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Stiftelsen!för!västsvenska!fritidsområden!
Organisationsnummer!857201=9076!

!
Västkuststiftelsen!förvaltar!närmare!230!av!naturreservaten!i!västra!Sverige!
omfattande!ca!40!000!hektar.!Vi!arbetar!för!att!värdefull!natur!skyddas!som!
naturreservat!och!för!att!naturområden!görs!tillgängliga!för!friluftsliv.!
Bakom! Västkuststiftelsen! står! Västra! Götalandsregionen,! Region! Halland!
och! Göteborgsregionens! kommunalförbund.! Länsstyrelsen! beslutar! om!
naturreservat!och!ger!stiftelsen!uppdrag!att!förvalta!dessa.!
Västkuststiftelsen! har! genom! åren! bidragit! till! att! skydda! många! områden.!
Stiftelsen! äger! omkring! 3! 800! hektar! mark,! med! ett! anskaffningsvärde! på!
drygt! 28! miljoner! kronor.! Under! årens! lopp! har! Stiftelsen! bidragit! med!
ytterligare!15!miljoner!kronor!till!intrångsersättningar!eller!bidrag!vid!köp,!
så!att!många!av!naturreservaten!har!kunnat!bildas.!

!
Ur!stadgarna:!
Stiftelsen) har) till) ändamål) att) genom) tillskapandet) och) förvaltandet) av) en)
fond) åt) nuvarande) och) kommande) generationer) bevara) för) friluftslivet)
värdefulla) strand:) och) strövområden,) öar) och) holmar) i) Västsverige) ävensom)
för) den) västsvenska) naturen) och) landskapsbilden) i) övrigt) värdefulla) eller)
karaktäristiska)områden)
)
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE!!!2014!
Näverkärr i gåva
Näverkärr – en gård med anor från vikingatiden
Ingeborg Benjour på Näverkärr gick bort den 6 augusti 2014 och
testamenterade sin egendom till Västkuststiftelsen. Ingeborg var
den sista i en släkt som sedan urminnes tider ägt Näverkärr. Enligt
den muntliga släkthistorian skulle en norsk viking bytt till sig
Näverkärrs gård i utbyte mot ett svärd. Sanningshalten går naturligtvis inte att styrka, men klart är att Näverkärr har en intressant
släkthistoria, vars skriftliga källor berättar att gården varit i samma
släkts ägo sedan medeltiden.

Mangårdsbyggnaden på
Näverkärr är i sina äldsta
delar från 1700-talet)

Första gången Näverkärr nämns i skriftliga handlingar är 1391. Bouppteckningar från slutet av 1600-talet och 1700-talet visar att
Näverkärr var en välmående gård med stora betesmarker och bördig jord. År 1717 inträffande en dramatisk händelse. Några norska
krigsfartyg lade till vid Näverkärr och soldater steg i land och plundrade gården på allt värdefullt. 1770 kunde dock ägarna till Näverkärr köpa fiskeläget Malmön, där senare en omfattande granitbrytning sattes i gång.

!
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Näverkärr beskrevs även på 1800-talet som en välmående gård.
”Hemmanet Näfverkärr, på yttersta spetsen av Herrenäset, är anmärkningsvärd för sin skog av lind- och askträd” skrev prästen
A.E Holmberg i sin bok om Bohuslän 1867. Den unika ädellövskogen med alm, lind och ask kan även den ha funnits på
Näverkärr sedan medeltid då den redovisas med ett av få skogstecken på länskartan från 1673.
I början på 1880-talet blir Näverkärr ett oskiftat dödsbo. På 1890talet såldes Malmön till stenbolaget Kullgrens. Under detta årtionde
föddes också den person som kom att bli ”Näverkärrs räddare”.

Signe Benjour blev Näverkärrs räddare
Att den flerhundraåriga Storskogen på Näverkärr kunde skyddas
1964 var ingen självklarhet. Under det tidiga 1900-talet hade den
ålderdomliga kustlövskogen varit utsatt för avverkningshot vid
flera tillfällen.
Redan 1924 hade Signe Benjour tillsammans med sin make Karl
Benjour kommit till Näverkärrs gård som både dödsbodelägare och
arrendatorer. 1943 ville ett träbolag från Ulricehamn köpa ädellövskogen på rot och avverka den till timmer. Någon affär blev det
inte. Signe hade tidigt förstått skogens naturvärde och ansåg att den
skulle bevaras för framtiden. Året därpå fick Signe veta att hennes
syskon sålt sina andelar i dödsboet till en parkettfabrik i Floda.
Skogen skulle bli parkettgolv och marken styckas av till fritidshus.
Det fanns också planer på att förvandla boningshuset på Näverkärr
till restaurang.
Signe Benjour beslutade sig för att ta strid för skogen. Under flera
år bedrev hon en envis och målmedveten kamp i olika rättsliga
instanser. Utgången var oviss och avverkningshotet hängde länge
tungt över Näverkärrs unika Storskog. Signe fick värdefull hjälp av
Magnus Fries, botanist och professor, som uppmuntrade henne att
strida till sista instans. Ärendet om skogen i Näverkärr gick ända
upp till Högsta Domstolen. 1952 skedde ett arvskifte som innebar
att släkten kunde göra upp i godo och Signe Benjour fick lagfart på
fastigheten. Hennes kamp för Näverkärr hade krönts med framgång: Storskogen var räddad.
Signe Benjour kunde behålla större delen av egendomen, men behövde kontanter för förnyelse av gårdens ekonomibyggnader.
Under 1950-talet gjordes försök att få Näverkärr fridlyst, men
medel saknades till ersättning.
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Näverkärr blir naturreservat
Västkuststiftelsen bildades 1962 och
Näverkärr blev det första reservatet
för Stiftelsens verksamhet.

!

Stiftelsens sekreterare, landssekreterare Erik Axelsson, gjorde
följande beskrivning: ”Näverkärrs egendom, som har en areal av
omkring 115 hektar, tillhör en ålderdomlig bohuslänsk landskapstyp. Landskapet ger intryck av pastoral idyll med lummig grönska
av jättelika trädkronor över blommande, fågelrika busk–snår och en
yppig örtvegetation, omgivande gläntor med åker och betesäng. På
våren är marken under träden täckt med blåsippor, vitsippor och
gullvivor. Strandlinjen som är omkring 5 kilometer lång. Består
omväxlande av sandstrand, orörda klipphällar och skyddade vikar,
lämpliga för bad och friluftsliv, även som sanka
mader med rikt fågelliv. På egendomen finns en
i vårt land tämligen sällsynt typ av alkärr med
stora och kraftiga, cirka 20 meter höga, alar och
rik markflora med Iris och den sällsynta
ormbunken Dryopteris Thelypteris. Det allra
värdefullaste ur botanisk synpunkt är emellertid
den uråldriga och numera i Bohuslän så sällsynta
! kustlövskogen, som finns på egendomen. ”
Erik Axelssons skriver vidare ”Under början av 1963 tog Stiftelsen
kontakt med Signe Benjour och efter ett par månaders intensiva
med angenäma förhandlingar träffades i juni 1963 mellan Stiftelsen
och ägaren avtal om fridlysning av egendomen.”
Stiftelsen ersatte ägaren med 80 000 kronor för värdeminskning
och det intrång fridlysningen medförde. Beloppet avsåg huvudsakligen vara ersättning för den mistade s.k. glesbebyggelserätten.
Priserna på fritidstomter på Härnäset uppgick till cirka 5 – 7 000
kronor per tomt på den här tiden.
Länsstyrelsen beslöt den 5 februari 1964 med stöd av 5§ naturskyddslagen att fridlysa området. Västkuststiftelsen blev tillsammans med fastighetsägaren förvaltare för naturminnet som sedan
blev naturreservat.
1969 tilldelades Signe Benjour diplom av Svenska Naturskyddsföreningen för värdefulla insatser i naturvårdens tjänst.
Text hämtad från informationstavla
utformad av Thomas Andersson

!

1980 fick Signes och Karls barn, Karl-Bernhard och Ingeborg
Benjour en utmärkelse av Nordiska förbundet för kulturlandskap
för förtjänstfulla insatser för landskapsmiljön.

!
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Året som gått
Ramsön med Keholmen i Västkuststiftelsens ägo
Åke Aronsson, den siste bofaste brukaren på Ramsön, har till följd
av hög ålder och försämrad syn valt att flyttat från ön. Stiftelsen
och Åke har tillsammans samarbetat för att sköta markerna på ön
enligt naturreservatets intentioner. Åke Aronsson har förhört sig
om Stiftelsens intresse att kunna fortsätta bruka hans fastighet.
Efter överenskommelse med Åke Aronsson har Stiftelsen beslutat
att mot ett kontant vederlag mottaga fastigheten Ramsö 1:5 som
gåva från Åke Aronsson. Jordbruksfastigheten omfattar cirka 24,5
hektar och utgör ett av de mest intressanta och välhävdade kulturlandskapen i Bohuslän. Det välbevarade bostadshuset har en
mycket ålderdomlig prägel och vars äldsta delar bedöms vara från
1700-talet.

Tvåkammarstugan
på Ramsön.

Ramsön med Keholmen var ett av de första naturreservaten i Bohuslän och ingick i ett av Regionplanekontoret i Göteborg upprättat
förslag till naturreservat i och omkring Hakefjorden. 1966 kunde
Stiftelsen teckna avtal om reservat med markägarna till de öns två
fastigheter. För bevarande av öns dåvarande skick och förhindra att
densamma utnyttjades för fritidsbebyggelse ersattes markägarna
med sammanlagt 86 000 kronor. Stenungsunds kommun har tidigare förvärvat fastigheten Ramsön 1:6. Efter överenskommelse med
kommunen om avstyckning av tomt kring bostadshus och
ekonomibyggnad, kunde Stiftelsen 2010 förvärva jordbruksmarken
tillhörande fastigheten Ramsön 1:6. Genom gåvoavtalet med Åke
Aronsson är nu Stiftelsen ägare till hela naturreservatet Ramsön
med Keholmen
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Ändring av stadgar
Styrelsen har föreslagit ändringar i Stiftelsen stadgar, vilket innebär
möjlighet för länsstyrelserna inom Stiftelsens verksamhetsområde
att medverka i Stiftelsen genom att utse styrelseledamöter och
ersättare till Stiftelsens styrelse. Den föreslagna ändringen medför
bättre förutsättningar för länsstyrelserna att fortsätta samarbeta med
Stiftelsen i skötseln av naturreservaten. För ändring av Stiftelsens
stadgar, som inte avser Stiftelsens ändamål, krävs att huvudmännen
är eniga.
!

Mark- och miljödomstolen gav Stiftelsen rätt att grusa
stig
Med bifall till Stiftelsens överklagande upphävde Mark- och
miljödomstolen Länsstyrelsen i Hallands beslut och beviljade
dispens från reservatsföreskrifterna enligt Stiftelsens ansökan om
att få iordningsställa stig inom Grimsholmens naturreservat.
Stiftelsen hade ansökt om att få grusa stig för att förbättra
framkomligheten. Länsstyrelsen ville inte ge dispens för åtgärden
med motivering att grusningen kunde medföra minskat slitage
vilket kunde minska förutsättningar för hotade
arter att etablera sig i Natura 2000-området.
Mark- och Miljödomstolen ansåg att det fanns
starka skäl att öka tillgängligheten till området
för människor med tillfälliga eller varaktiga
funktionsnedsättningar. Målet återförvisas till
länsstyrelsen för beslut om kompensations! åtgärder enligt 7 kap. 7 § sista stycket miljöbalken.
Stiftelsen har förslaget till kompensationsåtgärder genom att utföra
en översiktlig botanisk inventering i anslutning till stigen samt att
Stiftelsen följer upp om iordningsställande av stigen kommer att
medföra minde slitage och trampskador och därmed medföra att
utpekat habitat påverkas negativt. Stiftelsen skall i så fall blottlägga
smärre sandytor i anslutning till stigen.

Naturvårdare
Många bidrar på olika sätt till naturvårdsarbetet inom Stiftelsens
verksamhetsområde. Bland annat har Västkuststiftelsen, genom
Skogsstyrelsen, tillgång till ett arbetslag i Sjuhärad. Brukare och
entreprenörer anlitas också, men ett antal personer anställda av
Stiftelsen håller i trådarna och utför mycket av naturvårdsarbetet.
!
!
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Naturvårdsåtgärder
Avtal om skötsel
Stiftelsen har tecknat avtal med Länsstyrelsen i Västra Götalands
län om ersättning om skötseln av de skyddade områden som
Stiftelsen förvaltar. Särskilda förvaltningsåtgärder som skall prioriteras är säkerhetsåtgärder vid Dösebacka, nedtagning av gammalt
stängsel i Bratteforsån, strandstädning av skyddade områden längs
Bohuskusten och fortsatta åtgärder för vitryggig hackspett i
skyddade områden i Dalsland. Stiftelsen erhöll under år 2014 sammanlagt 10 550 000 kronor och det var 300 000 kronor mer än
föregående år.

Kulturreservatet Mårtagården
Stiftelsen har kommit överens med kulturmiljövården i Hallands
län om förvaltning av kulturreservatet Mårtagården. Kulturreservatet består av de två kaptensgårdarna Mårtagården och Apelhögen, typiska för Onsalahalvön. Gårdarna är från 1700- talet och
markerna runt om kring sköts med slåtter och bete. Under 2014
röjdes det även kring Stigs källa och gräsmatta och parkering klipptes regelbundet.

GRACE
Stiftelsen
har
tecknat
avtal
med
Länsstyrelsen i Västra Götalands län om
arbete med restaurering av Stora och Lilla
Hästholmen samt Långholmen under år
!
2014 i Natura 2000-området Nordre älvs
estuarium som ingår i projektet Life+ GRACE (Grazing and
restoration of archipelago and coastal Environments). Vid årets slut
var restaureringsarbetet med röjning och ljunghedsbränning i stort
sett klart. Röjningsarbetet och ljunghedsbränningar har också varit
omfattande på Otterön och Tjurpannan, men här återstår fortfarande mer arbete under kommande år för att nå målet om god
bevarande status för dessa delar av naturreservaten som berörs av
projektet.
Inom projektet ska Länsstyrelsen i Västra Götaland tillsammans
med Halland, Blekinge och Stockholms län göra restaureringar
genom röjning samt bränning och bete av cirka 990 hektar Natura
2000-områden.
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Natura 2000 kallas det nätverk av skyddade
områden EU har bildat för att förhindra
utrotning av djur och växter. I Västra
Götaland berörs åtta Natura 2000 områden,
omfattande fjorton öar och halvöar med en
sammanlagd areal om 476 hektar.
Omfattande åtgärder har gjorts och kommer att göras på Rörö och
Tjurpannan som ägs av Stiftelsen. I Bohuslän berörs därutöver
Hästholmarna, Klåverön, Härön, Härmanö, Hällsö och Otterön,
som förvaltas av Stiftelsen, samt Koster. Projektet pågår fram till år
2016.

Kompensationsåtgärder inom Färgensjöarna
Trafikverket har i samband med ombyggnad av väg E20, sträckan
Ingared till Alingsås, erhållit dispens från biotopskydd. Som kompensation vill Trafikverket bidra med
miljöförbättrande åtgärder och har
beviljat Stiftelsen 75 000 kronor till
skötselåtgärder vid Slävik inom naturreservatet Färgensjöarna. Enligt överenskommelse
med
Trafikverket
har
Stiftelsen i en ek-dominerad skog samt
ett mindre strandområde avverkat all
gran. Trafikverket och länsstyrelsen har
!
godkänt åtgärderna.

Restaurering av Ulvaklipporna, Lilla Björnåsen och
Kalvhagen i Äskhult
Stiftelsen har beviljats miljöinvestering för att omföra igenvuxen
hagmark och utmarksbete i ett restaureringsprojekt av det äldre
kulturlandskapet i Äskhult. Projektet har pågått under åren 2012 2014 och utförts för att gynna växter och djur som har sin livsmiljö
i sådana marker.

!

Kalvhagen var bevuxen med en olikåldrig blandskog. Den har
tidigare varit en öppen beteshage, men kan ha en trädkontinuitet
som sträcker sig långt tillbaka i tiden.
Restaureringen har medfört att Kalvhagen åter blivit en ljusluckig
och betad lövhagmark med inslag av solitära ekar. Ett antal ekar
har topphuggits för att få en lågt ansatt krona som är typiska för
öppna lövhagmarker.

!
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Ulvaklipporna och Lilla Björnåsen är två skogsbevuxna bergshöjder som ligger inom det stora utmarken med betade ljunghed.
Skogen har uppkommit spontant efter att utmarksbetet upphörde i
början på 1900-talet. Genom luckhuggning har skogen på Ulvaklipporna nu blivit en luckig, ljusöppen och betad blandskog. Innan
avverkning har ett stort antal träd valts ut för att sparas till virke för
underhåll av Äskhults byggnader.

Här)får)hästarna)tjänstgöra)vid)
återskapandet)av)skogsbete)för)
kor,)får)och)getter.)

Av de historiska källorna från den halländska skogsbygden framgår
att det under 1700- och 1800-talet var vanligt med bränder i tallbevuxna delar av de betade utmarkerna. Kring Lilla Björnareåsen
har brandgator anlagts för att utföra en kontrollerad betesbränning
av tallskogen för att på så sätt återskapa en mer öppen och betad
skog som funnits där tidigare. Den planerade bränningen fick
ställas in då det var väldigt torrt i markerna. Det var två dagar
innan den stora skogsbranden bröt ut i Västmanland. Därefter har
det inte varit aktuellt med bränning av skogen!
I restaureringen ingick också att ta bort en skogsbilväg, som anlades på 1960-talet för att kunna komma ut på utmarken. Nu är
vägen borta och ersatt med en slingrande brukarväg utan de djupa
diken som tidigare avgränsade skogsbilvägen mot de omgivande
ängs- och hagmarkerna.

!
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Åtgärder för skyddsvärda träd och friställning av
jätte-ekar
Stiftelsen har fått medel från Länsstyrelsen i Västra Götalands län
för specialinsatser att röja kring skyddsvärda träd. Målet har varit
att bevara och vårda de gamla träden.

Korallticka!

!

I Hulans naturreservat har 30 jätteekar friställts. Stora ekar är idag
ett ganska ovanligt inslag i den svenska naturen. Mycket på grund
utav det traditionella jordbrukets utfasning. Ekar som tidigare
vuxit öppet påverkas negativt av igenväxning. Eken är hemvist för
många insekter, svampar mossor och lavar
som trivs i på solbelyst ved, många av
dessa arter är rödlistade. Artrikedomen
minskar på träd som står mörkt och
skuggigt. Under frihuggningen hittades
bland annat två rödlistade svamparter,
korallticka (NT), Grifola frondosa och
oxtungsvamp (NT), Fistulina hepatica.
Oxtungsvamp!
Arterna signalerar även höga naturvärden.
Sammanlagt 170 gamla lövträd i naturreservaten Kråkebo, Färgensjöarna, Brobacka, Hålta, Hulan, Sjöbotten och Baldersnäs har
blivit friställda genom att omgivande slyvegetation och skuggande
mindre träd tagits bort. Det finns många fler skyddsvärda träd att
röja fram, men det kan fordras dispens då det i en del skötselplaner
anges fri utveckling.

Vitryggen

!

Arbetet med att förbättra livsbetingelserna för den vitryggiga
hackspetten fortsätter på Orsberget, Baljåsen och Bräcke ängar.
Gran och tall avverkas för att gynna lövskogen och genom topphuggning, ringbarkning och instick på asp och björk skapas mer
död ved.

!
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Vass- och grässlåtter
Vassen breder ut sig i Vänern
och med hjälp av en specialmaskin för vasslåtter har
drygt 17 hektar av den blå
bården närmast vattnet röjts
på vass i Yttre Bodarne och
på Ryr. Betesdjuren på Ryr
håller undan vassen. Vasslåttermaskinen har också varit ute på
Rörö i Göteborgs norra skärgård och röjt vass i en större damm.
Den öppna vattenspegeln gynnar fågellivet.

!

Ängsmarkerna har utökats på Bräcke ängar och Kednäs. En
kalktorräng vid Ödegårdslandet på Ryr har röjts på sly.

Vandringsleder och strövstigar
För att öka tillgängligheten har vandringslederna i Yttre Bodarne,
Svarvaretorpet, Sjöbotten, Kroppefjäll, Orsberget, Kednäs och
Skärbo röjts och märkningen har förbättras. En hel del spänger har
bytts ut. En ny 6 kilometer lång strövstig har anlagts i Baståsen. I
det nya naturreservatet Öjersbyns gammelskog har en 2 kilometer
lång strövstig anlagts. Framkomligheten på en stig på Ryr har förbättras med grus.

Vid Strömmanrna i Munkeldals
kommun har det byggts en ny bro
över bäcken vid Modalen.)

En vandringskarta för stigarna i Baståsen, Sörknatten, Baljåsen,
Orsberget, Bräcke ängar och Kednäs har tagits fram. QR koder har
placerats ut för att besökare på plats skall kunna ladda ner karta
över vandringsleder i reservatsområdet samt QR-kod för
Västkuststiftelsens och länsstyrelsens hemsidor. Informationen om
vandringslederna har också lagts ut på Åmåls kommuns hemsida,
där länkar finns för att ladda ner eller skriva ut kartmaterial samt
information vandringslederna i kommunen.
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Tillgänglighet i Säveåns naturreservat
Under året har tillgänglighetsarbetet i Säveåns naturreservat fortsatt. Västkuststiftelsen och Lerums kommun samarbetar. Under
sensommaren och hösten 2014 ersattes de gamla spänger på en
sträcka söder om Kusebacka bro, med nya spänger som är bredare
och försedda med halkskydd och räcken för ökad säkerhet. Arbetet
med att ersätta gamla spänger och trappor fortsätter även 2015. Där
behov finns kommer även ett tunnare lager grus att läggas ut.

Nya spänger och trappor ger ökad tillgänglighet till
reservaten
Även reservaten i Risveden har blivit mer tillgängliga. I Eklidens
naturreservat har finns nu flera nya spänger. Så även i Slereboåns
naturreservat. I Bergsjön finns nu fina trappor i de brantaste partierna av reservatet. Dessutom har nya spänger byggts i Svartedalen,
bland annat vid Mörtevattnet och spänger i flera reservat har nätats
för att minska halkrisken vid blött underlag.

Här nätas en spång under
noggrann övervakning.

!
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Skyltning i Vättlefjäll
2014 påbörjades upprustning av leder i södra Vättlefjälls naturreservat. Gamla träskyltar byts ut mot nya i
plåt. De nya skyltarna har bättre kontrast och symboler, i kombination med tydligare textning och färgmarkering och kommer förhoppningsvis skyltarna
vara lättare att tyda. En del problem med stolparna
dök upp men det är nu löst och arbetet med skyltningen fortsätter under 2015.

!

Granbarkborrens stig
I naturreservatet Klippan har arbetet med granbarkborre-stigen påbörjats. En låda för foldrarna om granbarkborren och Klippans
naturreservat har satts upp vid reservatets parkering och entré. Det är också här som stigen börjar.
Skyltar har satts upp vid stationerna och röjning av
nya stigar påbörjades.
!

Tillgänglighetsanpassat picknickbord
Ett tillgänglighetsanpassat picknickbord har tagits fram tillsammans med Bräcke Diakoni och Göteborgs Park- och Naturförvaltningen. Picknickbordet har utskjutande bord med plats till rullstol
samt förlängda bänkar som gör det lätt att sätta sig även för
personer med begränsad rörlighet i ben.

Göteborgstraktens största påskbrasa
På skärtorsdagen genomfördes ljunghedsbränning i Sandsjöbackas
naturreservat. Området är cirka 3 hektar stort och var det sista på
bräckan att restaureras till ljunghed.

En bild från drumlinen
i Sandsjöbacka.
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Gränsmarkering
Det utökade reservatsområdet på Skarsdalsbergen och de nybildade
naturreservaten Öjersbyn gammelskog, Ånäsebäcken och Buxåsen
har gränsmarkerats.

Röjsågsutbildning, motorsågsutbildning
Den 1 januari 2015 träder en ny lag gällande motorsågsarbete i
kraft. Det innebär att alla som inte sågar på egen mark måste ha
motorsågskörkort och personlig skyddsutrustning. Under 2014 utbildades anställda på Västkuststiftelsen till motorsågskörkort A och
B. Nya regler för röjsågning innebar att flertalet anställda på
Stiftelsen även utbildades till röjsågskörkort RA + RB. Resterande
personal kommer att utbildas under våren 2015.

Vår personal under
en välbehövlig paus
i utbildningen.

Besöksräkning
Stiftelsen har under året lånat ut 10 besöksräknare till Länsstyrelsen
i Jämtlands län. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har lånat 8
räknare för att räkna besökare vid sjön Östen och Botaniska trädgården.
I egen regi pågår i Dalsland besöksräkning i naturreservaten Bräcke
ängar, Kednäs, Baståsen, Ånäsebäcken, Ryr, Rannebergen, Norra
Båsarne, Svarvartorpet och Sjötorpet.

!
!
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Hemsida, Facebook och Twitter
Västkuststiftelsen har en ny förbättrad hemsida som är enklare att
utföra förändringar på än den tidigare. På hemsidan finner man nu
på ett enkelt sätt information om stiftelsen, guidade vandringar,
flertalet naturreservatsfoldrar och nyheter om vad som sker i
reservaten och mycket annat.
För att nå ut med information om Stiftelsens verksamhet till en
bredare publik och med förhoppningar om att ge ett ökat intresse
för våra naturreservat, har nu Stiftelsen både en Facebook- och en
Twitter-sida. På dessa sidor kan man följa det praktiska arbetet i
reservaten och man kan även hålla sig uppdaterad om Stiftelsens
alla guidade vandringar

Redovisning av guidade vandringar 2014
2014 startade säsongen traditionsenligt i mars med en vandring i
Stigfjorden-Kalvöfjordens naturreservat där deltagarna fick möta
tidiga vårfåglar. Programmet har sedan fortlöpt under året fram till
sista vandringen i Rånna Ryd i Skövde i mitten av november.
Totalt deltog 3072 personer på 150 vandringar under året. Detta ger
ett genomsnitt på cirka 20 deltagare per vandring, vilket är något
högre än tidigare år. För ungefär hälften av deltagarna (53 %) var
det första gången de var med på en sådan här vandring och för en
tredjedel (34 %) var det första gången de besökte reservatet. Nästan
hälften av deltagarna är över 60 år och tillsammans med åldersgruppen 50-64 så utgör de mer än 80 % av deltagarna (se nedan).
Åldersfördelning!deltagare!2014!(procent)!
60!
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16=29!

30=49!
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50=64!

65=!

Herr!

Vi har fortsatt vårt samarbete med Kulturmiljöenheten på länsstyrelsen där vi fokuserar på de kulturhistoriska värdena i naturreservaten. I år har dessa vandringar skett i anslutning till Husaby
på Kinnekulle, Ruskela källa i Falbygden samt Tunhems ekhagar
vid foten av Hunneberg och Bronsålderssundet på Hisingen. Vi har
även fortsatt med att ha speciella teman på några vandringar. Det
har varit barn- och familjevandringar, svampplockning, naturfotografering, övningar i meditation. Vår enkätundersökning har visat
14! !
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att de här vandringarna har varit mycket uppskattade och efterfrågas till det kommande året.
Under Västerhavsveckan hade vi tretton kustnära vandringar för att
uppmärksamma Västerhavets betydelse och väcka engagemang för
havsmiljön. Länsstyrelsens Life-projekt GRACE har fortsatt öppna
upp vår skärgård och skapat
möjligheter för fortsatt brukande i havsbandet. Detta har vi
uppmärksammat genom elva
vandringar i GRACE-områden
där deltagarna fick se resultatet
!
av projektet.
Nytt för i år var att vi började använda Facebook och Twitter för att
annonsera våra vandringar. Det har tidigare varit efterfrågat och vi
kommer fortsätta med detta även nästa år. Vi vet också att många
av deltagarna hittar våra vandringar via lokalpressen och vår
populära broschyr så även dessa kanaler kommer finnas kvar.

Upphandling av skärgårdsrenhållning
Stiftelsen har med hjälp av Regionservice på Västra Götalandsregionen gjort en ny upphandling av skärgårdsrenhållningen för
åren 2014 - 2016 med möjlighet till förlängning, dock max sammanlagt 24 månader. Avtal har tecknats med tre entreprenörer och
det totala uppskattade avtalsvärdet beräknas till cirka 6 miljoner
kronor. Upphandlingseffekten bedöms vara en besparing på cirka
10 %.
Skärgårdsrenhållningen är indelad i sju områden. Område 1A utgör
Göteborgs södra skärgård från Tistlarna till Vinga, 1B är Öckerö
och Kungälvs skärgårdar. Distrikt 2A utgör skärgården från Tjörn
upp till Orust. 2B är skärgården från Lysekil till Smögen. Distrikt
3A och 3B utgör Tanums skärgård och område 4 är Strömstads
skärgård med Kosteröarna.
För 2015 kan förväntas ett ökat utnyttjande av sopmajorna då
förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar träder i kraft. I
kommunernas större hamnar finns sugtömningsstationer. Båtklubbarnas riksorganisation, Svenska Båtunionen (SBU), undrar
vad skärgårdsstiftelserna planerar att göra för att bidra till bra
lösning av omhändertagande av båtlatrin och om de kommunala
tömningsstationerna kommer att vara användbara och placerade där
båtfolket verkligen rör sig. Stiftelsen har undersökt förutsättningarna för sugtömningsstationer i naturhamnarna, men bedömt att det
är betydligt mer angeläget att fler tömningsstationer anläggs i kommunernas gästhamnar.
!
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Stiftelsen under 2014
Huvudmän!
!

Västra!Götalandsregionen!
Region!Halland!
Göteborgsregionens!kommunalförbund,!GR!
!

!
Styrelsen!
!

Västra!Götalandsregionen!
Mats!Abrahamsson!(m)!
!
Eva!Carlsson!(s)!
!
Lennart!Haglund!(c)!
!
Lars!Hansson!(fp),!AU!
!
Boel!Lanne!(mp)!
!
Otto!Linton!(m)!
!
Johnny!Nilsson!(s),!vice!ordförande,!AU!
!
Sven=Olof!Carlsson!(m),!suppelant!
!
Karin!Engdahl!(s),!suppelant!
!
Boris!Ståhl!(s),!suppleant!
!
Region!Halland!
Maud!Lanne!(s)!
!
Per!Ödman!(m),!ordförande,!AU!
!
Annsofie!Aurell!(m),!suppleant!
!
Göteborgsregionens!kommunalförbund! Jan!Abrahamsson!(m)!
GR!
Mats!Karlsson!(s),!AU!
!
Britt!Solberg!(s),!suppleant!
!
Stiftelsen!har!också!en!adjungerad!ledamot!i!länsrådet!Lisbeth!Schultze!från!Länsstyrelsen!i!Hallands!län.!
Sekreterare!i!styrelsen!har!varit!Göran!Bengtsson.!Stiftelsens!arbetsutskott!utgjordes!under!år!2014!av!
ordförande,!vice!ordförande!samt!Lars!Hansson!och!Mats!Karlsson.!Styrelsen!har!under!året!hållit!4!sam=
manträden!och!arbetsutskottet!4.!
!
!

Revisorer!
!

Länsstyrelsen!Västra!Götalands!län!
Västra!Götalandsregionen!
Region!Halland!
Göteborgsregionens!kommunalförbund!
Auktoriserad!revisor!
!

!
Kansli!

Magnus!Sandström!
Wimar!Sundeen!
Hans!Bertilsson!
Eshag!Kia!!
Ulrika!Berling,!Ernst!&!Young!AB!

!
Kansliet!utgjordes!under!året!av!Lars!Strandberg,!Bengt!Larsson!och!Karin!Svensson!(ca!40%).!
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Naturreservat som stiftelsen förvaltar

!
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Sifferhänvisningar!till!kartan!på!föregående!sida!

!
!

!
!1!!!!!Anfastebo!
!2!!!!!Bergsjön!
!3!!!!!Ekliden!
!4!!!!!Kroksjön!
!5!!!!!Kvarnsjöarna!
!6!!!!!Rapenskårs!lövskogar!
!7!!!!!Rished!
!8!!!!!Slereboåns!dalgång!
!9!!!!!Verleskogen!
!10!!!!!Trehörningen!
!11!!!!!Brobacka!
!12!!!!!Färgensjöarna!
!13!!!!!Idåsen!
!14!!!!!Örsbråten!
!15!!!!!Baldersnäs!
!16!!!!!Getebuberget!
!17!!!!!Kölviken!
!18!!!!!Skarsdalen!
!19!!!!!Skarsdalsbergen!
!20!!!!!Skärbo!
!21!!!!!Steneby!

!
Ale!
Ale!
Ale!
Ale!
Ale!
Ale!
Ale!
Ale!
Ale!
Ale/Lerum!
Alingsås!
Alingsås!
Alingsås!
Alingsås!
Bengtsfors!
Bengtsfors!
Bengtsfors!
Bengtsfors!
Bengtsfors!
Bengtsfors!
Bengtsfors!

!22!!!!!Tisselskog!–!Högsbyn!

Bengtsfors!

!23!!!!!Åsnebäcken!
!24!!!!!Öjemossen!
!25!!!!!Buterud!
!26!!!!!Backa!
!27!!!!!Kröklingshage!
!28!!!!!Mölarp!
!29!!!!!Rölle!
!30!!!!!Sundholmen!
!31!!!!!Tranhult!
!32!!!!!Tränningen!
!33!!!!!Bokullen!
!34!!!!!Borgelemossarna!
!35!!!!!Ed!
!36!!!!!Furustad!
!37!!!!!Grå!Kulle!
!38!!!!!Klovsten!
!39!!!!!Tingvallamossen!
!40!!!!!Äng!
!41!!!!!Grimsholmen!
!42!!!!!Sumpafallen!
!43!!!!!Ragnerudsjöns!branter!

Bengtsfors!
Bengtsfors/Färgelanda!
Bengtsfors/Mellerud!
Borås!
Borås!
Borås!
Borås!
Borås!
Borås!
Borås/Vårgårda!
Dals!Ed!
Dals!Ed!
Dals!Ed!
Dals!Ed!
Dals!Ed!
Dals!Ed!
Dals!Ed!
Dals!Ed!
Falkenberg!
Falkenberg!
Färgelanda!
F=landa/Mellerud/V=
borg!
Göteborg!
Göteborg!
Göteborg!
Göteborg!
Göteborg/Ale!
Gbg/K=älv/Öckerö!
Gbg/Mölndal/K=backa!
Halmstad!
Herrljunga!
Herrljunga!
Herrljunga!

!44!!!!!Kroppefjäll!
!45!!!!!Göddered!–!Hakered!
!46!!!!!Vargö!
!47!!!!!Vinga!skärgård!
!48!!!!!Vrångöskärgården!
!49!!!!!Vättlefjäll!
!50!!!!!Norde!Älvs!estuarium!
!51!!!!!Sandsjöbacka!
!52!!!!!Gårdshult!
!53!!!!!Molla!bokskog!
!54!!!!!Mollungen!
!55!!!!!Ollestad!

!

!
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!
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!
Hylte!
Härryda!
Härryda!
Kungsbacka!
Kungsbacka!
Kungsbacka!
Kungsbacka!
Kungälv!
Kungälv!
Kungälv!
Kungälv!
Kungälv!
Kungälv!
Kungälv!
Kungälv!
Kungälv!
Kungälv!
Kungälv!
Kungälv!
Kungälv!
Kungälv!

!99!!!!!Årenäs!–!Tostekulla!

Mark!

!100!!!!!Norra!Båsane!
!101!!!!!Ranneberget!
!102!!!!!Ryr!
!103!!!!!Svankila!
!104!!!!!Svarvaretorpet!
!105!!!!!Bredmossen!
!106!!!!!Gunnarsbo!
!107!!!!!Kviström!
!108!!!!!Kynnefjäll!
!109!!!!!Strömmarna!
!110!!!!!Södra!Harska!
!

!

!
!56!!!!!Skolskogen!
!57!!!!!Klippan!
!58!!!!!Risbohult!
!59!!!!!Hördalen!
!60!!!!!Kedholmen!
!61!!!!!Vallda!Sandö!
!62!!!!!Äskhult!
!63!!!!!Brattön!
!64!!!!!Dösebackaplatån!
!65!!!!!Guddehjälm!
!66!!!!!Gullbringa!
!67!!!!!Hållsungamyren!
!68!!!!!Hålta!
!69!!!!!Klåverön!
!70!!!!!Kärna!bokskog!
!71!!!!!Lysegården!
!72!!!!!Marieberg!
!73!!!!!Tjurholmen!
!74!!!!!Tofta!
!75!!!!!Älgön!
!76!!!!!Ödsmåls!kile!
Göta!och!Nordre!älvs!
!77!!!!!
dalgång!
!78!!!!!Hulan!
!79!!!!!Rammdalen!
!80!!!!!Säveån!
!81!!!!!Härskogen!
!82!!!!!Brattorpsån!
!83!!!!!Bredfjället!
!84!!!!!Långsbergen!
!85!!!!!Valdalsbergen!
!86!!!!!Valdalssjön!
!87!!!!!Långemossen!
!88!!!!!Gröderhamnsängen!
!89!!!!!Holma!
!90!!!!!Näverkärr!
!91!!!!!Stora!Bornö!
!92!!!!!Trälebergskile!
!93!!!!!Vägeröd!
!94!!!!!Gode!Mosse!
!95!!!!!Gäddevik!
!96!!!!!Hyltenäs!kulle!
!97!!!!!Ramhultafallet!
!98!!!!!Stoms!ås!

!

Kungälv/Göteborg!
Lerum!
Lerum!
Lerum!
Lerum/Härryda!
Lilla!Edet!
Lilla!Edet/Uddevalla!
Lilla!Edet!
Lilla!Edet!
Lilla!Edet!
Lilla!Edet/Trollhättan!
Lysekil!
Lysekil!
Lysekil!
Lysekil!
Lysekil!
Lysekil!
Mark!
Mark!
Mark!
Mark!
Mark!

Mellerud!
Mellerud!
Mellerud!
Mellerud!
Mellerud!
Munkedal!
Munkedal!
Munkedal!
Munkedal!
Munkedal!
Munkedal!
!

!111!!!!!Vägsäter!
!112!!!!!Vägsäter!bokskog!
!113!!!!!Malevattnet!
!114!!!!!Bredmossen!
!115!!!!!Härmanö!
!116!!!!!Koljön!
!117!!!!!Kollungeröd!vatten!
!118!!!!!Näs!
!119!!!!!Råssö!
!120!!!!!Svanvik!
!121!!!!!Valön!
!122!!!!!Stigfjorden!
!123!!!!!Björnaråsen!
!124!!!!!Alvö!
!125!!!!!Anneröd!–!Hogsäm!
!126!!!!!Bua!hed!
!127!!!!!Hållö=arkipelagen!
!128!!!!!Ramsvikslandet!
!129!!!!!Börs!flåg!
!130!!!!!Ramsö!–!Keholmen!
!131!!!!!Ranebo!naturskog!
!132!!!!!Ranebolund!
!133!!!!!Rördalen!
!134!!!!!Svartedalen!
!135!!!!!Blötebågen!
!136!!!!!Halle!–!Vagnaren!
!137!!!!!Nöddökilen!
!138!!!!!Orrevikskilen!
!139!!!!!Strömsvattnet!
!140!!!!!Älgöleran!
!141!!!!!Bjällermossen!
!142!!!!!Fegen!
!143!!!!!Gälared!
!144!!!!!Holmaberg!
!145!!!!!Holmen!i!Simmesjön!
Bredmossen!(m!
!146!!!!!
Fisklössjön)!
!147!!!!!Hjärterö=arkipelagen!
!148!!!!!Jorefjorden!
!149!!!!!Kragenäs!
!150!!!!!Kärra!
!151!!!!!Mårtensröd!
!152!!!!!Otterön!
!153!!!!!Raftön!
!154!!!!!Svenneby!mellangård!
!155!!!!!Tanumskilen!
!156!!!!!Tanumskusten!
!157!!!!!Tingvall!
!158!!!!!Tjurpannan!
!159!!!!!Torödsmossen!
!160!!!!!Trossö=Kalvö=Lindö!
!161!!!!!Trättestad!
!162!!!!!Ulön!–!Dannemark!
!163!!!!!Valön!
!164!!!!!Veddö=arkipelagen!
!165!!!!!Breviks!kile!

Munkedal!
Munkedal!
Munkedal/Tanum!
Munkedal/Uddevalla!
Orust!
Orust!
Orust!
Orust!
Orust!
Orust!
Orust!
Orust/Tjörn!
Partille!
Sotenäs!
Sotenäs!
Sotenäs!
Sotenäs!
Sotenäs!
Stenungsund!
Stenungsund!
Stenungsund!
Stenungsund!
Stenungsund!
S=sund/K=älv/Lilla!Edet!
Strömstad!
Strömstad!
Strömstad!
Strömstad!
Strömstad!
Strömstad!
Svenljunga!
Svenljunga!
Svenljunga!
Svenljunga!
Svenljunga!
Tanum!
Tanum!
Tanum!
Tanum!
Tanum!
Tanum!
Tanum!
Tanum!
Tanum!
Tanum!
Tanum!
Tanum!
Tanum!
Tanum!
Tanum!
Tanum!
Tanum!
Tanum!
Tanum!
Tjörn!
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!166!!!!!Härön!
!167!!!!!Kälkerön!
!168!!!!!Pater!Noster!skärgård!
!169!!!!!Sundsby!
!170!!!!!Säby!kile!
!171!!!!!Toftenäs!
!172!!!!!Ekedal!
!173!!!!!Moghult!
!174!!!!!Skårtebo!
!175!!!!!Torpanäset!
!176!!!!!Häggsjöryr!
!177!!!!!Bratteforsån!
!178!!!!!Gullmarsberg!
!179!!!!!Högalidsberget!
!180!!!!!Kalvö!
!181!!!!!Lilla!Hasselön!
!182!!!!!Store!Mosse!
!183!!!!!Svaredalen!(Bokenäset)!
!184!!!!!Baktrågen!
!185!!!!!Frälsegården!
!186!!!!!Hössna!prästgård!
!187!!!!!Knätte!
!188!!!!!Korpeboberg!
!189!!!!!Kråkebo!
!190!!!!!Kycklingkullen!
!191!!!!!Kärnås!
!192!!!!!Äramossen!
!193!!!!!Önnarp!
!194!!!!!Komosse,!norra,!södra!
!195!!!!!Gässlösa!
!196!!!!!Lärkemossen!
!197!!!!!Mängsholm!
!198!!!!!Tånga!hed!
!199!!!!!Yxnås!
!200!!!!!Sjöbotten!

Tjörn!
Tjörn!
Tjörn!
Tjörn!
Tjörn!
Tjörn!
Tranemo!
Tranemo!
Tranemo!
Tranemo!
Trollhättan!
Uddevalla!
Uddevalla!
Uddevalla!
Uddevalla!
Uddevalla!
Uddevalla!
Uddevalla!
Ulricehamn!
Ulricehamn!
Ulricehamn!
Ulricehamn!
Ulricehamn!
Ulricehamn!
Ulricehamn!
Ulricehamn!
Ulricehamn!
Ulricehamn!
Ulricehamn/Tranemo!
Varberg!
Vårgårda!
Vårgårda!
Vårgårda!
Vårgårda!
Vänersborg!

!201!!!!!Vänersnäs!

Vänersborg!

!202!!!!!Baljåsen!
!203!!!!!Baståsen!
!204!!!!!Brurmossen!
!205!!!!!Bräcke!ängar!
!206!!!!!Grimsheden!
!207!!!!!Hafsåsen!
!208!!!!!Orsberget!
!209!!!!!Sörknatten!
!210!!!!!Yttre!Bodane!
!211!!!!!Rörö!

Åmål!
Åmål!
Åmål!
Åmål!
Åmål!
Åmål!
Åmål!
Åmål!
Åmål!
Öckerö!

!
!
Naturreservat!där!Västkuststiftelsen!äger!mark!
!
!
!
!
!
!
!

!
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!
!
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!
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Bokslut 2014
Under!2014!uppgick!Stiftelsens!kostnader!till!28!461!001!kronor.!Inga!avskrivningar!av!inventarier!har!
gjorts.!
Intäkterna!under!året!var!28!921!944!kronor.!Ränteintäkterna!var!30!933!kronor.!!
Årets!resultat!utgör!ett!överskott!på!359!960!kronor!och!Stiftelsens!fonderade!medel!uppgick!vid!årets!
slut!till!5!403!536!kronor.!
Stiftelsens!fastigheter!har!ett!bokfört!värde!av!99!kronor.!
!
!
Göteborg!i!mars!2015!
!

!
Per Ödman
Ordförande!

!

Eva Carlsson

!

Vice!ordförande!

!
Mats Abrahamsson

Raul Eriksson

Åsa Hartzell
Therese Stoltz

Rolf Gustafsson
Boel Lanne

Erland Svenson

Stig-Olov Tingbratt

!
Revisionsberättelse!har!avgivits!i!april!2015!

Hans Bertilsson
Magnus Sandström

Eshag Kia
Wimar Sundeen

Ulrika Berling
Auktoriserad!revisor!
Ernst!&!Young!

!
!

!
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RESULTATRÄKNING
!!

!!

14A01A01! !!

13A01A01! !!

!! !!

14A12A31! !!

13A12A31! !!

Not! 1!

28!921!944! !!

!!

!!
Intäkter!
!
Stiftelsens!kostnader!

!
!

Övriga!externa!kostnader!

!

Personalkostnader!
Avskrivningar!
!

!!
!
!!
!

!!
!!

!
!

!

!

=20!490!759!

Not! 2!

=8!170!498! !!

=8!152!948!

Not! 3!

0! !!

0!

=28!461!001! !!

=28!643!707!

!

!

!

!!
!

Resultat!före!finansiella!intäkter!och!kostnader!

!!

!!

!
Finansiella!intäkter!och!kostnader!

!

!

!!

!!

!

!!
!

!!

!!

!

460!943! !!
!
!

!

=5!153!

!

!

29!466! !!

58!734!

!
Resultat!före!skatt!

!

!!
!

!!

!!

!
Årets!skatt!

!

!

!

490!409! !!
!!

!!

!

!
ÅRETS!RESULTAT!

!

!!
!

!!

!!

!

!

!

!!

!
!

!
=35!629!

!

!

!
63!938! !!

! !

!

359!960! !!
!

!

!
99!567! !!

!

=130!449! !!

!

!

!!

!

!

=1!467! !!

!

!

!

!

!

!

40!833! !!

63!887!

Räntekostnader!

!

!

30!933! !!

!

!
!

=20!290!503! !!

!

Ränteintäkter!

28!684!540!

!

!
!
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BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR!

2014! !!

2013! !!

!!

!!

!
Anläggningstillgångar!

!
!!

!!
!
!! !!

!!

Materiella!anläggningstillgångar!

!

!

!!

!!

Fastigheter!

Not! 4!

99! !!

Inventarier!

Not! 5!

96!800! !!

!
85!220! !!

!
Summa!anläggningstillgångar!

!

!

96!899! !!

85!318!

!!

!!

96!899! !!

!
Omsättningstillgångar!

!
!!

!
!!

Kortfristiga!fordringar!

!

!

Kundfordringar!
Skattefordran!

!
!

!
!! !!

!!

!
!!

!

!
98!

!
85!318! !!

!!

!!

!
!! !!

!!

!!

!
!!

!

!

!

2!696!566! !!

2!573!114!

!

0! !!

100!050!
1!161!312!

Övriga!fordringar!

!

!

1!125!197! !!

Förutbetalda!kostnader,!upplupna!intäkter!

Not! 6!

602!028! !!

!
Kassa!och!bank!

!

Summa!omsättningstillgångar!

4!423!791! !!

4!628!435!

!

!

12!143!841! !!

9!465!932!

!!

!!

16!567!632! !!

!
SUMMA!TILLGÅNGAR!

!
!!

!
!!

!
EGET!KAPITAL!OCH!SKULDER!!

!

!

!!

!!

!

!

Eget!kapital!
Kapital!vid!årets!början!
Periodens!resultat!
!
Kortfristiga!skulder!
Leverantörsskulder!
Aktuella!skatteskulder!

!!

!
!!

! !
!! !!

!
!!

!!

!!

!

!

359!960! !!

!

!

5!403!536! !!

!

!!
!

!

!!

!
4!979!637!

!
63!938! !!

5!043!575!
!

!
!

45!275! !!

0!
286!469!

!

!

Upplupna!kostnader,!förutbetalda!intäkter!

Not! 7!

6!856!125! !!

!
SUMMA!SKULDER!OCH!EGET!KAPITAL!

!

!

11!260!995! !!

!!

!!

16!664!531! !!

!
Ställda!säkerheter!

!

!

!

!

Inga!

!

!

Inga!

!!

!!

!
!

2!936!203!

356!175! !!

22! !

!

4!003!420! !!

Övriga!skulder!

Ansvarsförbindelser!

!
14!094!367! !!
!
14!179!685! !!

!

!

!

!

16!664!531! !!

5!043!576! !!

!

!

!
793!959! !!

!

!!

!

!
!

!
5!913!438! !!
9!136!110!

!
14!179!685! !!
!

Inga!
Inga!

!

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR!!
!
RedovisningsA!och!värderingsprinciper!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
Allmänna!upplysningar!

!
!

!
!

!
!

!
!

Årsredovisningen!är!upprättad!enligt!årsredovisningslagen!samt!Bokföringsnämndens!allmänna!råd.!
!
!
!
!
!
Fordringar!har!värderats!till!det!lägsta!av!anskaffningsvärde!och!det!belopp!varmed!de!beräknas!bli!reglerade.!Övriga!tillgångar!
och!skulder!har!värderats!till!anskaffningsvärde!om!annat!ej!anges.!
!
!
Redovisningsprinciperna!är!oförändrade!jämfört!med!föregående!år.!

!

!

!

!
Intäktsredovisning!

!
!

!
!

!
!

!
!

Intäkter!har!tagits!upp!till!verkligt!värde!av!vad!som!erhållits!eller!kommer!att!erhållas!och!redovisas!i!den!omfattning!det!är!
sannolikt!att!de!ekonomiska!fördelarna!kommer!att!tillgodogöras!stiftelsen!och!intäkterna!kan!beräknas!på!ett!tillförlitligt!sätt.!
!

!

!

!

!

Anläggningstillgångar!

!

!

!

!

Erhållna!bidrag!avseende!förvärv!av!anläggningstillgångar!har!minskat!anskaffningsvärdet!för!respektive!tillgång.!
!
NOTANTECKNINGAR!!
!

!
!!
!

!

!

!!

!
2014! !!
!!

Not!1!Stiftelsens!intäkter!
Anslag!huvudmän!

!

!!

!!

!

!

!!

!!

!

!!Västra!Götalandsregionen!

!

10!550!000! !!

6!770!000!

!!Region!Halland!

!

1!038!351! !!

1!028!070!

!!Göteborgsregionens!kommunalförbund!

!

3!349!678! !!

3!331!020!

Övriga!intäkter*!

!

16!424!768! !!

18!689!294!

=1!900!000! !!

=415!549!

=540!853! !!

=718!295!

Avgår!erhållna!bidrag!som!kommer!att!utnyttjas!kommande!år!
Avgår!erhållna!bidrag!som!använts!för!förvärv!av!anläggningstillgångar!

2013!
!

!

!

!

!

*Varav!utnyttjat!EU=bidrag!

!

2!763!853! !!

2!849!949!

*Varav!uppdragsverksamhet!

!

4!150!751! !!

14!131!658!

!

!

!

!

!!

!!

!

Not!2!Anställda!och!personalkostnader!

!

!!

!!

!

!

!

!!

!!

!

Medelantalet!tillsvidareanställda!

28!921!944! !!
!!

28!684!540!

!!

!

6!914!604! !!

!

!!

16!981!607!

!!

!

!!Kvinnor!

!

!!Män!

!

11! !!

12!

!

!

16! !!

15!

!

!

Fördelningen!mellan!kvinnor!och!mån!i!styrelsen!

5! !!

!!

3!

!!
!!

!
!!

!

!!Kvinnor!

!

3! !!

3!

!!Män!

!

8! !!

8!

!

!

11! !!

11!

!

23!

!!
!
Löner!och!ersättningar!

!!
!
!

!!Styrelse,!förtroendevalda!

!

280!227! !!

226!518! !

!!Revisorer,!förtroendevalda!

!

25!052! !!

14!797! !

!!Tillsvidareanställda!

!

4!294!106! !!

4!642!271! !

!!Projektanställda!samt!uppdragstagare!

!

1!431!979! !!

1!064!324! !!

!

!

6!031!364! !!

5!947!910! !

!

!

!!

!!

!

!

Sociala!och!pensions=kostnader!

!

!!

!!

!

!

!!Sociala!kostnader!

!

1!737!620! !!

1!808!609! !

!!Pensionskostnader!

!

609!440! !!

673!196! !!

!

!

!

!

!!

!

!!

!!
!!

!
!

2!347!060! !!

Totala!löner,!sociala!och!pensionskostnader!
!

2014! !!
!!
!!

!!

2!481!805! !
!

8!378!424! !!

Från!personalkostnader!har!lönebidrag!avdragits!med!!

!!

2013! !!
!
!

!
8!429!715! !

!

600!332! !!

!
774!639! !

!

!

!

!

!

!

Not!3!Avskrivningar!och!nedskrivningar!

!

!

!

!

!

Anläggningstillgångar!skrivs!av!enligt!plan!över!den!förväntade!nyttjandeperioden!med!hänsyn!till!väsentligt!restvärde.!Följande!
avskrivningsprocent!tillämpas:!
Kontorsinventarier!(gäller!inköp!t.o.m.!2003)!

20%! !!

20%! !

!

!

!!

!!

!

!!

!

Not!4!Byggnader!och!mark!

!

!!

Ingående!anskaffningsvärde!

!

98! !!

98! !

Inköp!under!året!

!

1! !!

0! !!

Utgående!saldo!

!

!

!

Fastigheternas!totala!taxeringsvärde!

!

!

!

99! !!
!!

!!

Fastigheternas!totala!anskaffningsvärde!(före!erhållet!bidrag)!

!!

!

98! !
!

62!502!000! !!
!!

!

!
49!170!000! !

!

28!631!685! !!

!
28!631!685! !

!

!

!!

Not!5!Inventarier!

!

!!

Ingående!anskaffningsvärde!

!

Årets!inköp!

!

554!653! !!

133!875! !

Avgår!bidrag!

!

=540!853! !!

=133!875! !

Årets!försäljning/utrangering!

!

=2!220! !!

=5!060! !!

Utgående!anskaffningsvärde!

!

224!028! !!

212!448! !

!

!

Ingående!avskrivningar!

!
!

Utgående!redovisat!värde!

!

!

!

Not!6!Förutbetalda!kostnader!och!upplupna!intäkter!
Ej!fakturerat!Länsstyrelsen!

!

Restaurerings=!och!miljöprojekt!
Övrigt!
!

24! !

!!

!

!!

!!

!

=127!228! !!
!!

!!

!!

!

!
=127!228! !!
A127!228! !

!!

96!800! !!
!!

!
217!508! !

A127!228! !!

!

!

!

212!448! !!

Utgående!ackumulerade!avskrivningar!

!

!!

!!
85!220! !

!!

!

!!

!

!
!

355!826! !!

0! !

!

0! !!

518!000! !

!

246!202! !!

275!959! !!

!

602!028! !!

793!959! !

!!
!

!!
!

2014! !!
!! !!

Not!7!Upplupna!kostnader!och!förutbetalda!intäkter!

!!

2013! !!
! !

!!

!!

!

Upplupna!personalkostnader!

!

647!923! !!

790!020! !

Reserverade!bidrag!

!

5!179!638! !!

3!747!340! !

Strandstädning!

!

0! !!

540!853! !

Övriga!upplupna!kostnader!och!förutbetalda!
intäkter!

!

1!028!564! !!

835!225! !!

!

!

6!856!125! !!

!

!

Not!8!Skärgårdsrenhållningen!

!

Beloppen!ingår!i!stiftelsens!årsredovisning!

5!913!438! !

!!

!!

!!

!!

!

!

!

!

2014=01=01!==!2014=12=31!

2013=01=01!==!2013=12=31!

!!

!

!

!

Intäkter:!

!

!!

Kostnader:!

!

Renhållning!

!

=1!444!508! !!

=1!021!535! !

Anläggning!och!underhåll!

!

=773!633! !!

=358!774! !

Båt=/Bilkostnader!

!

=129!999! !!

=16!196! !

Tillsyn!och!information!

!

=144!484! !!

=16!824! !!

!

!

A2!492!624! !!

A1!413!329! !

2!492!624! !!
!!

!!

!
1!413!329! !

!

!

!

!

25!

Fastigheter
Naturreservat!
Fastigheter!

Kommun!

!AnskaffningsA!!
!värde!!

!Skarsdalen!
Kvarnviken!1:59!

!
!Bengtsfors!

! !
! !
!549!500!!!!!

!
Dalslands!kanal!
Skåpafors!6:6!

!
!Bengtsfors!

! !
! !
!12!000!!!!!

!
Furustad!
Valsebo!1:45!

!
!Dals!Ed!

! !
! !
!263!000!!!!!

!UlönADannemark!
Ulön!1:1!

!
!Tanum!

! !
! !
!230!000!!!!!

!=!!!!!!!

!Tjurpannan!
Sammanföring!nr!130282!
Långeby!2:52!
Långåker!1:19!

!
!
!Tanum!

! !
! !
!435!000!!!!!

!=!!!!!!!

Tanum!

!Kynnefjäll!
Krokstads=Hult!1:5!

!
!Munkedal!

! !
! !
! !
! !
!7!000!000!!!!!

!2!548!000!!!!!

!Kviström!
Kviström!1:81!

!
!Munkedal!

! !
! !
!93!000!!!!!

!886!000!!!!!

!
Bredfjället!
Grinneröds=Holmen!1:1!

!
!Uddevalla!!!

! !
! !
!750!000!!!!!

!3!138!000!!!!!

!
Koljön!
Ängön!1:107!

!
!Orust!

! !
! !
!123!000!!!!!

!92!000!!!!!

!Kälkerön!
Kälkerön!1:2!

!
!Tjörn!

! !
! !
!225!000!!!!!

!2!145!000!!!!!

!Svartedalen!
Anvik!1:3!

!
!Stenungsund!

! !
! !
!180!000!!!!!

!
Tofta!
Lycke=Tofta!1:6!

!
!Kungälv!

! !
! !
!390!000!!!!!

!
Älgön!
Älgön!1:2!(½)!

!
!Kungälv!

!Rörö!
Rörö!2:160!

!
!Öckerö!

!Vargö!
Styrsö!1:115!
Styrsö!1:73!
Styrsö!1:166!

!
!Göteborg!

! !
! !
!1!000!!!!!

Göteborg!
Göteborg!

!296!000!!!!!

! !
! !
!=!!!!!!!
! !
! !
!1!142!315!!!!!

!TaxeringsA!!
!värde!!

!2!458!000!!!!!

!=!!!!!!!

!2!081!000!!!!!

!=!!!!!!!

!220!000!!!!!

!1!624!500!!!!!

!=!!!!!!!

!=!!!!!!!
!=!!!!!!!
!=!!!!!!!

!

!
26! !

Naturreservat!
Fastigheter!

Kommun!

!AnskaffningsA!!
!värde!!

!TaxeringsA!!
!värde!!

!Sandsjöbacka!
Årekärr!1:4!
Sammanföring!nr!096545!
Årekärr!1:2!
Årekärr!1:3!
Årekärr!2:15!
Årekärr!2:2!
Årekärr!2:3!
Årekärr!2:31!
Sammanföring!nr!96755!
Hovås!3:173!
Hovås!3:268!
Hovås!57:117!
Kobbegården!6:359!
Sammanföring!nr!100320!
Kålleredgården!1:31!
Torkelsbohög!1:32!
Apelgården!1:14!
Eken!1:9!
Heljered!3:21!
Heljered!3:22!
Tållered!1:9!
Varla!6:13!
Bukärr!4:8!
Ekenäs!3:29!
Guntofta!5:1!
Sammanföring!214052!
Algusered!1:249!
Bukärr!2:111!
Bukärr!2:112!
Ekenäs!3:34!
Ekenäs!5:12!
Guntofta!1:74!
Guntofta!2:19!
Guntofta!3:7!
Höga!1:20!
Höga!1:21!
Höga!3:2!
Nötegång!1:88!
Sandsjöbacka!1:2!

!
!Göteborg!

!
!333!700!!!!!

!=!!!!!!!
!=!!!!!!!
!=!!!!!!!
!=!!!!!!!
!=!!!!!!!
!=!!!!!!!
!=!!!!!!!
!59!000!!!!!
!=!!!!!!!
!521!000!!!!!

!Kungsbacka!
Kungsbacka!
Kungsbacka!
Kungsbacka!
Kungsbacka!
Kungsbacka!
Kungsbacka!
Kungsbacka!
Kungsbacka!
Kungsbacka!
Kungsbacka!
Kungsbacka!
Kungsbacka!

! !
! !
! !
! !
! !
! !
! !
! !
! !
! !
! !
! !
!201!000!!!!!

!511!000!!!!!

!
Kedholmen!
Särö!1:482!

!
!Kungsbacka!

! !
! !
!40!000!!!!!

!67!000!!!!!

!
Vallda!Sandö!
Vallda!1:1!

!
!Kungsbacka!

! !
! !
!1!000!!!!!

!8!354!000!!!!!

!

!Göteborg!
Göteborg!
Göteborg!
Göteborg!
Göteborg!
Göteborg!
!
Göteborg!
Göteborg!
Göteborg!
Göteborg!
!Mölndal!
Mölndal!
Mölndal!
Mölndal!
Mölndal!
Mölndal!
Mölndal!
Kungsbacka!
Kungsbacka!
Kungsbacka!
Kungsbacka!

! !
! !
!255!000!!!!!
!65!000!!!!!

!1!446!000!!!!!
!2!249!000!!!!!

! !
! !
! !
! !
! !
! !
!127!300!!!!!

!927!000!!!!!

! !
! !
! !
! !
!123!700!!!!!
! !
! !
!35!800!!!!!
!44!000!!!!!
!211!900!!!!!
!
!53!000!!!!!
!12!000!!!!!
!3!500!!!!!
!32!500!!!!!

!=!!!!!!!

27!

Naturreservat!
Fastigheter!

Kommun!

!Hördalen!
Vallda!25:14!

!
!Kungsbacka!

!Äskhult!

!
!

Sammanföring!nr!93921!
Äskhult!1:2!
Äskhult!1:4!
Äskhult!1:5!
Äskhult!1:11!

!Kungsbacka!
Kungsbacka!
Kungsbacka!
Kungsbacka!

!!AnskaffningsA!!!
!!värde!!!

!

!!TaxeringsA!!!
!!värde!!!

! !
! !
!1!000!!!!!

!825!000!!!!!

! !
!2!100!000!!!!!!

!2!940!000!!!!!

!
Risveden!
Gunntorp!2:23!
Skäfthult!1:19!

!
!Ale!

! !
! !
! !
! !
! !
! !
!5!341!000!!!!!

Lerum!

!1!396!000!!!!!

!Härskogen!
Härskogen!1:1!
Rya!1:17!

!
!Lerum!

! !
! !
!653!000!!!!!

!Klippan!
Klippan!1:1!

!
!Härryda!

!
! !
! !
!335!000!!!!!

!Brobacka!
Brobacka!1:4!

!
!Alingsås!

! !
! !
!450!000!!!!!

!1!380!000!!!!!

!
Mölarp!
Mölarp!1:18!

!
!Borås!

! !
! !
!710!000!!!!!

!2!870!000!!!!!

!
Fegen!
Humlered!1:3!

!
!Svenljunga!

! !
! !
!75!000!!!!!

!Gässlösa!
Gässlösa!1:7!

!
!Varberg!

! !
! !
!10!425!!!!!

!Sumpafallen!
Svartrå!1:14!
Svartrå!2:15!
Svartrå!2:16!
Svartrå!vattenfall!
Sammanföring!nr!135299!
Svartrå!2:17!
Svartrå!3:10!
Svartrå!3:11!
Svartrå!4:11!
Svartrå!4:12!
Sammanföring!nr!135325!
Bössgård!1:9!
Maen!1:8!
Maen!1:9!
Okome!1:8!
Okome=Boarp!1:10!
Okome=Boarp!1:12!
Okome=Boarp!1:8!
Okome=Tubbared!1:8!
Okome=Tubbared!1:9!
Ulvsbo!1:5!

!
!Falkenberg!

28! !

Härryda!

Falkenberg!
Falkenberg!
Falkenberg!
!
Falkenberg!
Falkenberg!
Falkenberg!
Falkenberg!
Falkenberg!
!Falkenberg!
Falkenberg!
Falkenberg!
Falkenberg!
Falkenberg!
Falkenberg!
Falkenberg!
Falkenberg!
Falkenberg!
Falkenberg!

! !
!138!000!!!!!
!
!
!
!
!
!
! !
! !
! !
! !
! !
!
! !
! !
! !
! !
! !
! !
! !
! !
! !
! !

!=!!!!!!!
!=!!!!!!!

!4!021!000!!!!!
!=!!!!!!!

!=!!!!!!!

!=!!!!!!!

!1!888!000!!!!!

!868!000!!!!!
!=!!!!!!!
!=!!!!!!!
!=!!!!!!!
!986!000!!!!!

!912!000!!!!!

Naturreservat!
Fastigheter!

Kommun!

!
Grimsholmen!
Boberg!3:10!

!
!Falkenberg!

!Gårdshult!
Gårdshult!1:11!

!
!Halmstad!

!
Tångahed!
Tångahed!1:2!

!
!Vårgårda!

! !
! !
!589!545!!!!!

!438!000!!!!!

!
Bua!Hed!
Bua!1:68!

!
!Sotenäs!

! !
! !
!240!000!!!!!

!71!000!!!!!

!Skolskogen!
Sonhult!1:12!(½)!

!
!Hylte!

! !
! !
!500!000!!!!!

!778!500!!!!!

!Verleskogen!
Verle!1:39!!!

!
!Ale!

! !
! !
!1!991!500!!!!!

!1!433!000!!!!!

!
Ramsön!
Ramsön!1:6!

!
Stenungsund!

!
Hyltenäs!kulle!
Sammanföring!nr!125733!
Öxnevalla=Hyltenäs!2:4!
Öxnevalla=Hyltenäs!3:6!

!
!
!
!Mark!

!!AnskaffningsA!!!
!!värde!!!
! !
! !
!517!000!!!!!
! !
! !
!=!!!!!!!

! !
! !
!=!!!!!!!
! !
! !
!355!000!!!!!

!
Nabben!2:1!

!
!Mark!

! !
! !
! !
!=!!!!!!!

!Näverkärr!
Näverkärr!1:2!

!
!Lysekil!

! !
! !
!=!!!!!!!

!
!Summa!

!
!
!

! !
! !
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen för västsvenska fritidsområden

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen för
västsvenska fritidsområden för år 2014. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på
sidorna 21-25.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval
av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller
hon utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder
kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav
samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig
säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. 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 stiftelsen 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 stiftelsens 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 utvärdering av den övergripande presentationen i
årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Uttalande
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per
den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat för året
enligt årsredovisningslagen.

30! !

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning av Stiftelsen för västsvenska fritidsområden för år 2014.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen
enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi
utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot
stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande. Vi har även
granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i
strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Uttalande
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i
strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Göteborg den 23 april 2015

Ulrika Berling, Ernst & Young AB
Auktoriserad revisor

Magnus Sandström
Förtroendevald revisor

Hans Bertilsson
Förtroendevald revisor

Wimar Sundeen
Förtroendevald revisor

Eshag Kia
Förtroendevald revisor
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