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Västkuststiftelsen

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.

Utställning på Stadsbiblioteket 
2-19 april 2009
www.goteborg.se/naturligtvis

går vi rakt igenom naturen utan att se eller uppleva någonting. Vi har glömt att öppna upp alla våra sinnen. 
Stanna upp en stund och lyssna, titta, lukta, känn, smaka och känn efter. Nya spännande upplevelser träder fram.

Titta nära på de små detaljerna eller långt bort mot horisonten. Titta högt upp på trädkronorna - titta  ner på marken på 
trädens rötter. Se alla färgnyanser som naturen bjuder på. Gå in i en spännande mörk del av skogen. Möt soluppgången en 
tidig morgon. Se dimmorna över ängen.

Lyssna efter tystnaden, hör du fågelkvittret, den porlande bäcken, de susande löven, det fallande regnet och det 
stormande havet.

Lukta på granbarren, den mullrika jorden, doften av kaprifol, tången i havet. Andas in de salta vindarna vid 
havet eller känn lukten från brasan.

Smaka av de söta hallonen, de sura rönnbären, den beska maskrossaften. Känn smaken av det salta vattnet vid 
simturen i havet.

Känn den varma ljumma vinden på sommaren eller isvinden en januaridag. Lägg din hand på den hårda varma 
berghällen, känn den stickiga enebuskens barr. Lägg din kind mot den mjuka våta mossan.

Känn efter hur naturen påverkar dig. Blir du glad, upprymd, blir du gåtfull, gråtmild, får du kraft eller blir du lugn.

        Anette Wigeborn-Bergström

Ibland
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Här gavs smakprov på kopplingen till sinnena och 
konsten; hur naturen fungerar som inspirationskälla 
för konstnärliga uttryck. Bildspel med naturfotografier, 
poesi och naturskildringar, exempel på landart och 
vackra akvareller som blivit till informationstavlor i 
naturreservaten. Här fanns böcker att läsa, och genom 
Stadsbibliotekets försorg även att låna, vid sittstockarna 
kring brasans sken, på bryggan vid vassen eller i barnens 
alldeles egen hörna.

Under september månad uppfördes utställningen 
igen på kulturhuset Blå Stället i Angered. I anslutning 
anordnades en fototävling med motiv från Vättlefjälls 
naturreservat där allmänheten fick rösta fram sina 
favoriter. Några av bidragen kan ses på omslaget.

När andan föll på kunde man också själv låta fantasin 
flöda och skriva lite naturpoesi på magnettavlan, måla 
akvarell eller skriva ner tankar i gästboken.

JUST SOM VÅRSOLEN började ge lite värme, och 
längtan att komma utomhus gjorde sig påmind, öppnade 
utställningen Naturligtvis – Intryck och uttryck av naturen på 
Stadsbiblioteket i Göteborg.

– En utställning vi ville att folk skulle lämna, förklarar 
Jenny Sanderöd, informatör på Västkuststiftelsen som 
arrangerat utställningen tillsammans med Park- och 
naturförvaltningen. Vi vill att människor ska vara ute och 
uppleva den verkliga naturen.

Men drygt 4 600 personer kom till Stadsbibliotekets 
utställningshall under några dagar för att låta sig 
inspireras till att öppna sina sinnen för naturen. 
Utställningen visade på variationen av upplevelser man 
kan söka utomhus. Den visade ytterligare sätt att vara i 
naturen än det traditionella friluftslivet; sätt där naturen 
fyller själen med ro och livskraft genom att man bara är i 
och tar in naturen.Vad söker Du när du går ut?

Fågelkvitter, storm, glänta, 
stup, mossa, regn, räv, stig, 
blåbär, björkris, is… 
Vad ger de dig för bilder?

Skogens och skärgårdens ljud uppfyllde rummet under 
utställningen. Vid vernissagen spelade en musiker sin 
egen tolkning av åska, vågor och regn medan älva och 
troll bjöd på nötter, bär, frukter och fröer ur naturens 
eget skafferi.

Naturligt runda, taggiga, sköra, skimrande, vassa, gröna, 
ludna, många…
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Verksamhetsberättelse 2009

Naturens år 2009
Under 2009 firade naturvården 100-årsjubileum. 
Det var då, 1909, som den första nationalparken, 
inte bara i Sverige utan i Europa, inrättades och 
naturvårdslagstiftningen föddes. Naturens år 
2009 firades över hela Naturvårdssverige och 
Västkuststiftelsen deltog med aktiviteter i det 
gemensamma kalendariet som presenterades på www.
naturensar.se, bland annat med de guidade vandringarna 
och en utställning på Stadsbiblioteket i Göteborg.

Natur- & kulturturism
Västra Götalandsregionen har utarbetat ett förslag 
till program för utveckling av natur- och kulturturism 
i Västra Götalands län. Som förvaltare av många av 
naturreservaten i regionen, och en organisation för 
naturvård och friluftsliv, ser Västkuststiftelsen positivt 
på programmet och välkomnar en handlingsplan för 
natur och kulturturismen. Västkuststiftelsen anser 
att programmet på ett bra sätt redovisar vilken roll 
området har för turism samt den möjlighet som finns 
för att öka attraktionskraften. Samordning inom 
Västra Götalandsregionen och mellan Länsstyrelsen, 
kommuner och privata aktörer är viktig.  Stiftelsens 
erfarenhet är att en grund för ett framgångsrikt 
arbete inom besöksnäringen är hög kvalitet och 
kraftfulla informationsinsatser. För att uppnå detta 
krävs ekonomiska resurser. I programmet saknas en 
redogörelse över hur de ekonomiska förutsättningarna 
ser ut för att genomföra programmets idéer. Detta 
framfördes också i det remissvar som Västkuststiftelsen 
fick möjlighet att lämna.

Fastighetsnytt

Verle gammelskog
Tillsammans med Ale kommun och stiftelsen Ett 
klick för skogen har Västkuststiftelsen köpt in ett 
område med stora naturvärden i Ale kommun. När 
den gamla barrblandskogen i Verle, med tallar äldre 
än 200 år, hotades av avverkning initierade den lokala 
naturskyddsföreningen en insamling till köpeskilling 
genom stiftelsen Ett klick för skogen. Med bidrag från 
enskilda och ideella föreningar kunde Ett klick för 

skogen samla till en tredjedel av fastigheten Verle 1:39 
och vände sig till Ale kommun och Västkuststiftelsen 
för hjälp med resterande medel. Med bidrag även från 
Naturvårdsverket är nu Verle gammelskog utom fara för 
avverkning. Inom skogsområdet på ca 85 hektar finns 
7 ha ungskog, 5 ha sjö, 13 ha mosse och 60 ha äldre 
barrblandskog, värdefull för den biologiska mångfalden. 
Området kommer att skyddas som naturreservat med 
Västkuststiftelsen som förvaltare.

Sandö Hamn
En utökning av småbåtshamnen på Vallda Sandö 
planeras med 80 nya båtplatser och en vågbrytare som 
skydd. Föreningen Sandö Hamn har fått arrendera 
vattenområden, för utökningen, på fastigheten Vallda 1:1 
som Västkuststiftelsen äger. Allt under förutsättning att 
Miljödomstolen ger tillstånd för utökningen.

Förvaltningsuppdrag
Västkuststiftelsens naturvårdsuppdrag har utökats med 
sex nya naturreservat.

Stoms ås 
Naturreservatet Stoms ås omfattar 36,6 ha och utgörs 
till större delen av en skogsklädd bergsluttning, 
som ligger i nära anslutning till Hyssna tätort i 
Marks kommun. Området är en rest av en tidigare 
sannolikt större sammanhängande ädellövskog. Idag 
vill man åter utöka bokskogen och en stor del av 
den planterade granskogen skall därför ersättas med 
bokskog. Hyssna hembygdsförening har iordningsställt 
stigar och rastplatser och området utgör ett omtyckt 
närströvområde för de boende i Hyssna. 

Ollestad 
Ollestad naturreservat ligger i Herrljunga kommun 
utmed väg 182 mellan Annelund och Ulricehamn. 
Genom området på 32 ha, går en åsrygg med många 
vidkroniga ekar. Ekarnas medelålder är ca 120 år och 
flera ekar är mer än 250 år. Den mellersta delen av 
reservatet är en ohävdad hagmark med flera yngre ekar, 
som har möjlighet att utvecklas till vidkroniga gamla 
hagmarksekar. Norr om landsvägen, ner mot Sämsjön, 
sträcker sig ett parti sumpskog med stort inslag av död 
björk.

Workshops anordnades av bland annat en 
landartkonstnär för barn och deras föräldrar. Alla 
alster av sten, trä och färgad sand utgjorde senare en 
landartinstallation i Rya skog. En annan workshop 
resulterade i en Barnens egen friluftsutställning i 
Slottsskogen med handavtryck i regnbågens alla färger. 
Natursagostunder vid sittstockarna var också populära.

En hel vägg fylld med foldrar om olika naturområden, 
hänvisningar till webbsidor med natur och 
friluftsinnehåll och broschyrer med gratis guidade 
vandringar i Västsverige fungerade som utkastare av 
folk. Besökarna bjöds också korgar med små färgglada 
överraskningslappar som manade till utomhusbesök.

Vilken är din favoritplats ute i naturen?
Har du varit där ännu i år?
Risbohult är en fristad för sällsynta lavar och mossor 
– och människor!
Rammdalen är ett dramatiskt ställe. Åk dit och känn 
vildmark slutas kring dig!
Visst finns bästa fikaplatsen utomhus! 
Har du en alldeles särskild favorit?
Vitsippa och blåsippa – men har du sett gulsippa? 
Den blommar om våren i Årekärrslund!

Har du varit på Dalslands högsta punkt; Baljåsen 302 möh?
Vilket är det vackraste träd du sett?
Var står det? Åk dit!
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Bergsjön
I det barrskogsdominerade Risvedenområdet i Ale 
kommun, i direkt anslutning till den norra delen av 
Slereboåns naturreservatet, ligger det nya naturreservatet 
Bergsjön. Det är ca 110 hektar stort och starkt kuperat 
med blockrika bergbranter. Barrskog dominerar, men 
inslaget av lövträd är stort. Parkeringsplatsen vid 
Slereboån ligger mitt i mellan de båda reservaten. En stig 
skall anläggas från p-platsen upp till Bergsjön. 

Malevattnet
Naturreservatet Malevattnet i Munkedals kommun 
utgörs av fyra områden som tillsammans omfattar 
ca 150 hektar tall- och granskog, häll- och myrmarker. 
Områdena ligger i anslutning till Stiftelsens naturreservat 
Kynnefjäll och har höga naturvärden främst knutna till  
100-130 årig barrskog. 

Säveån-Hedefors
Säveån-Hedefors i Lerums kommun är en utökning 
av det befintliga naturreservatet Säveån. Utvidgning 
omfattar ca 25 hektar med ängsmark och lövskog på 
båda sidor av åfåran. Säveån är ett värdefullt vatten och 
reservatet ett omtyckt strövområde, som är lätt att nå. 
Det ligger i nära anslutning till Lerums tätort

Grimsheden
Grimshedens naturreservat  är  33 hektar med tall- och 
granskog och ädellövrik blandskog i Åmåls kommun. 
Länsstyrelsen har föreslagit en utökning med ca 40 
hektar hällmarkstallskog. Många av tallarna bedöms vara 
flera hundra år gamla.

Naturvårdsåtgärder
Mycket av naturvårdarbetet är återkommande år 
från år; slåtter, underhåll av stängsel, renhållning, 
röjningar, underhåll av p-platser och vandringsleder 
och samordning av djur för bete. Särskilt kan av årets 
åtgärder nämnas:

Restaureringsprojekt
Ett nyuppstartat restaureringsprojekt med medel från 
länsstyrelsen, har gett möjlighet att börja återskapa 
naturbetesmarker inom några naturreservat i Bohuslän. 
De naturreservat som ingår i restaureringsprojektet 
är Nordre älvs estuarium, Stora och Lilla Köttö inom 
Veddöarkipelagens naturreservat och Korsön inom 
Hjärteröns naturreservat. Projektet ska löpa under fyra 
år. 

Störst insats görs i naturreservatet Nordre älvs estuarium 
inom den del som kallas Fåglevik. Området ligger i 
Torslanda mellan Björlanda och Lilleby och har stora 

naturkvalitéer i direkt anslutning till havet och utgör en 
mycket stor resurs som friluftsområde för befolkningen i 
denna del av Göteborg. Under röjningarna har utkörning 
av virke skett med häst för att undvika markskador.

Köttöarna och Korsön ligger båda i Fjällbackaskärgården 
och har vuxit igen med lövsly och enbuskar efter att de 
slutade betas för 30 år sedan. Under de senaste fem åren 
har öarna åter betats med får, häst och nötboskap och 
utifrån de öppna gräsytorna djuren åstadkommit röjs nu 
öarna upp helt. Arbetet beräknas vara slutfört år 2013.

Mera röj
Utöver dessa, av länsstyrelsen delvis projektfinansierade 
restaureringsobjekt har omfattande röjningar även 
utförts vid Överön, Glöskär och Bastö inom Nordre 
älvs estuarium, på Ramsvikslandet, på Bua hed, på några 
av öarna inom Trossö-Kalvö-Lindö naturreservat, på 
Ulön-Dannemark och inom Nordre älvs naturreservat 
på Hisingssidan invid järnvägsbron.

Röjning av betesmarker har även skett i Svankila, Skärbo, 
Bräcke ängar och Buterud naturreservat. Betet har 
man dock fått begränsa i Buterud och Svankila för att 
skydda den intressanta floran och låta blommorna hinna 
blomma. Highland Cattle boskapen får därför växelvis 
beta i Buterud och på Svankila. Rovdjurssäkrade stängsel 
har satts upp på Skärbo, Svankila och Buterud för att 
skydda från bland annat varg.

Slåtter
I Buterud har man dessutom restaurerat ängsmarker 
och på Ryr har träd gallrats bort i slåttermarkerna som 
riskerade att bli för igenvuxna. Nya slåtterängar har 
tillkommit med de nya naturreservaten Grimsheden och 
Orsberget vid gården Strand.

Trädvård
För att ge särskilt skyddsvärda lövträd goda 
livsbetingelser röjer man omkring dem för att ge dem 
luft och ljus. Friställning av lövträd har skett med hjälp 
av ÅGP-medel (åtgärdsprogram för hotade arter) från 
länsstyrelsen på Grimsheden, Svankila och Baldersnäs 
där allén också har hamlats.

Träd har även hamlats på Bräcke ängar och Örsbråten 
och i Rapenskår har en äldre granplantering avverkats 
för att gynna den omgivande värdefulla lövskogen.

Vitrygg
ÅGP-medel (åtgärdsprogram för hotade arter) har också 
möjliggjort uthuggning av gran i Klöverudsbranterna i 
Baljåsens naturreservat, på Svankila, i Buterud, på Bräcke 
ängar och på Grimsheden för att gynna den vitryggiga 

hackspetten. Topphuggning och ringbarkning av lövträd 
för vitryggens skull har också gjorts på Svankila.

Flodpärlmussla
Vinterns tjäle i marken gjorde det möjligt att avverka 
gran inom Bratteforsåns naturreservat. Vid avverkning 
utan tjäle hade man riskerat ras och erosion i de branta 
sluttningarna ner mot ån. En parkeringsplats har också 
anlagts, en informationstavla satts upp och ån rensats 
från skrymmande skräp. Åtgärderna finansierades genom 
EU/LIFE-projektet Flodpärlmusslan och dess livsmiljöer i 
Sverige. 

Sått som förr
I Yxnås naturreservat möts besökaren av en torpmiljö 
som den såg ut för hundra år sedan. Nu har flera av 
de små åkrarna åter plöjts upp med häst, efter att ha 
legat i träda några år . Åkrarna har såtts med de gamla 
sädesslagen svarthavre, råg och lin.

Ljunghedsbränning
Ljungheden bränner man traditionellt ner med några 
års mellanrum och under året var det dags för ca 25 
hektar ljunghed inom Ramsvik, Sandsjöbacka, Mästocka, 
Äskhult och Vallda Sandö naturreservat.

Fjärås Bräcka utan betesdjur
Västkuststiftelsens besättning av Highland Cattle-
djur som betat på Fjärås Bräcka sedan 1990 har sålts. 
Ljungheden har genom åren betats året runt men 
nu ska man lätta på betestrycket. Därmed upphör 
Västkuststiftelsens mångåriga engagemang på Fjärås 
Bräcka.

Grannar på Grimsholmen
Genom en gemensam insats från de boende intill och 
sydost om Grimsholmens naturreservat har vresrosor 
och sly röjts bort för att möjliggöra bete och inte minst, 
ge utsikt mot havet. Området skall stängslas och djur 
hålla markerna öppna så som skötselplanen föreskriver. 

Jakt i Risveden
Västkuststiftelsen har tidigare haft en reglerad jakt av älg 
och rådjur i Risveden men efter samråd med jägare och 
länsstyrelsen har en ny jaktpolicy tagits fram som även 
inbegriper jakt av vildsvin och dovhjort.

Voljär för skadade vilda fåglar
Med bidrag från bland annat Västkuststiftelsen har en 
ny voljär kunnat byggas på fågelcentralen i Rödbo på 
Hisingen i Göteborg. Göteborgs Ornitologiska förening 
(GOF) driver anläggningen för omhändertagande av 
skadade vilda fåglar och tillströmningen av fåglar från 
polis och allmänhet är stor.

Byggnadsvård
En omfattande vårdplan gäller för de 
byggnadsminnesskyddade gamla husen i byn Äskhult. 
Enligt planen har stora åtgärder genomförts under 2009 
bland annat restaurering av taket på Bengts manhus, 
reparation av en timmervägg på Jönsas ladugård och 
diverse arbeten på Göttas manhus och hoggehus. Den 
största insatsen har dock gjorts på Derras ladugård där 
man reparerat hammarband, bindbjälkar och bjälklag 
och lagt nytt halmtak.

Byggnaderna på Äskhult har ingen uppvärmning under 
vintermånaderna och är inte isolerade. I den fuktiga 
miljön trivs trägnagare, som angriper trämaterial i 
byggnader och föremål. I samband med att föremålen i 
Äskhult dokumenteras av Varbergs museum har behovet 
av avfuktning aktualiserats och avfuktare installerats 
på vinden på försök i ”Jönsas” hus. Äskhults by har 
förutom sin museibonde nu även fått en gårdskarl.

Maskinhallen på Bräcke ängar har fått ny brädfodring 
och invändig isolering. Elektriciteten har också dragits 
om.

Konstnärstorpet på Vallda Sandö har rustats upp 
tillsammans med Fältbiologerna. Det var den öppna 
spisen och köksspisen som behövde underhåll. Torpet 
används av Fältbiologerna som föreningsstuga genom 
arrendeavtal med Västkuststiftelsen. 

Attraktiv kust
Efter att strandstädningen, så som vi tidigare känt 
den upphört, har en projektsamverkan mellan de fem 
nordligaste kommunerna i Bohuslän vuxit fram kallad 
Attraktiv kust - samordnad miljö- och naturvårdsförvaltning. 
En långsiktig lösning på problemet med bristande 
resurser för strandvård i en vidare bemärkelse längs 
Bohuskusten önskas. Målet är att under åren 2009-2011 
skapa en permanent samarbetsorganisation mellan 
kommunerna, regionen, staten och EU, vidta åtgärder 
för ett renare hav och en attraktiv kustmiljö, skapa ett 
system för delfinansiering efter år 2011 och verka för 
reducering av ilandflutet avfall. Naturvårdsverket, Västra 
Götalandsregionen och de fem kommunerna finansierar 
projektet. Västkuststiftelsen deltar i projektet genom sitt 
engagemang i kustreservaten.
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Naturvårdare

Ramavtal för skötsel
Länsstyrelsen har upphandlat skötsel av naturreservat 
och tecknat ett ramavtal med 29 entreprenörer. 
Avtalet gäller från juni 2009 till slutet av 2010. Flera av 
entreprenörerna som tecknat avtal, utför redan arbeten 
för Stiftelsen som då kan dra fördel av ramavtalet, men 
det står även fritt att använda andra lokala entreprenörer.

Arbetslag
Stiftelsens arbetslag i Göteborgsregionen har blivit 
förstärkt med personal från Skogsstyrelsens nedlagda 
arbetslag i Kungsbacka. Skogsstyrelsens sista arbetslag 
i Västra Götaland avvecklade också under året; 
ett arbetslag som Västkuststiftelsen försett med 
arbetsuppgifter i Dalsland.

Naturvårdskurser
Västkuststiftelsen och länsstyrelsen anordnade under 
2009 flera kurser för entreprenörer och personal inom 
naturvårdsarbetet. I månadsskiftet mars-april hölls en 
naturvårdsbränningskurs på Ramsvik och inom Fåglevik. 
I maj hölls en kurs i uppsättning av stängsel på Ramsvik 
och på Lindö anordnades en stenmurläggarkurs.

Inköp av arbetsredskap
En lite större arbetsbåt för skötsel och tillsyn av 
Fegens naturreservat har köpts in. Två traktorer har 
också införskaffats för arbete i naturvårdens tjänst. De 
kommer att vara stationerade på Vallda Sandö och i 
Dalsland.

Åtgärder för friluftsliv

Stigar och leder
Flera vandringsleder har rustats upp och gjorts 
lättframkomliga i reservaten med färgmarkeringar 
och vägvisare, bland annat på Brurmossen och i 
Skarsdalsbergen. I Buterud mellan Håverud och 
Glyckshult har en ny vandringsled tagits fram och i 
samband med detta har det röjts vid Buteruds sluss. Två 
nya stigar har kommit till i Baljåsen; en på 3,5 km över 
Klöverudsåsen och en annan, lite mer lättgången på 
2,5 km, upp till raststugan. Torpruinen Björndalen som 
ligger i närheten av stigarna är också framröjd.

Spång m.m.
Förbättringar av promenadvägar har också skett i 
naturreservaten Mollungen, Grimsholmen, på Vallda 
Sandö, Rörö och i Yttre Bodane. I Yttre Bodane har 
bland annat spänger och räcken bytts ut på stigsystemet 

och en väg hårdgjorts och fått vilo- och mötesplatser 
vid sidan om. En tillgänglighetsanpassad spång, 300 m 
lång och 1,5 m bred, ända fram och ner i vattnet har 
också gjorts i ordning som ger möjligheter för isättning 
av kanoter i Vänern. För att ytterligare förbättra för 
kanotlivet och ge besökare en vacker vy av Vänern, har 
vassröjning med maskin gjorts i Jövik där spången går 
ner. Vassröjning har även skett på Ryr men främst för att 
gynna strandbete och fågelliv.

Rast-, eld- & p-platser
Västkuststiftelsen köpte fastigheten Skåpafors 6:6 för att 
allmänheten skulle få tillträde till bl. a rastplats, parkering 
och isättning av kanoter i anslutning till Dalslands 
kanals vattensystem. Bengtsfors kommun har nu kunnat 
anlägga en rastplats och parkering.

Den fina utsikten från Hyltenäs kulle har återskapats 
genom gallringar i lövskogen. Stigen runt kullen har 
också röjts och ett nytt vindskydd satts upp nere vid 
sjön. En ny tillgänglighetsanpassad rastplats i anslutning 
till parkeringen på Bräcke ängar har ställts i ordning och 
Furustad har fått två nya eldstäder. I Härskogen har 
en ny raststuga byggts och grillplatser med eldstad och 
bänkar gjorts i ordning.

Guddehjälms naturreservat har ställts i ordning med en 
parkeringsplats, eldplats och röjning av stigar och under 
våren var det invigning som firades med tipspromenad 
och korvgrillning.

Nya parkeringsplatser har anlagts vid Orsberget, 
Klovsten och Borgelemossarna. Hafsåsen och 
Grimshedens naturreservat har gränsmarkerats. 
Vägvisning till naturreservaten har beviljats av vägverket 
och beställts till Frälsegården, Halle-Vagnaren, 
Kärna bokskog, Risbohult, Rished, Sandsjöbacka vid 
rastplatserna på E6, Skårtebo, Skärbo, Svankila, Ryr, 
Valdalsbergen, Östra delen av Vättlefjäll, Torpanäset och 
Ödsmåls kile.

Hänsynsområden
Länsstyrelsen har beslutat om fyra hänsynsområden 
i Bohusläns skärgård. Två områden, Vasholmarna 
väster om Grundsund och Getryggen i Fjällbackas 
skärgård, bildades 2008. I år tillkom Grönskären utanför 
Härön och Tjörn samt Yttre Tistlarna i Göteborgs 
södra skärgård. Bakgrunden är att Regeringen gett 
länsstyrelsen i uppdrag att vidta åtgärder inom 
miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och 
skärgård med delmål om minskade störningar från 
båttrafiken. I de utpekade områdena skall Länsstyrelsen 
förtydliga allemansrätten genom att rekommendera 
hänsyn till andra människor genom att bl.a. inte köra 

fortare än 5 knop, inte spela hög musik, inte skräpa 
ned och tömma toaletten i havet. Stiftelsen har satt upp 
informationstavlor i alla dessa hänsynsområden.

Besöksräkning
Arbetet med att undersöka hur naturreservaten 
utnyttjas har fortsatt och under 8-10 månader har 
25 besöksräknare varit utplacerade i ett 20-tal av 
naturreservaten. Mätningarna visar att antal besökare 
per år i Anneröd-Hogsäm är 1 100, Backa 200, Bräcke 
ängar 4 400, Bua hed 1 100, Gårdshult 2 200, Gässlösa 
4 400, Klippan 8 800, Kröklings hage 5 500, Kynnefjäll 
1 900, Kärna bokskog 1 900, Mölarp 11 000, Näverkärr 
3 700, Ragnhildsholmen 5 100, Fykan på Ramsvikslandet 
13 900, Skarsdalsbergen 700, Steneby 4 400, Tisselskog 
11 300, Tjurpannan 32 900, Vrångö 35 000 och Yttre 
Bodane 1 800. Det ger en total av ca 150 000 besökare i 
dessa naturreservat årligen.

Guidade naturvandringar
Västkuststiftelsen anordnade 160 vandringar i drygt 100 
olika naturreservat under 2009 varav 20-talet vandringar 
var i Halländska naturreservat. Den första vandringen 
gick på Herrestadsfjället den 13 mars och sista 
vandringen på Trossö-Kalvö-Lindö den 29 november. 
I medeltal deltog 24 personer vid varje vandring eller 
totalt omkring 3800 personer. Genom enkäter kan vi se 
att vi år efter år når nya vandrare. Stadigt är det hälften 
av dem som deltar vid en Västkuststiftelsevandring 
för första gången. Vi fick också till svar att 35% av 
vandrarna besökte naturreservatet för första gången 
under vandringen.

Naturinformation

Information om NR
Naturreservaten Komosse och Bratteforsån har fått nya 
informationstavlor. I samarbete med Länsstyrelsen och 
Kungsbacka kommun har två nya informationsfoldrar 
om Äskhult också tagits fram. De beskriver 
kulturreservatet och dess marker respektive gårdarna i 
byn.

Nyinflyttade till Västra Götalandsregionen får ett 
välkomstpaket av regionen innehållande nyttig 
information men även ett häfte med erbjudande där 
Västkuststiftelsen ingår med sina guidade vandringar i 
naturreservaten. Paketen skickas till ca 1 600 hushåll i 
månaden.

Kollektivt till naturen
Alla naturreservat med en hållplats inom 1½ km 
avstånd, presenteras nu på Västtrafiks hemsida för att 

underlätta för allmänheten att åka kollektivtrafik vid 
naturutflykter. Västkuststiftelsen har tagit fram materialet 
som sedan publicerats på www.vasttrafik.se under 
aktuellt.

Naturreservat i bilder
Med ett bildspel om bokskogarna i naturreservaten 
Molla och Mollungen, medverkade Stiftelsen tillsammans 
med Od hembygdsförening och Herrljunga kommun på 
TUR-mässan i Göteborg.

Stiftelsen medverkade också tillsammans med 
Länsstyrelsen i Halland, Kungsbacka kommun och 
Äskhultsstiftelsen till en fotoutställning med bilder från 
Äskhult av Nils Andersson & Per Martinsson Äskhults 
by – Dåtid i nutid. Utställningen visades på Varbergs 
stadsbibliotek, Kulturhuset Fyren i Kungsbacka, 
Stadsbiblioteket i Göteborg, Borås Museum, i Bråtadal 
Kulturgården Björkekullen, Storstugan i Allmogebyn på 
Tjolöholm och på Stadsbiblioteket i Halmstad.

Naturligtvis – Intryck och uttryck av naturen
Stiftelsen anordnade tillsammans med Göteborgs 
stad, Park och Naturförvaltningen, en utställning 
på Stadsbiblioteket i Göteborg den 2-19 april. 
Utställningen med titeln ”Naturligtvis – Intryck och 
uttryck av naturen” ville inspirera till vistelse i naturen. 
Utställningen lockade ca 330 personer dagligen eller 
4 600 totalt under tiden på Stadsbiblioteket. Under 
1 sep-3 okt uppfördes utställningen något reducerad på 
Kulturhuset Blå Stället i Angered. 

Fototävling Vättlefjäll
I anslutning till utställningen Naturligtvis på Blå Stället 
ställdes också de tio finalisterna i en fototävling med 
fotografier från Vättlefjäll ut i Blå Gången. Allmänheten 
fick rösta fram 1:a, 2:a och 3:e plats som meddelades på 
en prisutdelning.

Bokstöd
Genom inköp av böcker bidrog Stiftelsen till utgivningen 
av boken En timme från Götaplatsen av Gullers förlag. 
Anders Järkendal, Roger Olsson och Mikael Svensson 
har fotograferat och skrivit om intressanta utflyktsmål 
en timma från Götaplatsen. Boken är en guide till 15 
naturområden i Göteborgsregionen. 11 av områdena är 
naturreservat, varav Älgön-Brattön, Säveån, Svartedalen, 
Sandsjöbacka, Risveden och Klippan förvaltas av 
Stiftelsen.

Stiftelsen gav också bidrag till SNF Skaraborg för att ta 
fram en jubileumsskrift Hundra år med naturen i Skaraborg 
i samband med sitt hundraårsfirande.
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Huvudmän
Västra Götalandsregionen
Region Halland
Göteborgsregionens kommunalförbund

Styrelse
Västra Götalandsregionen Johnny Nilsson (s) ordförande
   Jan Abrahamsson (m)
   Eva Carlsson (s)
   Lars Hansson (fp)
   Olle Jönsson (c) AU
   Elin Liljebäck (kd)
   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)
   Annsofie Aurell (m), suppleant
Göteborgsregionens Mats Karlsson (s), AU
kommunalförbund Peter Wessel (fp)
   Carina Nilsson (s), suppleant

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 Mats Karlsson. Under året har styrelsen hållit fyra sammanträden och arbetsutskottet fem.

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, Tony 
Göransson, Jenny Sanderöd (80%) och Viveca Fransson (50%).

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 2009

1. Anneröd-Hogsäm
2. Backa
3. Baldersnäs
4. Baljåsen
5. Bergsjön i Risveden
6. Borgelemossarna
7. Bratteforsån
8. Bredfjället
9. Brobacka
10. Brurmossen
11. Bräcke ängar
12. Bua hed
13. Buterud
14. Fegen
15. Fjärås Bräcka
16. Frälsegården
17. Furustad
18. Grimsheden
19. Grimsholmen
20. Guddehjälm
21. Gårdshult
22. Gässlösa
23. Göta- och Nordre älvs dalgångar
24. Hafsåsen
25. Halle-Vagnaren
26. Hjärteröskärgården
27. Hyltenäs kulle
28. Härskogen
29. Hördalen

30. Kedholmen
31. Klippan
32. Klovsten
33. Koljön
34. Komosse
35. Koster
36. Kviström
37. Kynnefjäll
38. Kälkerön
39. Kärna bokskog
40. Malevattnet
41. Molla
42. Mollungen
43. Mästocka ljunghed
44. Mölarp & Kröklings hage
45. Nordre älvs estuarium
46. Näverkärr
47. Ollestad
48. Orsberget
49. Ramsvikslandet
50. Rapenskår i Risveden
51. Risbohult
52. Rished
53. Ryr
54. Rörö
55. Saltö
56. Sandsjöbacka
57. Skarsdalen & Skarsdalsbergen
58. Skolskogen i Hylte

59. Skårtebo
60. Skärbo
61. Slereboån i Risveden
62. Steneby
63. Stoms ås
64. Sumpafallen
65. Svankila
66. Svartedalen
67. Säveån-Hedefors
68. Tisselskog- Högsbyn
69. Tjurpannan
70. Tofta
71. Torpanäset
72. Trossö-Kalvö-Lindö
73. Tånga hed
74. Ulön-Dannemark
75. Valdalsbergen
76. Vallda Sandö
77. Vargö
78. Veddöskärgården
79. Verleskogen
80. Vrångöskärgården
81. Vättlefjäll
82. Yttre Bodane
83. Yxnås
84. Älgön-Brattön
85. Äskhult
86. Ödsmåls kile
87. Örsbråten

Naturreservat på kartan sid 14-15

*Naturreservat där Västkuststiftelsen äger mark
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Här hittar du de naturreservat 
som nämns i verksamhets berättelsen. 
En förteckning finns på sid. 13.

Västkuststiftelsens verksamhetsområde

Naturreservat där guidade 
vandringar genomförts under året.



16
VÄSTKUSTSTIFTELSEN 2009

17
VÄSTKUSTSTIFTELSEN 2009

Under 2009 uppgick Stiftelsens kostnader till 28 784 426 kronor. Inga avskrivningar av inventarier har gjorts. 
Intäkterna var 28 738 471 kronor. Ränteintäkterna var 107 610 kronor. Årets resultat efter skatt utgör ett överskott 
på 24 276 kronor och Stiftelsens fonderade medel uppgick vid årets slut till 4 938 420s kronor. Stiftelsens fastigheter 
har ett bokfört värde av 98 kronor.

Göteborg i mars 2010

  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 2010

 

Lars-Erik Persson Gunnar Larsson  Hans Bertilsson

  Wimar Sundeen  Birgitta Johansson

Bokslut

2009 2008

Intäkter Not 1 28 738 471 32 065 871
Kostnader
Övriga externa kostnader -22 604 185 -25 464 091
Personalkostnader Not 2 -6 180 241 -6 918 437
Avskrivningar Not 3 0 0

-28 784 426 -32 382 528
Resultat före finansiella intäkter och kostnader -45 955 -316 657
Finansiella intäkter och kostnader 
Ränteintäkter 107 610 358 876
Räntekostnader -7 372 -430

100 238 358 446
Resultat före skatt 54 283 41 789
Årets skatt -30 007 -26 896
ÅRETS RESULTAT 24 276 14 893

Resultaträkning
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2009 2008

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Fastigheter Not 4 98 98
Inventarier Not 5 86 830 165 720

86 928 165 818
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav Not 6 3 003 530 3 019 673
Andra långfristiga fordringar 46 000 70 000

3 049 530 3 089 673
Summa anläggningstillgångar 3 136 458 3 255 491

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 4 020 688 2 430 200
Skattefordran 19 417 5 004
Övriga fordringar 276 211 220 271
Förutbetalda kostnaderoch upplupna intäkter Not 7 1 345 470 3 423 493

5 661 786 6 078 968
Kortfristiga placeringar
Värdepapper Not 8 0 1 959 976
Kassa och bank 3 043 789 1 496 397
Summa omsättningstillgångar 8 705 575 9 535 341

SUMMA TILLGÅNGAR 11 842 033 12 790 832

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital
Kapital vid årets början 4 914 144 4 899 251
Periodens resultat 24 276 14 893

4 938 420 4 914 144
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 987 811 3 037 702
Övriga skulder 332 911 379 655
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 9 3 582 891 4 459 331

6 903 613 7 876 688
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 11 842 033 12 790 832

Ansvarsförbindelser och ställda panter Inga Inga

Balansräkning

2009 2008

Not 1 Stiftelsens intäkter

Anslag huvudmän

Västra Götalandsregionen 5 500 000 5 350 000

Region Halland 968 921 941 706

Göteborgsregionens kommunalförbund 1 491 694 1 449 795

Övriga intäkter* 22 760 845 23 494 735

Tillkommer tidigare bidrag som utnyttjats under året 1 031 431 2 546 055

Avgår erhållna bidrag som kommer att utnyttjas kommande år -25 000 -47 465

Avgår erhållna bidrag som använts för förvärv av anläggningstillgångar -2 989 420 -1 668 955

28 738 471 32 065 871

*Varav utnyttjat EU-bidrag 5 579 767 1 271 090

*Varav uppdragsverksamhet 14 587 344 19 668 206

Not 2 Personal

Medelantalet ordinarie anställda

Kvinnor 1 1

Män 9 10

Fördelningen mellan kvinnor och män i stiftelsens styrelse

Kvinnor 3 3

Män 8 8

Löner och ersättningar

Styrelse, förtroendevalda 165 650 203 702

Revisorer, förtroendevalda 12 259 11 953

Ordinarie anställda 3 490 850 3 745 376

Projektanställda samt uppdragstagare 1 008 337 1 186 877

4 677 096 5 147 908

Sociala kostnader och pensionskostnader

Sociala avgifter enligt lag och avtal 1 515 359 1 818 106

Pensionskostnader till styrelse 0 0

Pensionskostnader övriga 276 923 393 542

1 792 282 2 211 648

Totala löner och sociala kostnader 6 469 378 7 359 556

Från personalkostnader har lönebidrag avdragits med 767 986 981 132

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 inflyta.
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 3 Avskrivningar 2009 2008

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

Not 4 Fastigheter

Ingående saldo 98 98

Årets inköp 1 991 500 500 000

Avgår bidrag -1 991 500 -500 000

Årets avskrivningar 0 0

Utgående saldo 98 98

Fastigheternas totala taxeringsvärde (Värde för inköpta fastigheter ej fastställt - ingår ej) 31 281 000 29 742 000

Fastigheternas totala anskaffningsvärde (före erhållet bidrag) 28 041 685 26 050 185

Not 5 Inventarier

Ingående anskaffningsvärde 1 243 990 1 319 590

Årets inköp 997 920 1 168 955

Avgår bidrag -997 920 -1 168 955

Årets försäljning/utrangering -78 890 -75 600

Utgående anskaffningsvärde 1 165 100 1 243 990

Ingående avskrivningar -1 078 270 -1 078 270

Årets avskrivningar 0 0

Utgående avskrivningar -1 078 270 -1 078 270

Bokfört värde 86 830 165 720

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Volvofinans Mvr ffd 20110517 nr 179 (nom. 3 000 000) 3 003 530 3 019 673

Bokfört värde 3 003 530 3 019 673

Marknadsvärde 2 963 310 2 808 180

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Fastighetsförvärv 275 000 275 000

Ej fakturerat Länsstyrelsen 102 000 2 022 865

EU-bidrag Restaureringar 445 000 445 000

EU-bidrag Övriga 0 400 000

Övrigt 523 470 280 628

1 345 470 3 423 493

Not 8 Värdepapper

Volvofinans Cert ffd 20090520 (nom. 2 000 000) 0 1 959 976

Bokfört värde 0 1 959 976

Marknadsvärde 0 1 977 774

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna personalkostnader 587 637 603 691

Reserverade bidrag 2 302 574 3 103 218

Strandstädning 637 435 637 435

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 55 245 114 987

3 582 891 4 459 331

2009 2008

RESULTATRÄKNING
Beloppen ingår i Stiftelsens årsredovisning

Intäkter 1 691 326 1 671 077

Kostnader
Renhållning -1 535 514 -1 446 398
Anläggning och underhåll -77 765 -120 727
Båt/bilkostnader -10 333 -6 787
Tillsyn och information -67 714 -97 165

-1 691 326 -1 671 077
RESULTAT 0 0

 

Erhållna bidrag som använts för förvärv av
anläggningstillgångar har avdragits med 0 65 815

Skärgårdsrenhållningen

*

*
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Fastighetsförteckning

Naturreservat

Fastigheter Kommun Taxeringsvärde Anskaff. värde

Skarsdalen

Kvarnviken 1:59 Bengtsfors 0 549 500

Dalslands kanal

Skåpafors 6:6 Bengtsfors 0 12 000

Furustad

Valsebo 1:45 Dals Ed 1 481 000 263 000

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 2 005 000 7 000 000

Kviström

Kviström 1:81 Munkedal 0 93 000

Bua hed

Bua 1:68 Sotenäs 57 000 240 000

Bredfjället

Grinneröds:Holmen 1:1 Uddevalla  2 141 000 750 000

Koljön

Ängön 1:107 Orust 0 123 000

Kälkerön

Kälkerön 1:2 Tjörn 1 961 000 225 000

Svartedalen

Anvik 1:3 Stenungsund 0 180 000

Tofta

Lycke-Tofta 1:6 Kungälv 182 000 390 000

Älgön

Älgön 1:2 (½) Kungälv 1 317 000 0

Rörö

Rörö 2:160 Öckerö 0 542 315

Naturreservat

Fastigheter Kommun Taxeringsvärde Anskaff. värde

Vargö

Styrsö 1:115 Göteborg 0 1 000

Styrsö 1:73 Göteborg 0 296 000

Styrsö 1:166 Göteborg 0

Sandsjöbacka

Årekärr 1:4 Göteborg 972 000 255 000

Sammanföring nr 096545 1 354 000 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

Bukärr 4:8 Kungsbacka 0 3 500

Ekenäs 3:29 Kungsbacka 51 000 32 500

Guntofta 5:1 Kungsbacka 0

Sammanföring nr 214052 0 333 700

Algusered 1:249 Kungsbacka

Bukärr 2:111 Kungsbacka

Bukärr 2:112 Kungsbacka

Ekenäs 3:34 Kungsbacka

Ekenäs 5:12 Kungsbacka

Guntofta 1:74 Kungsbacka

Guntofta 2:19 Kungsbacka

Guntofta 3:7 Kungsbacka

Höga 1:20 Kungsbacka

Höga 1:21 Kungsbacka

Höga 3:2 Kungsbacka

Nötegång 1:88 Kungsbacka
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Naturreservat

Fastigheter Kommun Taxeringsvärde Anskaff. värde

Kedholmen

Särö 1:482 Kungsbacka 0 40 000

Vallda Sandö

Vallda 1:1 Kungsbacka 5 935 000 1 000

Hördalen

Vallda 25:14 Kungsbacka 0 1 000

Äskhult

Sammanföring nr 93921 3 631 000 2 100 000

Äskhult 1:2 Kungsbacka

Äskhult 1:4 Kungsbacka

Äskhult 1:5 Kungsbacka

Äskhult 1:11 Kungsbacka

Verleskogen

Verle 1:39 (del av) Ale ej klart 1 991 500

Risveden

Gunntorp 2:23 Ale 0 5 341 000

Skäfthult 1:19 Lerum 0 1 396 000

Härskogen

Härskogen 1:1 Lerum 2 373 000 653 000

Rya 1:17 Härryda 0

Klippan

Klippan 1:1 Härryda 0 335 000

Brobacka

Brobacka 1:4 Alingsås 1 031 000 450 000

Tånga hed

Tånga hed 1:2 Vårgårda 302 000 589 545

Mölarp

Mölarp 1:18 Borås 2 209 000 710 000

Fegen

Humlered 1:3 Svenljunga 0 75 000

Gässlösa

Gässlösa 1:7 Varberg 1 193 000 10 425

Sumpafallen 138 000

Svartrå 1:14 Falkenberg 677 000

Svartrå 2:15 Falkenberg 0

Svartrå 2:16 Falkenberg 0

Svartrå vattenfall Falkenberg 0

Sammanföring nr 135299 748 000

Svartrå 2:17 Falkenberg

Svartrå 3:10 Falkenberg

Svartrå 3:11 Falkenberg

Svartrå 4:11 Falkenberg

Svartrå 4:12 Falkenberg

Naturreservat

Fastigheter Kommun Taxeringsvärde Anskaff. värde

Sumpafallen forts.

Sammanföring nr 135325 920 000

Bössgård 1:9 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 343 000 517 000

Skolskogen

Sonhult 1:12 (½) Hylte 398 000 500 000

Gårdshult

Gårdshult 1:11 Halmstad 0 0

Mästocka

Mästocka 4:12 Laholm 0 76 000

Summa 31 281 000 28 041 685
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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 2009. 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 2010 

 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 Finalfoton på omslaget!

Fotografierna som pryder omslaget är de tio finalisterna i 
Fototävling Vättlefjäll som ställdes ut på kulturhuset Blå Stället 
i Angered under ett par veckor i höstas. Västkuststiftelsen 
och Park- och naturförvaltningen valde ut de tio bilderna ur 
en skörd av drygt hundra inskickade bidrag. Allmänheten fick 
sedan rösta fram 1:a, 2:a och 3:e pristagare. 

Foto framsida:  10

1 2

3

4
5 6

7 8 9

1. Fotograf: Jöran Fagerlund

Min son Tage har alltid älskat att bada och sjöarna 
i Vättlefjäll är hans favoritställen. Simskolan i 
Rannebergen gör att han rör sig obehindrat ovanför och 
under vattenytan. Den här bilden är tagen under ytan i 
Gäddevattnet under en kanotutflykt med goda vänner.

2. Fotograf: Bengt Werner
3:e pris. Var till Surtesjön med en god vän för att ta lite 
bilder på Surtesjön. Jag tyckte det var lite för mycket 
moln för att få bra ljus, men så bröt solen fram genom 
molnen och vips så fanns det ljus, visserligen motljus, 
men nu blev det så fina kontraster i molnen.  Läste tror 
det var ” Vårt Göteborg” om denna fototävling, och 
tänkte då på min från Surtesjön och sände in den.

3. Fotograf: Pelle Dahlberg
Sensommar. Vättlefjäll. Mager tall, knotig björk, berg, 
ljung och vatten. Kanotister på väg från Toleredssjön 
mot Surtesjön.

4. Fotograf: Thommy Andersen
1:a pris. Kungsfågeln - vår minsta fågel - kom närmare 
än vad jag beräknat och i det sista försöket lyckades jag 
knäppa en bra bild med vingarna ute.

5. Fotograf: Anders Nilsson
Padda. Visst kan det vara något vackert, titta bara på 
hennes ögon.

6. Fotograf: Daniel Karlsson
Surtesjö. En ljummen sommarnatt i juni.

7. Fotograf: Gunilla Ramstedt
En tidig, lite kylig morgon då sjön ligger spegelblank och 
sommaren plötsligt går över i höst. Allt är rofyllt och 
stilla och dofterna och färgerna i det tidiga morgonljuset 
är underbara.

8. Fotograf: Sanna-Maria Cacatian
Lutea. Kontrasten mellan ljus och mörker, skogen 
avtecknar sig i det mjuka, svarta vattnet, näckrosen lyser 
upp likt en sol.

9. Fotograf: Sanna-Maria Cacatian
2:a pris. Stoneface. Samtidigt som man ser vacker natur 
ger den betraktaren utrymme för sin egna fantasi.

10. Fotograf: David Wrangborg
Uppvaknande. Efter en lång sovmorgon i vindskyddet 
vid Stentjärna har solstrålarna till slut besegrat sömnen. 
Landskapet som möter mina trötta ögon lockar till 
förevigande.

Foton baksida:

Text och formgivning Jenny Sanderöd, Västkuststiftelsen
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