har alltså inga egna inskrivna
elever. Vi tar emot skolklasser
och håller kursdagar och träffar
för lärare och studenter.
Foto: Tomas Loreth Remén
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• Delta i större evenemang för att där sprida stiftelsens och
naturskolans metoder.
• Hålla kursdagar och träffar för pedagogisk personal.
För att nå allmänheten vill vi:
• Ha aktiviteter på helger och lov för familjer
• Delta i utvecklingen av natur- och friluftsområden
Naturskolan vill ge elever och
lärare upplevelser och kunskaper
i naturen. Foto: Karolina Vessby

För att allt detta ska vara möjligt fortsätter vi samarbetet med kommunerna för
att värna naturen nära förskolor och skolor och medverka till att den sköts och
används på ett bra sätt.

3. FRILUFTSLIV – FOLKHÄLSA
Naturen utgör en viktig arena för vardagsmotion, avkoppling, samvaro och möten
mellan människor. Stiftelsen äger och sköter många naturområden och åtskilliga
mil vandringsleder vilka utgör en bas för friluftslivet i länet. Under perioden utvecklar och förstärker vi kommunikationen mot länsinvånarna särskilt med målgruppsinriktade projekt för att nå grupper som annars har svårare att komma ut i
naturen. Barn och ungdom är prioriterade. Samverkan i gemensamma projekt med
Region Uppsala, kommuner och ideella föreningar är en viktig del av verksamheten.

Smultronställen
Genom verksamheten Smultronställen i naturen vill vi tillsammans med kommunerna göra det lätt för länsinvånarna att hitta ut till bra besöksmål i naturen. En
grundförutsättning är att kvaliteten i våra smultronställen fortsätter att vara hög.
Viktiga informationsredskap är stiftelsens hemsida, appar, kartor och foldrar.
Under perioden stärker vi det tätortsnära arbetet.

En viktig del i vårt folkhälsoarbete är att naturområdena kan
anpassas till målgruppers specifika behov. Foto: Karolina Vessby
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Samarbete med Biotopia
Biotopia eller Biologiska museet i Uppsala, fyller en mycket viktig funktion som
ett regionalt centrum för naturinformation, ideelt föreningsliv och ”grön turistbyrå”. Genom stiftelsens engagemang ska Biotopia fortsätta vara en resurs för
länets skolor och naturanknutna föreningsliv. Under de närmaste åren ligger
fokus på utveckling av utställningar och verksamhet, vilket ger möjlighet att
stärka kopplingen till stiftelsens arbete.

Folkhälsa
Under perioden utvecklar vi vårt folkhälsoarbete. Dels arbetar vi för att stärka
vårt arbete med att sprida information om naturen till allmänheten, dels satsar vi
på att möta specifika målgrupper i naturen. Viktiga målgrupper är personer med
funktionsvariationer och nyankomna människor. Med hjälp av specialdestinerade medel från Landstinget/Region Uppsala tar vi fram modeller för ökad fysisk
aktivitet i naturen för grupper med funktionsnedsättning. En viktig del i detta är
också att naturområdena kan anpassas till målgruppers specifika behov.

4. NATURVÅRD
Upplandsstiftelsen främjar biologisk mångfald genom att äga och förvalta biologiskt värdefulla naturområden samt genom projekt som drivs med syftet att värna
om växter och djur.
Många projekt drivs i samverkan med andra organisationer och markägare och med
ekonomiskt stöd från bland andra Världsnaturfonden WWF, EU:s fonder och staten.
Stiftelsen planerar under perioden medverkan i flera nationella och/eller internationella EU-finansierade projekt som Interreg och LIFE Nature.

Skydd av värdefulla naturområden
Stiftelsen utvecklar samarbetet med kommunerna för att freda värdefulla
natur- och friluftsområden av lokal och regional karaktär. Vägledande för arbetet
ska vara hög tillgänglighet och att områdena ska vara intressanta ur ett biologiskt mångfaldsperspektiv. Denna typ av objekt prioriteras inte inom det statliga
arbetet. I första hand satsar stiftelsen på skydd av små ur- och naturskogar,
lövträdsrika skogar, våtmarker med sumpskogar, skärgårdsområden, tätortsnära
områden och andra värdefulla naturområden som är särskilt intressanta för besökare. I arbetet ingår även att se till det långsiktiga behovet av bra besöksplatser i
naturen för länets medborgare. Under perioden utreds behovet av flera natur- och
friluftsområden i den södra och västra länsdelen.

Naturvårdsprojekt
Ekologisk landskapsplanering
Arbetsformen innebär ett nära samarbete med myndigheter, markägare, föreningar och enskilda, med syftet att skydda och vårda arter och miljöer i trakter med
särskilt höga naturvärden. Verksamheter bedrivs vid Dalälven, Vällen och Länna.

Ön Björn i Tierps kommun är ett
av stiftelsens senaste fredade
områden. Foto: Frida Hermanson
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Stiftelsen arbetar för att stärka
förutsättningarna för många hotade arter, exempelvis vitryggig
hackspett. Foto: Pär Eriksson

Följande planeras:
• fortsätta samarbetet med Holmen Skog AB och andra markägare för att
skydda och vårda värdefulla naturmiljöer med ek och lind i Lännatrakten.
• i samverkan med Uppsala kommun utreda möjligheten att utveckla fler
befintliga badplatser samt omkringliggande markområden.
• åtgärder för att minska effekterna av vattenkraftens påverkan på den unika
Dalälvsnaturen.
• vård och restaurering av rikkärr, svämskogar och olika ängsmiljöer fortsätter
och utvecklas tillsammans med Älvkarleby och Tierps kommuner, den lokala
naturskyddsföreningen och Bergvik Skog AB. Särskilda insatser görs i naturreservatet Bredforsen som stiftelsen förvaltar.
• samarbete med Fortum AB i en mängd konkreta åtgärder för att förbättra
förutsättningarna för biologisk mångfald på företagets egna marker.
• i samverkan med Naturskyddsföreningen stärka förutsättningarna för
vitryggig hackspett.
• utveckla arbetet tillsammans med Bergvik Skog samt Korsnäs AB när det
gäller skötseln av lindrika skogar i Vällentrakten.
Vård av kulturlandskapet
Stiftelsen har under många år utvecklat olika samarbetsprojekt med Världsnaturfonden WWF, markägare och andra berörda parter för att driva projekt med syfte
att vårda och bevara värdefulla kulturmarker.
Kulturlandskap vid Mälaren
Arbetet med att bevara och utveckla ängs- och hagmarker sker i samverkan med
markägare och/eller berörda organisationer. Medverkan i t ex LONA-projekt kan
bli aktuellt. Rådgivning kring skötsel av betesmarker samt planering av våtmarksområden fortsätter.
Roslagshagar
Det kustnära kulturlandskapet i de tre kustkommunerna har mycket höga naturoch kulturvärden. Upplandsstiftelsen verkar här i kontakt med över tvåhundra
markägare, djurhållare m.fl. Arbetet fortsätter under perioden med restaurering
och vård av kulturmarker och våtmarker samt rådgivning, inventeringar och
uppföljning av gjorda insatser. Information ges till brukare och allmänhet genom
kurser, guidningar, skyltar, nyhetsbrev, hemsida medmera.

FAKTA

Gräsöfonden
Gräsöfondens instiftare,
Östhammars kommun och
Upplandsstiftelsen, fortsätter
verksamheten under perioden
med syftet att värna kulturlandskapets värden på Gräsö.
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Utveckling av våtmarkernas naturvärden
Arbetet med att utveckla våtmarkernas naturvärden fortsätter. Våtmarker återskapas och sköts för att fungera som naturliga näringsfilter samtidigt som förutsättningarna för både växter och djur förbättras. Flera besöksplatser iordningställs
för allmänheten med information om växt- och djurliv med mera. Upplandsstiftelsen avser under perioden att söka investeringsstöd från landsbygdsprogrammet
för att kunna genomföra restaureringar av våtmarker.

Hotade växter och djur
Arbetet med att stärka förutsättningarna för hotade arter utvecklas vidare. Stiftelsen planerar att arbeta med ett antal utvalda arter som i huvudsak förekommer i

Stiftelsens områden eller i områden där landskapsprojekten verkar.
Arbetet kommer att ske i samverkan med Länsstyrelsen och med delfinansiering
från staten.

Vattenvård
Upplandsstiftelsen utför åtgärder i sjöar och vattendrag med särskilt fokus på
biologisk återställning av främst kustbäckar och kustnära våtmarker. Upplandsstiftelsen verkar även för att förbättra kunskaperna om länets vatten och fiskbestånd genom att bl a följa upp åtgärder.
Under perioden genomförs åtgärder för att återställa översvämningsvåtmarker
för fisk vid kusten samt andra biotopvårdande åtgärder. Havs- och Vattenmyndigheten och Världsnaturfonden WWF stöder det kustnära arbetet i de tre kustkommunerna. Insatserna för att förbättra förutsättningarna för länets landskapsfisk
asp fortsätter i främst Mälarmynnande åar i länet. Externa medel har erhållits för
ett fyraårigt projekt som leds av Länsstyrelsen.
Samverkan med Uppsala kommun fortsätter vad gäller uppföljande fiskinventeringar i Fyrisån och återställande av fler lekplatser.
Under perioden ska stiftelsen söka finansiering för inventeringar av sjöar och
vattendrag i Heby kommun, på motsvarande sätt som gjorts för övriga kommuner.
Stiftelsen avser att stötta arbetet vid Tämnaren med den kompetens som finns
på kansliet.
För att uppmärksamma vatten medverkar Stiftelsen på vattendagar i flera
kommuner som riktar sig till barn och allmänheten.

Vårt vattenvårdsarbete omfattar hela länet, där vi arbetar
med kartläggning och åtgärder
i kustmynnande vattendrag,
våtmarker, grunda havsvikar,
sjöar och Mälarmynnande vattendrag. Foto: Anett Wass

Ökad samverkan med kommunerna
Samarbetet med kommunerna kommer att öka ytterligare. Olika projekt planeras
bl a med finansiering från de statliga LONA-medlen. Stiftelsens kompetenser
utnyttjas i högre grad för att t ex göra naturvårdsbedömningar på kommunens
marker, vid avverkningsanmälningar, planering av natur- och friluftsåtgärder mm.

5. INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING
Under perioden vill vi stärka vårt informationsarbete med mål att nå ut till en
bredare allmänhet med information om naturen och vår verksamhet.
Stiftelsens informationsarbete ska:
• Öka intresset för naturvård och friluftsliv.
• Intressera människor till vistelse i naturen.
• Göra stiftelsen känd som en kraftfull och kompetent regional organisation   
för naturvård, friluftsliv och utomhuspedagogik.
Redskap för arbetet är bl a hemsidan www.upplandsstiftelsen.se ,applikationerna
Naturtipset och Upplandsleden, sociala medier, nyhetsbrev, foldrar, skrifter,
information om våra områden, seminarier och guidningar i naturen.

Intresse för naturen kan väckas
på många olika vis. Att få prova
på att hålla i en gransångare kan
vara ett sätt. Foto: Anett Wass
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BILAGA 1

Upplandsstiftelsen

AU 2016-11-03/2016-11-23

BUDGET 2017 FLERÅRSPLAN 2018–2020 (tkr)

Styrelsen 2016-12-14. Beaktad av stämman 2017-01-23.
AnsvarVerksamhet

201
201
31
32
33
34
4
5

201
201
201
202
31
32
33
33
34
4
5

Budget
2017

Flerårsplan Flerårsplan Flerårsplan Not
2018

2019

2020

989
0
120
596
116
0
0
50
93
964

21 197
0
120
1 627
1 138
0
0
50
93
24 226

22 035
0
120
1 660
1 161
0
0
50
93
25 119

21 390
0
120
1 693
1 184
0
0
50
93
24 530

1)
2)
3)

Kansli & gemensamt
5
Ökad pensionskostnad
Egen insats i externa projekt
Förtroendevalda
Anläggningar
3
Naturområden skötsel
3
Utökat folkhälsouppdrag LUL (Beslutad)
Ambitionsökning, ökad tillgänglighet
Naturvård
4
Markköp
Leder
Barn & ungdom, naturskola
Friluftsliv
1
21
Summa kostnader

189
690
662
500
064
593
300
0
259
500
437
957
662
814

5 291
889
672
500
3 109
3 645
300
1 650
4 321
600
443
971
1 686
24 076

5 442
1 659
681
507
3 154
3 698
0
1 650
4 383
600
450
985
1 710
24 919

5 647
640
691
515
3 200
3 752
0
1 650
4 447
600
456
999
1 735
24 331

4)

Årets resultat
Täckande av tidigare års underskott

150
150

150
150

200
200

200
200

Intäkter

Årsavgifter
18
Folkhälsoupp 300 tkr/ år ingår i Årsavgift
Kansli & gemensamt
Anläggningar: arrenden & hyror
1
Områden: arrenden, miljöersättning
1
Naturvård
Leder
Barn & ungdom, naturskola
Friluftsliv
21
Summa intäkter

Kostnader

5)
6)

7)

Noter Förutsättningar
1)

Årsavgiften för 2017 baseras på en uppräkning av 2016 års nivå med 2,1 %.
Därefter beräknas uppräkning med 2.0 % per år för åren 2018-2020.

I medlemsavgiften ingår kostnadstäckning 650 tkr för ökad hyra, 300 tkr i ökat folkhälsouppdrag
för 2017, 2018 samt medel för ökad pensionskostnad.

Utöver den årliga uppräkningen föreslår Upplandsstiftelsens styrelse en ambitionsökning

2)
3)
4)
5)
6)

7)
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med 1 650 tkr i satsning på ökad tillgänglighet fr o m 2018.
Kanslibidrag från projekt.

Ökad hyreskostnad med drygt 650 tkr per år ingår.
Utökat folkhälsouppdrag, se not 1.

Ambitionsökning med satsning på ökad tillgänglighet.
Överskott för täckande av tidigare års förluster.

Täckande av underskott från tidigare år.

BILAGA 2

Rullsand

Rotskär

Björn
Komossängen
Grönlundsbacken
Högmokällan
Källarberget

4

Lingnåre
Ledskär

Båtforstorpet

Ängskär
Skaten-Rångsen

Nöttbo 1

Bredforsen

Jungfruholm
Kallriga
Västerbyn
Kallerö
Gräsögård
Idön
Rävsten

Strömabadet

Tvärnö

Aspbo
Östa

Vendelsjön

Långnäset

Oxhagen

Gåsholmen

Svanhusskogen

3

2

Ekeby-Ånge
Pansarudden

Hagalund

Torslundagropen

Broborg
Wik

Fageruddsåsen
Tedarön

Granåsen

Naturområden som
stiftelsen äger eller
förvaltar
Upplandsleden

Kalmarnäs

Kanotleder

Härjarö

Norra Björkfjärden

Kanotlederna är Tämnarån (1), Kolarmoraån (2), Fyrisån (3) och Lilla Färnäset (4). Stiftelsen förvaltar 43 områden på
uppdrag, som ägare eller som arrendator. De områden som stiftelsen äger helt eller delar av är: Båtforstorpet, Bredforsens
naturreservat, Högmokällan, Björn, Källarberget, Lingnåre kulturreservat, Ängskärs naturreservat, Skaten-Rångsen naturreservat, Kallriga naturreservat, Västerbyn, Idön naturreservat, Rävsten, Oxhagens naturreservat, Gåsholmens naturreservat,
Långnäsets naturreservat, Svanhusskogens naturreservat, Pansaruddens naturreservat, Torslundagropen, Fageruddsåsens
naturreservat, Kalmarnäslandets naturreservat, Härjarö naturreservat och Norra Björkfjärdens naturreservat.
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Upplandsstiftelsen främjar länsinvånarnas hälsa och
välbefinnande genom att inbjuda till vistelse i naturen.
Genom en mängd olika aktiviteter verkar vi för bevarande av biologisk mångfald. Folkhälsa och bevarandet
av natur- och kulturlandskapet är båda betydelsefulla
samhällsfrågor, mer viktiga nu än någonsin.

