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ENKÄTUNDERSÖKNINGEN bestod av två delar. 
En del där enkäten skickades till 3000 slumpmässigt 
utvalda invånare i Göteborgs stad. Svarsfrekvensen 
var hög och gav resultatet god tillförlitlighet. Dels 
en enkätutdelning på plats under en dag i de tre 
naturområden där även räkning skett. ScandInfo 
marketing research genomförde postalenkäten och 
bearbetade, analyserade och sammanställde en rapport 
från materialet av båda enkätundersökningarna.

Göteborgarnas sköna gröna stunder

Äntligen vet vi att det är sant! Vi har anat det och även hävdat 
det, vi som jobbar med naturvård och friluftsliv. Tidigare har vi 
inte kunnat bevisa det men nu har vi det svart på vitt:
Göteborgare av alla åldrar och båda kön, ger sig 
under hela året, ofta och tillsammans, ut i natur-
områdena för att promenera och söka av koppling. 
Och de är nöjda!

Länge har vi inom naturvårdsförvaltningen vetat 
att våra naturreservat och grönområden är 
andningshål för boende i Göteborg - uppskattade 

och använda av många. Riktigt hur många och vad de 
tycker om dem har vi bara kunnat gissa eller ana oss till 
och därför har vi nu undersökt det hela. Vi har räknat 
besökarna och vi har frågat dem och även andra vad de 
tycker.  Så här är det sammanfattningsvis:

Göteborgarna uppskattar sina naturområden och 
utnyttjar dem mycket. Sandsjöbacka naturreservat besöks 
vid 350 000 tillfällen årligen och Vättlefjäll naturreservat 
vid 100 000 tillfällen. Delsjöområdet har en miljon besök 
årligen vilket är fl er än både Ullevi, Scandinavium och 
Svenska Mässan har.

Hela 90 % av de boende i Göteborg har under det 
senaste året besökt något naturområde. 45 % har varit 
ute mer än tio gånger. De besöker mest områden som 
ligger nära bostaden. Många lägger mindre än en kvart, 
och de fl est mindre än en halvtimma på att komma dit. 
Det är få som åker kollektivt eller cyklar. Ungefär hälften 
åker bil och den andra hälften joggar eller går.

De tar sig till sina natur områden tillsammans med vänner 
och familj, för att ta det lugnt, koppla av, promenera och 

njuta av landskapet och växt- och djurlivet. Aktiviteter 
efter frågas inte nämn värt och det är ingen större skillnad 
på svaren från olika åldersgrupper eller mellan kvinnor 
och män.

De är nöjda ( 92 %!) med det mesta av skötseln och 
servicen och önskar inga större förändringar. Är det 
något de vill ändra så skulle det vara antalet toaletter 
och parkerings platser. De vill också se mindre skräp och 
mer vägskyltar och information. Buller och lösa hundar 
uppskattas inte.

Undersökningen stärker oss i den fortsatta förvaltningen 
av naturområdena på inslagen väg. Den ger också 
underlag för prioritering av åtgärder. Men framför allt 
visar den att Göteborgs grönområden är värdefulla för 
dess invånare – att de används och behövs! 

Välkommen ut du också!

FAKTARUTA:  

Undersökningarna har gjorts genom ett 
samarbete mellan Västkuststiftelsen och Park- och 
Naturförvaltningen i Göteborgs stad. Dels utfördes 
räkning av antalet besök på plats, dels genomfördes en 
enkätundersökning.
BESÖKSRÄKNING har utförts med hjälp av 
radioräknare (radio beam counter) i Sandsjöbacka 
naturreservat, Vättlefjäll naturreservat och 
Delsjöområdet. Räknarna placerades vid naturliga 
entrépunkter för mätning. Mätinformationen samlades 
in och analyserades sedan i en programvara för 
besöksräknarstatistik.
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Nya reservat att förvalta
Västkuststiftelsen förvaltar omkring 200 naturreservat, sammanlagt ca 40 000 hektar mark, inrymmande både 
höga biologiska värden och områden med friluftskaraktär. Under 2007 tillkom ytterligare sju naturreservat.

ORSBERGET NR  i Åmåls kommun är en utvidgning med 212,7 hektar av Baljåsens naturreservat och ligger 
utmed sjön Edslans östra sida.

SJÖBOTTEN NR  i Vänersborgs kommun utgör den sydöstra delen av Kroppefjällsområdet och omfattar 
ca 166 hektar. Reservatet utgörs av örtrika granskogar, blandskogar med ädellövinslag och områden av 
naturskogskaraktär.

GRIMSHEDEN NR  vid Knarrbysjön norr om Fengersfors i Åmåls kommun, omfattar 33 ha med tall och 
granskog, ädellövrik blandskog och kulturhistoriska lämningar i form av hällristningar och hällkistor.

STRÖMMARNA NR  utefter Munkedalsälven i Munkedals kommun omfattar 138 ha, varav 107 ha utgörs av 
barrdominerad skog utmed båda sidor av Munkedalsälven mellan sjöarna Viksjön och Vassbotten. Barrskogen 
norr om älven är till stor del spontansådd och i ringa utsträckning påverkad av skogsbruk. I området fi nns 
tjäderlekplatser och utmed Kikerudsbäcken fi nns lövträdsbestånd och gammal odlingsmark samt husgrunder 
efter torp. Där Kikerudsbäcken rinner ut i Munkedalsälven fi nns fl era jättegrytor. Flottning av timmer från 
skogarna kring Viksjön ned till Munkedals bruk pågick från slutet av 1800-talet fram till 1966. Två hängbroar gör 
reservatet tillgängligt på båda sidor om Munkedalsälven.

Verksamhetsberättelse 2007

STIFTELSEN FÖR VÄSTSVENSKA FRITIDSOMRÅDEN 
org. nr. 857201-9076, Västkuststiftelsen förvaltar många av naturreservaten 
i Västsverige. Vi arbetar för att värdefull natur skyddas som naturreservat 
och 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.

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.

Västkuststiftelsen har genom åren bidragit till att skydda många områden. Stiftelsen äger drygt 3 500 hektar mark, 
med ett anskaffningsvärde på ca 25 miljoner kronor, och under årens lopp har Stiftelsen bidragit med ytterligare 
15 miljoner kronor till intrångsersättningar eller bidrag vid köp så att många av naturreservaten kunnat bildas.
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BUTERUD NR  norr om Håverud i Mellerud och Bengtsfors kommuner sträcker sig utmed en åsrygg längs 
östsidan av Dalslands kanal och sjöarna Råvarp och Åklangen. Området omfattar ca 179 hektar varav 141 hektar 
är skogsmark. Skogen består till stor del av löv- och blandskogar som till viss del växer på gamla odlingsmarker 
och kring gården Glyckshult fi nns öppna ängsytor. I Buterud påträffas den rödlistade ärtvickern som är en av 
våra mest sällsynta ädellövskogsväxter samt ett tiotal rödlistade lavar och mossor. Reservatet berörs av två Natura 
2000-områden. I den norra delen är syftet att bevara kalkkärr med gotlandsag och i den andra att skapa en 
gynnsam miljö för vitryggig hackspett. Reservatsområdet är strategiskt beläget för båt- och kanotturister och för 
besökande till Håverud och akvedukten.

TINGVALL NR  i Tanums kommun omfattar 13,2 ha och utgörs av en lövskogsklädd sluttning mellan Tingvalla 
gård och Södra Bullarens västra strand. Den västra sidan av Bullaresjöarna är en gammal kulturbygd med fl era 
gårdar med anor från järnåldern och medeltiden. Reservatet utgörs i huvudsak av äldre ädellövskog som tidigare 
utnyttjades för bete. Ekar och askar, hyser en värdefull moss- och lavfl ora med rödlistade arter. De grova 
lövträden är viktiga för många vedlevande insekter och här fi nns bl.a. den sällsynta skalbaggen guldkortvinge. 
Längs sjöstranden har bäver fällt fl era björkar.

ÄRAMOSSEN NR  i Ulricehamns kommun ligger nära Västergötalands högsta punkt och når 325 m ö h. Den 
västra delen av Äramossen är en öppen välvd högmosse med ett stort antal gölar varav den största har en yta 
av ca 200 m2. Gölarna är viktiga för fågellivet och här häckar smålom och grönbena. Ute på mossen påträffas 
ängspiplärka, ljungpipare och gulärla och mossen är spelplats för orre. Äramossen ligger endast ca 8 km från 
Ulricehamn och en cykelväg planeras på den f  d banvallen norr om mossen. För att göra området attraktivt för 
besökare föreslås fågel- och utsiktstorn, gömsle och en vandringsled.

SKÖTSELPLANER  Till varje reservatsbeslut hör en skötselplan som ligger till grund för skötselåtgärderna i 
området. Många skötselplaner är av äldre datum och Länsstyrelsen gör en översyn. Förslag till nya skötselplaner 
har kommit för Rölle, Rörö och Fegen. Fegen som är ett naturvårdsområde har tidigare saknat skötselplan. Men 
med den nya skötselplanen har Länsstyrelserna i Västra Götaland, Jönköping och Halland föreslagit att området 
blir naturreservat men med samma bestämmelser som tidigare. I skötselplanen ingår nu befi ntliga lägerplatser 
samt förslag på ytterligare platser för att tillgodose de många besökande kanotisterna.

GÅRDEN LJUNGÅS  i Vårgårda kommun har fram till i våra dagar brukats på gammalt vis. Naturreservatet 
förvaltas av Stiftelsen Ljungås där Vårgårda kommun, Naturskyddsföreningen och Skogssällskapet ingår men 
Västkuststiftelsen har efter en förfrågan lovat medverka i skötseln av skog och odlingsmark.

Restaureringsprojekt
Genom ett projekt med syfte att återskapa äldre naturbetesmarker har särskilda satsningar gjorts inom några 
utvalda naturreservat. Medel för dessa särskilda satsningar har beviljats genom länsstyrelsen och jordbruksverket 
inom det så kallade landsbygdsprogrammet (LBU). Arbetena påbörjades 2005 och har under 2007 i de fl esta 
fall avslutats. För några områden har förlängning begärts med ett år. Av de ca 50 ha betesmarker som ingår i 
restaureringsprojektet återstår ca 10 ha som kommer att färdigställas under 2008. I restaureringsprojektet har 
ingått:

GULLBRINGA NR  i Tanums kommun. Restaureringen omfattade knappt 6 ha och avslutades i december 
2007. Området är beläget exponerat mot havet mellan Havstenssund och Tjurpannans naturreservat och präglas 
främst av en vidsträckt gräs- och rished som övergår i en attraktiv sandstrand. Stranden är i bygden en känd och 
välutnyttjad badplats.

Området har som de fl esta miljöer långsamt vuxit igen under de senaste decennierna och allt mer kommit att 
präglas av enbuskar och lågvuxen lövbuskvegetation. För att restaureringen skall ha någon långsiktig mening och 
effekt så har det varit nödvändigt att instängsla området för bete med får. Detta gjordes som en första åtgärd 
och betet har pågått samtidigt med restaureringsarbetena. Eftersom området samtidigt är en viktig badplats och 
kombinationen badande och djur inte alltid är optimal så hålls området fritt från betesdjur under badsäsongen.
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TJURPANNAN NR  i Tanums kommun. Restaureringen omfattade nära 10 ha och avslutades i december 2007. 
Huvuddelen av restaureringarna berör Västkuststiftelsens fastighet. Igenväxningen av området hade gått mycket 
långt och präglades av ogenomträngliga enbusksnår, granskogspartier samt björk- och aspdungar.

Området stängslades för nötkreaturbete för ca fem år sedan och betet har successivt utökats efterhand som 
restaureringen fortskridit. Redan andra säsongen efter röjningar i gran- och enbestånden har ny grässvål 
etablerats. Det restaurerade området ansluter nu naturligt till den öppna hällmarksnaturen som för övrigt 
karakteriserar Tjurpannans naturreservat.

OTTERÖN NR  i Tanums kommun. Restaureringen omfattade drygt 1,5 ha och avslutades i december 2007. 
Restaureringsområdet utgörs av en smal och skyddad dalgång mellan två vikar. Gräsmarken i dalgången är mycket 
artrik och sköts som slåtteräng. Från sidorna har busk- och trädridåer trängt ut och hotat kväva slåtterfl oran. 
Restaureringens syfte har varit att tränga tillbaka busk- och trädridån så att berget på sina ställen får direkt 
kontakt med ängen.

ULÖN-DANNEMARK NR  i Tanums kommun. Förlängning har begärts till och med utgången av 2008. 
Restaureringen omfattar ca 6 ha. Ön är en av de mest populära naturhamnarna och badplatserna i norra Bohuslän 
och karakteriseras av vidsträckta hällmarksområden med rik skalkalkspräglad fl ora i sänkor och på stränder. Ön 
har som alla andra utmarker i Bohuslän tidigare tjänat som betesmark och utnyttjats hårt. Sedan fl era decennier 
har ön knappast betats alls och därmed vuxit igen. Restaureringen syftar till att röja fram de artrika kalkpräglade 
gräsmarkerna och återuppta betesdriften på ön. Med hänsyn till att det är ett ytterst välbesökt område med 
många badande kommer betet att bedrivas under eftersäsong med början kring mitten av augusti.

HÄRMANÖ NR  i Orusts kommun. Restaureringen omfattar drygt 6 ha och kräver en förlängning under 2008 
för att slutföras. Restaureringen omfattar lövskogs- och lövsnårsridåer som omgärdar de tre sänkorna mitt på ön 
med åker- och slåttermarker, Lunddalen, Övermyren och Kalvhagen. Dessa dalsänkor har genom årtionden av 
igenväxning helt omslutits av lövskog och snår, vilket fått till följd att den naturliga kontakten mellan inägor och 
de öppna utmarkerna brutits. Restaureringen innebär bland annat att den tidigare så artrika ängs- och betesfl oran 
i övergångszonen mellan åker/äng och utmark ges möjlighet att åter utvecklas. Det innebär vidare att kunskapen 
om hur det äldre bohuslänska skärgårdsjordbruket var uppbyggt kan visas och vidmakthållas genom åtgärderna.

KÄLKERÖN NR  i Tjörns kommun. Omfattande restaureringsarbeten har genomförts på Västkuststiftelsens 
fastighet på Kälkerön i Stigfjorden. Restaureringsprojektet omfattar ca 6 ha och beräknas att slutföras under 
2008 då även andra delar av ön skall rerstaureras. Bland annat har de mäktiga lövridåerna av storvuxen ek, alm 
och ask friröjts för att ge bättre ljus och utrymme för de kvarvarande träden. Röjning av sly och buskage utmed 
bergssidorna i dalgången där Viktors gamla torp är beläget har bräddat gräsytorna i dalen och inneburit ökad 
solbelysning till markerna under träden och närmast bergen. På bergplatåerna har genom restaureringen tagits 
fram tidigare betesmarker med gräs och ljung genom röjning och eldning av enbusksnår och lövsnår.

BREVIKS KILE NR  i Tjörns kommun. Ett mindre område om ca 1,5 ha har restaurerats och slutförts i 
december 2007. Området utgörs av en gräsbacke med artrik och fi n fl ora i en sydvästsluttning mot havet 
och som närmast stranden övergår i strandäng. Området har varit kraftigt igenvuxet av framför allt slån- och 
nyponbuskage men även en hel del träd som rönn och björk hade vuxit sig stora i gräsmarkerna. Genom området 
löper en vandringsled, Säbyleden, som är mycket livligt frekventerad.

ÄLGÖN NR  i Kungälvs kommun. Ett område om knappt 13 ha har restaurerats. Avslutades under våren 
2007. Som ett led i att utöka den mäktiga ljungheden har omfattande röjningar av granskog, björkskog och 
enbuskmarker genomförts främst väster om heden.
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Markskötsel
Inom ramen för den ordinarie naturvårdsförvaltningen har fl era andra restaureringsarbeten utförts på bland 
annat naturreservaten Trossö-Kalvö-Lindö och Valön i Tanum, Ramsvikslandet i Sotenäs, Vägeröd i Lysekil, 
Toftenäs på Tjörn, inom Nordre älvs estuarium, dvs västligaste delen av Kungälvs kommun samt på Valön i 
Orusts kommun.

BETESMARKERNA kring ensamgårdarna i Vättlefjäll nära Göteborg, har till vissa delar restaurerats med 
röjningar och nytt stängsel. Restaurering av betesmark har också gjorts på Näverkärr i Lysekils kommun, Skärbo 
i Bengtsfors kommun, Hössna i Ulricehamns kommun och Skårtebo i Tranemo. Omfattande restaureringar av 
betesmark har också gjorts i det nybildade reservatet Korpeboberg i Ulricehamns kommun.

En restaurering om ca 4 hektar betesmark har gjorts i norra delen av Grimsholmen i Falkenbergs kommun. 
Åtgärderna har gjorts i samråd med länsstyrelsen och de närboende i området. Området betas nu med får. En 
omtyckt badplats har skiljts av från den stora betesfållan.

En ny arrendator har tagit sig an betesfållan norr om vägen i Mästocka. Nytt stängsel har satts upp. Området har 
varit ohävdat några år och viss igenväxning förekommer. Arrendatorn har fått hjälp att göra nödvändiga röjningar 
och därmed få miljöstöd för större delen av betesfållan som omfattar ca 15 hektar. För att underlätta hanteringen 
av betesdjur har fångstfållor byggts i Bräcke ängar och i Svankila i Dalsland.

Holmaberg i Svenljunga har restaurerats genom att en mängd smågran har röjts bort i den fl oristiskt intressanta 
bergsbranten. Stigen upp till bergskrönet har rustats upp efter stora markskador från avverkning och utkörning 
av stormfällt virke.

SLÅTTER  Naturlig slåtteräng är en bristvara i svensk natur. Ängen är den artrikaste naturtypen i det gamla 
jordbrukslandskapet och det fi nns uttalade ambitioner inom svensk naturvård att så långt det är möjligt öka 
arealen i naturreservaten.

I Dalsland slås ängar i Skärbo, på Bräcke Ängar, i Ryr och i Furustad. Ulricehamnstrakten rymmer fl era 
slåtterängar på Kycklingkullen, Baktrågen, Frälsegården, Knätte, Önnarp och Hössna. På naturreservaten Yxnås, 
Vårgårda, Klippan och Vättlefjäll sker också slåtter varje år.

De fi naste slåtterängarna i Bohuslän eller de gräsmarker som tidigare varit slåtterängar återfi nns till stora delar 
i skärgården. Att slå ängar och ta tillvara hö på öarna är oerhört arbetskrävande både maskinellt och personellt. 
Många gånger krävs specialutrustning i form av små maskiner för att komma åt de ofta mycket små och 
otillgängligt belägna slåtterängarna.

Slåtter bedrivs i skärgården på bland annat Lindö, Otterön, Veddö, Valön, Ramsvik, Gröder hamn på 
Skaftölandet, Härmanö, Härön, Toftenäs och Ramsö. På Lindö har ett tidigare betat område om ca 7 ha lagts 
till slåtter och slåtterarealen här omfattar från och med 2007 ca 10 ha. Efter slåttern ingår området som tidigare 
i betesdriften. På Valön har ett område om knappt 2 ha lagts om från enbart betesmark till slåttermark med 
efterbete.

BRAND  En naturlig del av skötseln av ljunghedarna är återkommande bränningar. I år har ljungbränning skett i 
Vättlefjäll, Äskhult, Sandsjöbacka och på Tånga hed.

STORM  Stormen Per vållade inga större skador på de naturreservat Stiftelsen förvaltar. Efterarbeten, enligt rekom-
mendationer från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen för omhändertagande av stormfällt virke, från både Gudrun 
och Pers härjningar har ändå gjorts i Svankila, Klippan, Mölarp, Sundholmen och Gårdshult för att förhindra 
barkborreangrepp. I Kärnås sumpskog har insektsfällor placerats ut utan att särskilt många barkborrar fångats.
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TRÄDVÅRD  I fl era naturreservat har Stiftelsen arbetat med framröjning av äldre lövträd. Genom särskilda 
pengar från Naturvårdsverket har många stora träd, som stått trängda efter fl era års igenväxning, nu fått ett 
större livsrum. Ett sort antal äldre lövträd har inventerats och märkts ut på kartor. Åtgärder har gjorts i Skårtebo, 
Korpeboberg, Torpanäset, Kråkebo, Hulan, Mollungen, Molla, Mölarp, Häggsjöryr, Näverkärr och Brobacka.

Genom Länsstyrelsen har trädvårdsplaner tagits fram för Baldersnäs och Torpanäset. Planerna redovisar åtgärder 
för varje enskilt träd och avser äldre lövträd. För Baldersnäs gäller det främst alléträd varav många tidigare varit 
hamlade. Åtgärder är återhamling och beskärning av enskilda grenar för att ge mer luft och ljus och därmed 
förlänga trädens livslängd. Nyhamling av träd har gjorts i Hulan, Torpanäset, Fegen och Korpeboberg.

VITRYGGIG HACKSPETT  Särskilda naturvårdsåtgärder har utförts för att skapa biotoper som kan hjälpa 
den vitryggiga hackspetten att överleva. Unga granar har tagits bort för att främja lövskogen. Ringbarkning 
har gjorts av lövträd för att skapa mer död ved. Ringbarkning av gran har avbrutits på grund av risken för 
barkborreangrepp på angränsande marker. Åtgärder har gjorts i Bräcke ängar, Baljåsen, Ryr och Rannebergen. 
Tyvärr förekom ingen häckning i Bräcke ängar i år.

NATURINVENTERINGAR  För att få en uppfattning om den biologiska mångfalden och olika 
skötselåtgärders inverkan är inventering av fl ora och fauna ett bra hjälpmedel. Inventering av fjärilar har gjorts på 
Näverkärr, av skalbaggar på Äskhult och av orkidén guckusko på Skärbo.

NATURVÅRDARE  Stiftelsen har i samarbete med Skogsstyrelsen anlitat fyra arbetslag stationerade i Lilla Edet, 
Borås, Ulricehamn och Göteborg för diverse naturvårdsåtgärder.

På fl era ställen har Stiftelsen personer anställda med lönebidrag för att hjälpa till med skötseln. Under 2007 har 
ytterligare en person anställts för naturvårdsarbete inom naturreservaten i Tanum och Strömstads kommuner.

UNGDOMSLÄGER  Stiftelsen har tillsammans med markägaren på Skärbo medverkat till att åtta volontärer 
från lika många länder har kunnat genomföra en lägervecka med temat Naturvård. Veckan innehöll bland annat 
naturvårdsarbeten och besök i naturreservat.

Äskhult
I KULTURRESERVATET  Äskhult i Kungsbacka kommun, har fl era historiska stigar märkts ut. En folder 

som berättar vad man ser när man går de olika stigarna har också tagits fram i samarbete med Länsstyrelsen och 
Kungsbacka kommun. Längs vägen fi nns ett antal stationer vid platser och objekt av historiskt eller biologiskt 
värde. Dessa temastigar är en av punkterna i ett pedagogiskt- och publikt utvecklingsprogram som redovisar mål 
och en långsiktig plan för verksamheten i Äskhults by.

VÅRDPLANEN  för bebyggelsen på Äskhult följs och har inneburit diverse reparationer på byggnaderna. 
Uttjänt och rötskadat virke har bytts ut, stentrappor har justerats och tak lagats. Vid reparationerna läggs vikt vid 
att återställa så tidsenligt som möjligt. Inne hos Bengts har tex snickerierna färgsatts efter den understa färgen på 
skrapprov som gjorts i huset och tapeter med allmogetryck har satts upp.

ÅKERRESTAURERING  har genomförts på ”Bengts” och därmed har samtliga fyra gårdar fått tillbaka 
utseendet på en del av inägomarken som den såg ut för fl era århundraden sedan med odlingshak och 
odlingsrösen.
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Friluftsliv
TILLGÄNGLIGHET  I några reservat har åtgärder gjorts i syfte att öka tillgängligheten för allmänheten. I 

samarbete med Bohusläns Museum i projektet ”Tillgänglig Västkust” har bidrag erhållits för att så långt det är 
möjligt handikappanpassa stigar och vandringsleder inom Vägeröds och Härmanö naturreservat.

Även på andra naturreservat har rustats upp. På Valön i Tanum har en gammal spång bytts ut och två nya 
toaletter har uppförts på Ramsvik. Likaså har Tranhult i Borås fått en ansiktslyftning med uppröjning, nya grindar 
och rastplats. Vid Valdalssjön har stig och rastplats gjorts i ordning liksom en brygga ut i sjön. Stigar i Vättlefjäll, 
Baldersnäs Tranhult och Torpanäset har rustats upp. Ett nytt vindskydd har satts upp i Svartedalen där fl era 
torpruiner också har röjts fram.

PARKERINGSPLATSER  har anlagts vid Valdalsbergen, Långsbergen, Kråkeboberg, Korpeboberg, Svankila, 
Rished och Risveden. Parkeringsplatsen på Vallda Sandö har dessutom förbättrats genom dränering, dikning och 
grusning.

ELLJUSSPÅR  Genom Lerums kommun har elljusspåret i Härskogen förlängts. Genom att förbättra befi ntlig 
promenadväg på Stiftelsens fastigheter med grus och belysningsstolpar har elljusspåret blivit dubbelt så långt, ca 5 
km. Spåret kommer att skötas av Lerums SOK, som äger Barnens Dags-stugan vid Härskogsgården.

INFORMATIONSSKYLTAR  Nya informationstavlor har tagits fram för Svankila, Kärnås sumpskog, 
Kråkebo, Rished, Korpeboberg, Långsbergen, Svarvaretorpet, Tingvallamossen, Brurmossen och Råssö. En 
folder om Rished har tryckts. Stiftelsen har också medverkat till en guidebok - Göteborgarnas guide till kust- och 
inlandsmiljöer som är en fortsättning på en tidigare guidebok i samma format - Göteborgarnas guide till natur- 
och kulturmiljöer av Stefan Andtbacka och Mats Johansson.

GRÄNSER  Mycket möda har lagts på utmärkning av naturreservatens gränser med små gränsmarkeringsskyltar 
i Klippan, Valdalssjön, Valdalsbergen, Rished, Långsbergen, Kråkebo, Korpeboberg, Tranhult, Holmaberg, 
Svankila, Svarvaretorpet, Brurmossen och Skårtebo.

GUIDADE VANDRINGAR  Västkuststiftelsens guidade vandringar arrangerades för sjunde året i rad och i 
år besöktes nästan hundra västsvenska naturreservat under 150 guidade turer. Enligt guidernas inrapporteringar 
deltog i genomsnitt 21 vandrare per tur eller sammanlagt ca 3000 intresserade och av dessa deltog hälften för 
första gången vid någon av Västkuststiftelsen vandringar. De nöjda deltagarna har lockats med på vandringarna 
av bl a foldrar och tidningsannonser. Stiftelsen lämnade också bidrag till Friluftsfrämjandet i Göteborg för att 
genomföra och marknadsföra aktiviteter på Bohusleden.

SKÄRGÅRDSRENHÅLLNINGEN  Förvaltningen av sopmajorna i Bohusläns naturhamnar sköts av 
tre entreprenörer. På Väderöarna har Fastighetsverket, med ett bidrag från Stiftelsen, tagit över ansvaret för 
sopmajorna.

Naturvanor
RÄKNING  Tillsammans med Park- och naturförvaltningen i Göteborg har Stiftelsen räknat antalet besökare 

i Delsjön, Sandsjöbacka och Vättlefjäll. Med hjälp av radioräknare som placerats ut vid naturliga entréer 
till områdena under olika perioder av året, har data för att göra uppskattningar av besöksantalet samlats in. 
Uppskattningsvis är antalet besök i Delsjöområdet under ett år cirka 1 000 000.  I Sandsjöbacka naturreservat 
ligger antalet naturbesök på cirka 350 000  och i Vättlefjälls naturreservat cirka 100 000. Som en jämförelse kan 
nämnas att Delsjöområdet har fl er besök än både Svenska Mässan, Ullevi och Scandinavium eller Kungliga slottet 
i Stockholm.
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FRÅGOR & SVAR  En enkätundersökning av Göteborgarnas vanor och önskemål om några av stadens 
naturområden har också genomförts. En enkät skickades ut till 3000 hushåll. Svarsfrekvensen var god och gav ett 
tillförlitligt resultat. I de tre naturområden där räkning även utfördes samlades också 347 enkätsvar in.

Sammanfattningsvis kan sägas att Göteborgarna känner till och använder sina naturområden ganska fl itigt. Det 
gäller alla åldrar och båda könen. Främst utnyttjar de områden nära bostaden. De är i hög grad nöjda med sina 
naturområden och anledningen till besöket är oftast att ta det lugnt, promenera och njuta av naturen, uppleva frid 
och rymd och fi nna avkoppling.

KOLLEKTIVTRAFIK  Kansliet har arbetet med att tillgängliggöra naturreservaten för besökare utan 
bil genom en inventering av de naturreservat som har en närliggande hållplats för kollektivtrafi ken. Denna 
information skall bli tillgänglig på Västtrafi ks hemsida. Med hjälp av Västtrafi k har det arbetats fram vilken 
information de behöver för att få en för deras hemsida passande information med länk till Västkuststiftelsens och 
Länsstyrelsen i Västra Götalands läns gemensamma webbpresentation av skyddad natur.

Nytt naturum
LOKAL  På uppdrag av Naturvårdsverket har Länsstyrelsen utrett och föreslagit platsen för ett nytt naturum i 

Göteborgsregionen. För långsiktig verksamhet med naturinformation och naturaktiviteter inom såväl Göteborgs 
tätort som Västra Götaland i sin helhet, föreslås en lokalisering till området Slottsskogen - Botaniska trädgården - 
Änggårdsbergen, där ett naturum kan samverka med Naturhistoriska museet.

KNUTPUNKT  Stiftelsen har, tillsammans med andra engagerade inom naturvård och friluftsliv, framhållit att 
det nya naturumet bör ha en stark koppling till naturvägledning, guidning och naturskola – vara en knutpunkt 
utifrån vilken friluftsliv ute i regionens skyddade natur- och rekreationsområden kan utgå. I samarbete med 
Länsstyrelsen har Stiftelsen utarbetat en projektplan för ökad naturvägledning till naturreservaten. Planen 
redovisar lämpliga naturreservat, liknande projekt i andra delar av landet och intresse till medverkan av olika 
föreningar och aktörer. Planen förslår också ett ”naturbussprojekt” som ett komplement till det föreslagna 
naturumet i Göteborgsregionen.

Naturen i centrum 
FYRUTSTÄLLNING  Västkuststiftelsen och Innerstaden Göteborg har med projektstöd från Västra 

Götalandsregionen genomfört en fyrutställning under sommaren. Syftet var att sätta ljuset på det unika maritima 
kulturarv som fi nns i Västra Götaland – och att, inte minst, aktivera människor att lära mer och gärna besöka de 
olika fyrplatserna och de ofta dramatiska och vackra naturområdena däromkring.

Fyrutställningen visades i tio skyltfönster i utvalda butiker mitt i Göteborgs hjärta. Varje fyrplats presenterades i 
stora färgbilder och med korta fakta om fyren och omgivande naturreservat. Alla besökare kunde delta i en rolig 
Naturkunskapstävling med kniviga frågor. Segrande Fyrmästare och många rättsvarare belönades med ära och 
fi na priser. Butikerna som upplät skyltfönstren har berättat att många kunder uppmärksammade utställningen och 
många förbipasserande stannade till och läste på skyltarna.

Målet var att skyltfönstren skulle hjälpa till att marknadsföra naturreservaten i länet och locka turister att, förutom 
centrala Göteborg, också uppleva naturen i Västsverige. Även länets egna invånare ville vi förse med idéer till 
naturbesök som ett led i att främja folkhälsan.

Invigningen av utställningen skedde den 27 juni i Feskekyrkan som bjöd på en god buffé. Invigningen samlade ca 
40-50 personer från Västra Götalandregionen, Västkuststiftelsen, Svenska fyrsällskapet, Göteborgs stad m fl  som 
lyssnade till Stefan Edman som invigningstalade.
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Annat perspektiv
MED ANDRA ÖGON  - en utställning om den svenska naturen som rekreations- och integrationsplattform 

invigdes den 3 maj på Göteborgs Naturhistoriska Museum. Utställningen var en del av Miljöförvaltningens 
uppdrag från Naturvårdsverket i projektet Naturmöten med invandrare med syfte att upprätt ett 
handlingsprogram för att förmedla kunskap om natur och miljö till människor med invandrarbakgrund. 
Utställningen ville visa en väg in i det svenska föreningslivet och öka möjligheterna för integration genom att visa 
fl era exempel på naturaktiviteter. Västkuststiftelsen bidrog med pengar till utställningsmaterial.

Strandstädningen
STRÄNDERNA har endast städats sporadiskt under 2007. Länsarbetsnämnden som under fl era år har ställt upp 

med arbetskraft och omkostnadsbidrag till kommunerna kan inte längre bidra. Belastningen på kustkommunerna 
är stor då stora mängder fl ytande skräp från hela Nordsjön, genom havsströmmarna landar i Bohusläns skärgård. 
För naturvården innebär en upphörd strandstädning problem för betesdjuren som riskerar att skadas.

SKRIVELSE  För att söka en lösning till fortsatt verksamhet med strandstädningen, författade Stiftelsen en skrivelse 
om behovet av resurser för strandstädningen, som gemensamt med Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen 
och kommunalförbunden GR och Fyrbodal ställdes till Miljödepartementet och Naturvårdsverket. I svaren 
från departementet och Naturvårdsverket framhålls att inga särskilda resurser fi nns för strandstädning och att 
städningen är ett kommunalt ansvar. Naturvårdsverket menar dock att till strandstädning som kan behövas inom 
skyddade områden kan medel från de bidrag Naturvårdsverket årligen lämnar till länsstyrelserna för förvaltning 
av skyddade områden användas. Hur en lösning för hela Bohuskusten kan se ut diskuteras.
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Huvudmän
Västra Götalandsregionen
Region Halland
Göteborgsregionens kommunalförbund

Styrelse
Västra Götalandsregionen Jan Abrahamsson (m)
 Eva Carlsson (s)
 Lars Hansson (fp)
 Olle Jönsson (c) AU
 Elin Liljebäck (kd)
 Johnny Nilsson (s) ordförande from december 2007
 Britt Solberg (s)
 Per Andersson (s), suppleant
 Sven-Olof  Carlsson (m), suppleant
 Ari Nyholm (s), suppleant
Region Halland Ingvar Forsberg (m), vice ordförande
 Gerhard Kullgren (s)
 Annsofi e Aurell (m), suppleant
Göteborgsregionens Leif  Andersson (s), ordförande tom september 2007
kommunalförbund Peter Wessel (fp)
 Mats Karlsson (s), suppleant tom december 2007
 Carina Nilsson (s), suppleant from december 2007

I september avled styrelsens ordförande Leif  Andersson som under många år varit aktiv i Stiftelsen. Till 
ny ordförande valdes Johnny Nilsson. Stiftelsen har också en adjungerad ledamot i Göran Bengtsson från 
länsstyrelsen i Västra Götalands län. Sekreterare i styrelsen har varit Karl-Erik Jonsson. Stiftelsens arbetsutskott 
utgjordes av ordföranden och vice ordföranden samt Olle Jönsson och Johnny Nilsson. From december tillkom 
Mats Karlsson då Johnny Nilsson valdes till ordförande. Under året har styrelsen hållit fem sammanträden och 
arbetsutskottet sex.

Revisorer
Länsstyrelsen  Lars–Erik Persson
Västra Götalandsregionen  Wimar Sundeen
Region Halland  Hans Bertilsson
Göteborgsregionens kommunalförbund Gunnar Larsson 
Auktoriserad revisor  Birgitta Johansson

Kansli
På Gårdavägen 2 i Göteborg ligger Västkuststiftelsens kansli. Kansliet utgörs av Lars Strandberg, 
Roland Olin, Jenny Sanderöd (80%) och Viveca Fransson (50%). Tony Göransson har varit projektanställd under 
året.

Äskhult
I egenskap av markägare utsåg Stiftelsen Gerhard Kullgren till ordinarie ledamot och Sven-Olof  Carlsson till 
ersättare i styrelsen för Stiftelsen Äskhults gamla by. Ingvar Forsberg är revisor.

Stiftelsen under året
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UNDER 2007 uppgick Stiftelsens kostnader till 28 184 948 kronor. Avskrivningar av inventarier gjordes med 
11 565 kronor. Intäkterna var 27 926 614 kronor. Ränteintäkterna var 300 446 kronor. Årets resultat efter skatt 
utgör ett överskott på 15 957 kronor och Stiftelsens fonderade medel uppgick vid årets slut till 4 899 251 kronor. 
Stiftelsens fastigheter har ett bokfört värde av 98 kronor.

Göteborg i mars 2008

  Johnny Nilsson  Ingvar Forsberg
  Ordförande  Vice ordförande

Jan Abrahamsson  Eva Carlsson  Lars Hansson

Olle Jönsson  Mats Karlsson  Gerhard Kullgren

Elin Liljebäck  Britt Solberg  Peter Wessel

Vår revisionsberättelse har avgivits i mars 2008

 

Lars-Erik Persson  Gunnar Larsson  Hans Bertilsson

  Wimar Sundeen  Birgitta Johansson

Bokslut
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2007 2006

Intäkter Not 1 27 926 614 27 138 727

Kostnader

Övriga externa kostnader Not 2 -21 638 207 -21 349 579
Personalkostnader Not 3 -6 546 741 -5 905 355
Avskrivningar Not 4 -11 565 -25 798

-28 196 513 -27 280 732

Resultat före fi nansiella intäkter och kostnader -269 899 -142 005

Finansiella intäkter och kostnader 

Ränteintäkter 300 446 208 150
Räntekostnader -268 -3 206

300 178 204 944
Resultat före skatt 30 279 62 939
Årets skatt -14 322 -33 381
ÅRETS RESULTAT 15 957 29 558

Resultaträkning
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2007 2006

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Fastigheter Not 5 98 98
Inventarier Not 6 241 320 252 515
Summa anläggningstillgångar 241 418 252 613

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 4 535 068 3 545 095
Skattefordran 28 263 5 652
Övriga fordringar 5 000 55 115
Förutbetalda kostnaderoch upplupna intäkter Not 7 3 818 219 1 320 830

8 386 550 4 926 692

Kortfristiga placeringar

Värdepapper Not 8 2 972 549 4 874 412

Kassa och bank 4 327 954 5 888 880

Summa omsättningstillgångar 15 687 053 15 689 984

SUMMA TILLGÅNGAR 15 928 471 15 942 597

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital

Kapital vid årets början 4 883 294 4 853 736
Periodens resultat 15 957 29 558

4 899 251 4 883 294

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 3 711 624 3 375 290
Övriga skulder 413 926 491 583
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 9 6 903 670 7 192 430

11 029 220 11 059 303

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 15 928 471 15 942 597

Ansvarsförbindelser och ställda panter Inga Inga

Balansräkning
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2007 2006

Not 1 Stiftelsens intäkter

Anslag huvudmän

Västra Götaland 5 170 000 5 000 000

Landstinget Halland 916 056 893 365

Göteborgsregionens kommunalförbund 1 410 307 1 375 372

Övriga intäkter* 21 169 423 21 001 104

Tillkommer tidigare bidrag som utnyttjats under året 78 589 320 000

Avgår erhållna bidrag som kommer att utnyttjas kommande år 0 -168 120

Avgår erhållna bidrag som använts för förvärv av anläggningstillgångar -817 761 -1 282 994

27 926 614 27 138 727

*Varav utnyttjat EU-bidrag 1 394 319 3 314 687

Not 2 Övriga externa kostnader

Varav ersättning till revisor, auktoriserad

Revision 62 399 52 780

Övriga uppdrag 29 024 44 296

Not 3 Personal

Medelantalet ordinarie anställda

Kvinnor 1 1

Män 4 4

Fördelningen mellan kvinnor och män i stiftelsens styrelse

Kvinnor 3 2

Män 8 9

Löner och ersättningar

Styrelse, förtroendevalda 187 259 150 539

Revisorer, förtroendevalda 13 511 12 338

Ordinarie anställda 2 059 782 1 952 433

Projektanställda samt uppdragstagare 2 654 757 2 322 757

4 915 309 4 438 067

Sociala kostnader och pensionskostnader

Sociala avgifter enligt lag och avtal 1 744 744 1 570 006

Pensionskostnader till styrelse 0 0

Pensionskostnader övriga 326 212 340 960

2 070 956 1 910 966

Totala löner och sociala kostnader 6 986 265 6 349 033

Från personalkostnader har lönebidrag avdragits med 920 385 733 507

Tilläggsupplysningar
Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen samt bokföringsnämndens allmänna råd.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas infl yta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Erhållna bidrag avseende förvärv av anläggningstillgångar har minskat anskaffningsvärdet för respektive tillgång.

Notanteckningar
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Not 4 Avskrivningar 2007 2006

Kontorsinventarier skrivs av med 20% per år beräknat på anskaffningsvärdet. (Gäller inköp t o m 2003)

Not 5 Fastigheter

Ingående saldo 98 98

Årets inköp 0 240 000

Avgår bidrag 0 -240 000

Årets avskrivningar 0 0

Utgående saldo 98 98

Fastigheternas totala taxeringsvärde 18 575 711 18 575 711

Fastigheternas totala anskaffningsvärde (före erhållet bidrag) 25 550 185 25 550 185

Not 6 Inventarier

Ingående anskaffningsvärde 1 319 220 1 322 120

Årets inköp 818 131 1 042 994

Avgår bidrag -817 761 -1 042 994

Årets försäljning/utrangering 0 -2 900

Utgående anskaffningsvärde 1 319 590 1 319 220

Ingående avskrivningar -1 066 705 -1 040 907

Årets avskrivningar -11 565 -25 798

Utgående avskrivningar -1 078 270 -1 066 705

Bokfört värde 241 320 252 515

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Fastighetsförvärv 275 000 275 000

Bidrag huvudmän 0 0

Ej fakturerat Länsstyrelsen 1 920 695 957 550

EU-bidrag 1 363 377 0

Övrigt 259 147 107 168

3 818 219 1 339 718

Not 8 Värdepapper

Nordea bankcertifi kat (nom. 3 000 000) 0 2 932 058

Nordea bankcertifi kat (nom. 2 000 000) 0 1 942 354

Nordea bankcertifi kat (nom. 2 000 000) 2 972 549 0

Bokfört värde 2 972 549 4 874 412

Marknadsvärde 2 971 380 4 863 230

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna personalkostnader 502 173 425 763

Reserverade bidrag 5 349 956 5 106 589

Strandstädning 750 540 1 500 535

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 301 001 159 543

6 903 670 7 192 430
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2007 2006

RESULTATRÄKNING
Beloppen ingår i Stiftelsens årsredovisning

Intäkter 1 377 130 1 372 492

Kostnader

Renhållning -1 210 554 -1 304 831
Anläggning och underhåll -97 999 -6 600
Båt/bilkostnader -9 843 -47 254
Tillsyn och information -58 734 -13 807

-1 377 130 -1 372 492

RESULTAT 0 0

Skärgårdsrenhållningen
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Naturreservat

Fastigheter Kommun Taxeringsvärde Anskaffn. värde

Skarsdalen

Kvarnviken 1:59 Bengtsfors 0 549 500

Dalslands kanal

Skåpafors 6:6 Bengtsfors 0 12 000

Furustad

Valsebo 1:45 Dals Ed 848 000 263 000

Koster

Kile 1:100 Strömstad 0 0

Saltö

Saltö 1:35 Strömstad 0 490 000

Ulön-Dannemark

Ulön 1:1 Tanum 0 230 000

Tjurpannan

Sammanföring nr 114 0 435 000

Långeby 2:52 Tanum

Långåker 1:19 Tanum

Kynnefjäll

Krokstads-Hult 1:5 Munkedal 1 495 000 7 000 000

Kviström

Kviström 1:81 Munkedal 0 93 000

Bua hed

Bua 1:3 Sotenäs 240 000

Bredfjället

Grinneröds:Holmen 1:1 Uddevalla  1 311 000 750 000

Koljön

Ängön 1:107 Orust 0 123 000

Kälkerön

Kälkerön 1:2 Tjörn 820 000 225 000

Svartedalen

Anvik 1:3 Stenungsund 0 180 000

Tofta

Lycke-Tofta 1:6 Kungälv 149 000 390 000

Älgön

Älgön 1:2 (½) Kungälv 711 0

Rörö

Rörö 2:160 Öckerö 0 542 315

Vargö

Styrsö 1:115 Göteborg 0 1 000

Styrsö 1:73 Göteborg 0 296 000

Styrsö 1:166 Göteborg 0

Fastighetsförteckning
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Naturreservat

Fastigheter Kommun Taxeringsvärde Anskaffn. värde

Sandsjöbacka

Årekärr 1:4 Göteborg 742 000 255 000

Sammanföring nr 096545 1 015 000 65 000

Årekärr 1:2 Göteborg

Årekärr 1:3 Göteborg

Årekärr 2:15 Göteborg

Årekärr 2:2 Göteborg

Årekärr 2:3 Göteborg

Årekärr 2:31 Göteborg

Sammanföring nr 96755 0 127 300

Hovås 3:173 Göteborg

Hovås 3:268 Göteborg

Hovås 57:117 Göteborg

Kobbegården 6:359 Göteborg

Sammanföring nr 100320 0 123 700

Kålleredgården 1:31 Mölndal

Torkelsbohög 1:32 Mölndal

Apelgården 1:14 Mölndal 0 35 800

Eken 1:9 Mölndal 0 44 000

Heljered 3:21 Mölndal 0 211 900

Heljered 3:22 Mölndal 0

Tållered 1:9 Mölndal 0 53 000

Varla 6:13 Kungsbacka 0 12 000

Algusered 1:249 Kungsbacka 0 2 000

Bukärr 2:111 Kungsbacka 0 4 000

Bukärr 2:112 Kungsbacka 0 11 000

Bukärr 4:8 Kungsbacka 0 3 500

Ekenäs 3:29 Kungsbacka 42 000 32 500

Ekenäs 3:34 Kungsbacka 0 16 400

Ekenäs 5:12 Kungsbacka 0 27 000

Guntofta 1:74 Kungsbacka 0 255 000

Guntofta 2:19 Kungsbacka 0

Guntofta 3:7 Kungsbacka 0

Guntofta 5:1 Kungsbacka 0

Höga 1:20 Kungsbacka 0 14 300

Höga 1:21 Kungsbacka 0

Höga 3:2 Kungsbacka 0

Nötegång 1:88 Kungsbacka 0 4 000

Kedholmen

Särö 1:482 Kungsbacka 0 40 000

Vallda Sandö

Vallda 1:1 Kungsbacka 3 582 000 1 000

Hördalen

Vallda 25:14 Kungsbacka 0 1 000

Äskhult

Sammanföring nr 93921 2 259 000 2 100 000

Äskhult 1:2 Kungsbacka

Äskhult 1:4 Kungsbacka

Äskhult 1:5 Kungsbacka

Äskhult 1:11 Kungsbacka
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Naturreservat

Fastigheter Kommun Taxeringsvärde Anskaffn. värde

Risveden

Gunntorp 2:23 Ale 0 5 341 000

Skäfthult 1:19 Lerum 0 1 396 000

Härskogen

Härskogen 1:1 Lerum 1 436 000 653 000

Rya 1:17 Härryda 0

Klippan

Klippan 1:1 Härryda 0 335 000

Brobacka

Brobacka 1:4 Alingsås 782 000 450 000

Mölarp

Mölarp 1:18 Borås 1 399 000 710 000

Fegen

Humlered 1:3 Svenljunga 0 75 000

Gässlösa

Gässlösa 1:7 Varberg 675 000 10 425

Sumpafallen 138 000

Svartrå 1:14 Falkenberg 443 000

Svartrå 2:15 Falkenberg 0

Svartrå 2:16 Falkenberg 0

Svartrå vattenfall Falkenberg 0

Sammanföring nr 135299 471 000

Svartrå 2:17 Falkenberg

Svartrå 3:10 Falkenberg

Svartrå 3:11 Falkenberg

Svartrå 4:11 Falkenberg

Svartrå 4:12 Falkenberg

Sammanföring nr 135325 593 000

Bössgård 1:9 Falkenberg

Maen 1:10 Falkenberg

Maen 1:8 Falkenberg

Maen 1:9 Falkenberg

Okome 1:8 Falkenberg

Okome-Boarp 1:10 Falkenberg

Okome-Boarp 1:12 Falkenberg

Okome-Boarp 1:8 Falkenberg

Okome-Tubbared 1:8 Falkenberg

Okome-Tubbared 1:9 Falkenberg

Ulvsbo 1:5 Falkenberg

Grimsholmen

Boberg 3:10 Falkenberg 275 000 517 000

Gårdshult

Gårdshult 1:11 Halmstad 0 0

Mästocka

Mästocka 4:12 Laholm 0 76 000

Tånga hed

Tånga hed 1:2 Vårgårda 238 000 589 545

Summa 18 575 711 25 550 185
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Till styrelsen i 
Stiftelsen för västsvenska fritidsområden.
Organisationsnummer: 857201-9076

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Stiftelsen för västsvenska 
fritidsområden för räkenskapsåret 2007. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och 
förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att 
uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige (och med iakttagande av särskilda föreskrifter 
i stiftelseförordnandet). Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut 
säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att 
granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår 
också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla 
uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade 
informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att 
kunna bedöma om styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller 
om styrelseledamoten på annat sätt handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi anser att vår 
revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens 
resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.

Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Göteborg i mars 2008 

 Lars–Erik Persson  Wimar Sundeen
 Av Länsstyrelsen i Västra Götaland  Av Västra Götalandsregionen
 utsedd revisor  utsedd revisor

 Hans Bertilsson  Gunnar Larsson 
 Av Region Halland  Av Göteborgsregionens kommunalförbund
 utsedd revisor  utsedd revisor

  Birgitta Johansson
  Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse


