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Stiftelsen för västsvenska fritidsområden, oftast 
kallad Västkuststiftelsen, har tre huvudmän.
• Västra Götalandsregionen
• Göteborgsregionens kommunalförbund, GR
• Region Halland

Nästan hälften av stiftelsens verksamhet utgörs 
av uppdragsverksamhet från Länsstyrelserna i 
Halland och Västra Götaland som också ingår i 
styrelsen.

Stiftelsens ändamål
Ur stiftelsens stadgar §2
”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.”

 
Årets verksamhet
Stiftelsens verksamhet kan delas in i att VÄRNA, 
VÅRDA och VISA naturen och det är enligt den 
indelningen som nedanstående redovisning görs.

Huvudmän
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Den 22 maj startade en större brand i reservaten Ekliden och 
Iglekärr. Först efter två dygns arbete för Räddningstjänsten var 
den släckt. Det var inte konstigt att de flesta av oss trodde att det 
var årets största händelse. Men året 2018 kommer framförallt att 
kommas ihåg för en extrem sommar med höga temperaturer och 
en mycket långvarig torka. För vissa uppfattades det som den 
bästa sommaren vi kan minnas och för andra den sämsta. För 
stiftelsen innebar den extra arbete med skötsel av betesdjur och 
kontroll av ett långvarigt eldningsförbud. 

Till trots för dessa extrema händelser är 2018 ett lyckosamt år då 
det satsats mer resurser än någonsin i skyddade områden. Större 
tillskott från huvudmännen, ökat uppdrag från länsstyrelserna, 
ett nytt och betydligt större strandstädningsuppdrag från staten 
och ett nygammalt uppdrag om ledutveckling från Västra Göta-
landsregionen resulterade i att en bit över 55 miljoner kronor har 
satsats, mest i reservat och i något fall i andra intressanta natur-
områden. Det är nästan tio miljoner kronor mer än året innan.

Stiftelsens huvudmän har gemensamt enats om målformulering-
ar som kan guida stiftelsens arbete framåt. Det är glädjande att 
huvudmännen ser nyttan och vikten av vårt arbete och alla har 
aviserat höjningar inför 2019. Styrelsen har dessutom fastställt 
en målbild som tillsammans med huvudmännens mål kan guida 
vårt arbete framåt.

Allt som allt kan året sammanfattas i positiva ordalag och det 
känns som vi går väl rustade in i 2019.

Linus Kron, mars 2019

Inledning
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Strandstädning i stor skala
I slutet av 2017 stod det klart att Naturvårdsverket 
etablerade ett stöd för strandstädning till landets 
kommuner. Av de 17 miljoner kronorna beviljades, 
efter en gemensam ansökan via Västkuststiftelsen, 
12,5 miljoner kronor till västkustens kommuner. 
Arbetet har varit lyckosamt och lett till att mäng-
den marint skräp, främst plast, som städats ökat 
med mer än 50%. 
 
Samarbetet har fungerat mycket bra och vi hoppas 
att arbetet fortsätter även under 2019.

Nya tag i ledutvecklingen
Under de sista månaderna  
har vi, med hjälp av en ny-
anställd projektledare, drivit 
arbetet med att utveckla 
Bohusleden och Kuststigen 
tillsammans med 15 be-
rörda kommuner. Arbetet 
finansieras av Västra Göta-
landsregionen. Det är oer-
hört glädjande att stiftelsen 
återigen är en del av arbetet 
med att skapa attraktiva 
leder i västra Sverige. Det 
inledande arbetet bådar gott 
inför 2019.

Brand och torka
En stor brand utbröt i reservaten Ekliden och 
Iglekärr. Räddningstjänstens släckningsarbete blev 
dramatiskt i det 20 hektar stora och svårtillgängliga 
området. Efter det att Räddningstjänsten förklarat 
området säkrat fortsatte eftersläckningsarbetet i 
stiftelsens regi under nästan en vecka. Branden har 
lett till att vi under 2019 höjer kompetensen inom 
eftersläckning. 

Sommaren 2018 var den torraste som vi kan 
minnas. Ett övergripande eldningsförbud infördes 
i princip hela södra Sverige. Under några dagar sat-
tes det upp förbudsskyltar i alla besöksintressanta 
reservat. Förutom några mindre incidenter vid 
rastplatser klarade vi oss från eldsvådor. Erfaren-
heterna från branden i maj gjorde att vi var bättre 
rustade att hantera sommarens extremväder. 

En annan konsekvens av torkan var de svåra 
förutsättningarna för våra betesdjur med ständig 
vattenbrist och svårt att få tag på bete. Det ledde 
till att hagar som normalt slåttas blev bete och 
även, vilket ska ses som positivt, att områden som 
inte betats på många år åter togs i bruk. 

Sabotage i Sandsjöbacka
I mitten av mars sågades olovligen sammanlagt 
ett femtiotal stolpar ner i reservatet Sandsjöbacka. 
Stolparnas syfte var dels att fungera som ledstång 
men också som ett slags fartsänkare för cyklister. 
Vi etablerade en kontakt med föreningen Göte-
borgs Stigcyklister eftersom mycket tydde på att 
förövaren var en cyklist.

Tillsammans har vi kommit överens om bättre sätt 
att utforma spänger samt även deltagit i en kurs 
för hållbart stigbyggande som Cykelfrämjandet an-
ordnade i Göteborg. Vi har också satt upp skyltar 
med budskap som välkomnar cyklister till Sandsjö-
backa och samtidigt ber om hjälp för att upprätt-
hålla goda relationer mellan de som kommer till 
fots och de som kommer på cykel. 

Det är viktigt att vi själva utmanar vårt förhållnings-
sätt till nya brukargrupper i naturen och skapar 
samarbeten som utvecklar friluftslivet i Västsverige.

Viktiga händelser

Å R E T S  V E R K S A M H E T
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Vi enades om fem inriktningar 
som är tänkta som 

ledstjärnor för verksamheten.
ä5Innovativ naturvård – med det menar vi 
att Västkuststiftelsen ska kännetecknas av hög 
kompetens inom området naturvård och att vi 
ständigt utvecklar metoder och best practice.  
Det kräver att vi följer med och utbildar oss kon-
tinuerligt. Stiftelsen är på en hög nivå idag, men 
måste kontinuerligt utmana och utbilda sig om 
det ska fortsätta vara så. Naturvården är basen 
för all annan verksamhet

ä Tillgänglig natur – med det menar vi att 
våra områden ska kännetecknas av genomtänkta 
strategier för att vara tillgängliga. Tillgänglighet 
handlar både om hur man kan ta sig till ett områ-
de och hur det är utformat på plats. Stiftelsen har 
gjort många tillgänglighetsåtgärder inom reser-
vat, men behöver utveckla detta i dialog med 
besökarna samt arbeta för att det ska vara enkelt 
att ta sig till reservat.

ä5Rätt kommunikation – med det menar vi 
att stiftelsen genom riktad kommunikation gör 
sig relevant och tillgänglig för nuvarande och nya 
målgrupper och verkar för att fler tar sig ut i na-
turen. Kommunikation är ett utvecklingsområde.

ä5Hållbar verksamhet – med det menar 
vi både ett internt och externt perspektiv på 
hållbarhet. Med ett internt perspektiv hand-
lar det om hur vi ska göra ett så litet negativt 
miljöavtryck som möjligt med vår verksamhet. 
Det kan handla om att välja eldrivna istället för 
bensindrivna arbetsredskap eller om att investera 
i solenergi. Med externt perspektiv handlar det 
om att underlätta för besökaren att lämna ett så 
litet negativt miljöavtryck som möjligt. Det kan 
handla om att anlägga fler toaletter eller ge förut-
sättningar för besökaren att ta hand om sitt eget 
skräp. Med relativt små medel finns det en stor 
utvecklingspotential inom hållbar verksamhet.

ä5Nöjda medarbetare – med det menar vi 
att Västkuststiftelsen ska kännetecknas av sund 
personalpolitik med fokus på bra förutsättningar 
att utföra arbetet, både arbetsredskap och kompe-
tens, samt en god fysisk och psykosocial arbets-
miljö.

De fem inriktningarna kan tillsammans ses som 
en målbild för kommande utvecklingsarbete. 
 

Målbild
Under två intensiva dagar genomfördes en 
workshop där vi tillsammans diskuterade i 

vilken riktning organisationen ska röra sig. 
Målbilden har sedan fastställts av styrelsen.



10



11

Å R E T S  V E R K S A M H E T

Ett första steg för bevarande av natur är att 
skydda den från alternativt användande. Det 
handlar om reservatsbildning och markför-
värv, men också att tydligt markera reservatens 
gränser. Det är Länsstyrelsen och i vissa fall 
enskilda kommuner som bildar naturreser-
vaten. Länsstyrelsen utser ofta Västkuststiftel-
sen till förvaltare av reservat.

Markinköp
Stiftelsen har genom åren förvärvat mark genom 
inköp, gåvor och testamentering. Det sammanlag-
da ägandet uppgår till ca 4000 hektar varav nästan 
allt med några få undantag är mark i naturreservat. 

Under året har stiftelsen förvärvat drygt två hektar 
inom reservatet Sandsjöbacka av fastighetsbolaget 
Heimstaden. Förvärvet gjordes eftersom stiftelsen 
äger mark i direkt anslutning och att en led passe-
rar i området. Kostnaden för inköpet var 30 000 
kronor samt kostnader för Lantmäteriets arbete.

Reservatsbildning
Länsstyrelsen har utsett stiftelsen till förvaltare för 
sex nya reservat.

ä Backas barrskog i Lilla Edets kommun
ä Brudkullen i Åmåls kommun (redovisades  
 redan förra året, men vann laga kraft först 2018)
ä Eds barrskog och våtmark i Melleruds kommun
ä Lilla Boda i Trollhättans kommun
ä Ormo i Kungälvs kommun
ä Underslös i Tanums kommun

Sammanlagt har Västkuststiftelsen ansvar för runt 
270 reservat varav 260 i Västra Götaland och 10 i 
Halland.

Gränsmarkering
De vita stjärnorna är en viktig markering som rent 
fysiskt visar ett reservats gränser. Även om den 
till del ersätts allt mer av gränser i digitala verktyg 
fungerar den som praktiskt hjälpmedel bland annat 
då skog i angränsande marker avverkas. 

Vi använder flera olika metoder för att markera. 
Viktiga brytpunkter markeras med en fast stolpe 
och skylt, medan övriga punkter markeras med 
plastband eller målade markeringar.

Det är främst i Dalsland som arbetet har genom-
förts 2018. På Brudkullen, Forsbo, Långemossen, 
Rumpesjön, Skårpenäs, Skår, Stora Les Branter 
och Stora Liane har vi satt upp ny markering. 
Dessutom har det skett kompletteringar och ut- 
ökningar på Baldersnäs, Bräcke Ängar, Knäckekul-
larna med Falkberget och Sörknatten

Det kanske enskilt största arbetet är markeringen 
av det nya reservatet Marstrand där stora delar av 
Koön ingår. Här har ca fyra kilometer ny gräns 
markerats och ytterligare något arbete återstår. 

Dessutom har ny gränsmarkering för reservaten 
Kalven på Kornö, Kynnefjäll-Sätret och Toröd-
smossen kommit upp.

Värna

Å R E T S  V E R K S A M H E T
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En mycket stor andel av verksamheten hand-
lar om naturvård. Det är ju naturen i områ-
dena som från början gjort dem attraktiva 
och viktiga för mångfald och skyddade arter. 
Naturvården är basen för all annan verksam-
het i stiftelsens regi. Här följer ett urval av de 
åtgärder som vi genomfört under året.

Stängsling 
För att kunna bedriva god betesdrift är det nödvän-
digt med bra stängsel. Det handlar om att hålla djur 
innanför och i vissa fall stänga ute rovdjur. Sam-
manlagt har vi under året satt upp nästan 9,5 kilo-
meter nytt stängsel i ett femtontal reservat. Bland 
de största arbetena ska nämnas Bräcke Ängar 1,6 
km, Hålta 2 km, Sandsjöbacka 1,5 km och Tjurpan-
nan 1 km. På Tjurpannan har vi också hägnat in en 
mindre plantering för att främja ostronört.

Naturvårdsbränning
För att föryngra och främja biologisk mångfald 
bränner vi relativt stora ljunghedsområden varje år. 
Vissa arter, bland annat den ovanliga kustgentianan, 
som ingår i Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för 
hotade arter, gynnas. På vissa platser har vi inten-
sifierat arbetet eftersom tätare intervaller visat sig 
mycket effektiva för att just öka den biologiska 
mångfalden. Naturvårdsbränning underlättar också 
övrig skötsel eftersom markvegetationen begränsas. 

I år har vi fortsatt det omfattande arbetet på 
ljunghedarna i Sandsjöbacka och Vallda Sandö. På 
Ramsvikslandet har stora ytor bränts och även på 
Otterön, Gullbringa och Älgön har vi genomfört 
bränningar.
 
Fyra medarbetare, tillsammans med entreprenörer 
och representanter från Länsstyrelsen, har deltagit 
på en nordisk konferens om ljunghedsskötsel. Det 

kontinuerliga arbetet under många år innebär att vi 
byggt upp en god kompetens inom området.

Röjning och avverkningar med naturvården  
i fokus
Många av de marker som tidigare hölls öppna 
genom betande djur måste idag röjas, manuellt 
eller maskinellt. Även i de ytor som betas krävs det 
kontinuerligt ett visst mått av röjning. Vi genomför 
arbetet till viss del med egna resurser, men främst 
med hjälp av markägare och lokala entreprenörer. 

I fem reservat i Dalsland, Grimsheden, Orsberget, 
Ranneberget, Skåpenäs och Skärbo, har vi genom-
fört omfattande åtgärder för att skapa nya habitat 
för vitryggig hackspett. Inom ett område om sam-
manlagt drygt 40 hektar har vi genom granavverk-
ning skapat ett område som förhoppningsvis kom-
mer att locka arten att åter häcka där. Till stor del 
görs avverkningen med maskin, men relativt ofta är 
det så oländigt eller så känslig mark att det endast är 
möjligt med manuell avverkning med motorsåg.

Inom ett flertal andra reservat inom hela verk-
samhetsområdet har vi också avverkat gran för att 
återskapa bland- eller lövskog. I många fall handlar 
det om större insatser, ibland om friställning av 
enskilda större ädellövträd. Den relativt omfattan-
de restaureringen av ädellövskogen i Hålta genom 
granavverkning förtjänar ett eget omnämnande.

På några ställen, som Otterön och Ulön-Danne-
mark, har vi röjt bort den invasiva arten vresros. 

I vissa fall handlar röjningen helt enkelt om att 
återskapa utsiktspunkter för besökare.

Sammanlagt har vi genomfört röjningsåtgärder i 
drygt ett trettiotal reservat.  

Å R E T S  V E R K S A M H E T

Vårda
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Restaurering av våtmarker 
Under året har det omfattande arbetet med res-
taurering och bibehållande av våtmarker genom 
vassklippning fortsatt. Arbetet genomförs ma-
skinellt och i slutet av året införskaffade vi en 
ny modern vassklippningsmaskin som kommer 
att underlätta arbetet under åren som kommer. 
Vassklippning är en viktig del av det arbete som 
vi utför för Trafikverket på strandängarna längs 
Göta Älv och även inom de reservat vi förvaltar 
längs Nordre Älv. Vi avsätter ett knappt årsarbete 
till insatserna.

De stora fågelsjöarna Dättern och Hullsjön kräver 
mycket arbete och inkluderat både bibehållande 
av redan etablerade ytor och restaurering av nya. 
Länsstyrelsen har avsatt riktade medel för våt-
marksrestaurering under 2018. I reservaten Kol-
lungeröd Vatten, Strömsvattnet, Tisselskog och 
ytterligare några har vi genomfört restaureringsar-
beten för att återskapa förutsättningar för vatten-
nära bete och häckande sjöfågel.

Vi har också medverkat till ett förslag att höja vat-
tenytan på Storemyr inom reservatet Tjurpannan. 
Det är inte genomfört ännu och blir sannolikt inte 
verklighet förrän tidigast 2020.

Betesdrift 
En av de viktigaste metoderna för att hålla mar-
ker öppna är att låta djur beta områdena. I ett 
mycket stort antal reservat är detta den största 
naturvårdsinsatsen. Stiftelsen är inte djurägare på 
annan plats än museijordbruket Äskhult utan har 
avtal med ett stort antal djurägare. Sammanlagt 
betar djur, framförallt kor och får, i ett femtio-
tal reservat inom hela vårt verksamhetsområde. 
Till del finansieras betesdriften av miljöstöd från 
Jordbruksverket.

Den extrema torkan medförde att djur i högre 
grad än andra år fått flyttas mellan områden för att 
få bete. Det krävdes en betydligt större arbetsinsats 
än normalt för att sköta djuren. 

Vi har under 2018 haft betande djur i följande 
reservat:.
ä Bräcke Ängar
ä Buterud
ä Dättern-Frugården,Dätterstorp
ä Dättern-Sjöryd
ä Ekedal
ä Forsbo 
ä Färgensjöarna
ä Galterö
ä Grimsholmen 
ä Gullbringa
ä Gårdshult 
ä Gåsö
ä Hjärterön
ä Hullsjön
ä Häggsjöryr
ä Hällsö
ä Härmanö
ä Hössna
ä Kednäs
ä Killingen
ä Korpeboberg
ä Kråkebo
ä Kälkerön
ä Lammö
ä Marieberg 
ä Mårtagården
ä Mängsholm
ä Otterön
ä Porsholmen
ä Rished
ä Ryr
ä Skårtebo
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ä Skärbo
ä Strömsvattnet
ä Sumpafallen 
ä Svankila
ä Säveån-Hedefors
ä Tjurpannan
ä Trossö/Kalvö/Lindö
ä Tånga hed
ä Ulön Dannemark
ä Vallda Sandö
ä Valön
ä Vargö
ä Veddöarkipelagen
ä Vinga
ä Vrångö
ä Vättlefjäll
ä Örsbråten

Slåtter 
Genom slåtter ser vi till att marker hålls öppna och 
dessutom säkrar vi gynnsamma förhållanden för 
många ängsväxter. Under ett normalt år slår vi ett 
stort antal ängsmarker, men tack vare den torra 
sommaren fanns dels mindre att slå och dels valde 
vi att låta djur beta på slåtterytorna. 

Vi slår både med lie och med maskiner. På vissa 
typer av ytor är det mera rationellt och effektivt att 
använda lie. Det är dessutom miljövänligt.  

Vi har slåttat inom dessa reservat
ä Amundholmen
ä Brobacka
ä Bräcke 
ä Furustad
ä Hulan
ä Klippan
ä Mårtagården. 
ä Otterön

ä Ryr 
ä Skärbo 
ä Trossö
ä Valön
ä Veddö
ä Yxnås 
ä Örsbråten

Äskhult 
I den av stiftelsen ägda byn Äskhult pågår ett mu-
sealt jordbruk som bevarar ett kulturarv som an-
nars skulle gå förlorat. Tillsammans med Länssty-
relsen, Region Halland och Kungsbacka kommun 
bedrivs både antikvarisk, publik och naturvårdande 
verksamhet.

Under året har kommunen dragit fram vatten och 
avlopp. Även digital fiberanslutning har tillkommit. 
Den är framförallt viktig för den publika verksam-
heten som kommunen bedriver.

Den torra sommaren innebar att djuren fick flyttas 
ofta och att mycket av årets odling torkade bort. 
Det som gick att skörda skördades. Försök med 
linodling har slagit väl ut. Betes- och utmarker har 
röjts. Stängsel har underhållits. 

En stor alm på gårdsplanen har drabbats av alm-
sjuka och tagits ner. Virket från den den kommer 
att användas till ett dammprojekt på utmarken.

Det var tyvärr inte möjligt att genomföra plane-
rade naturvårdsbränningar på grund av torkan till 
trots för att brandgator röjdes under våren.

Spänger och ledmarkeringar har underhållits.
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I december 2017 fick vi beskedet att reger-
ingen via regleringsbrev till Naturvårdsverket 
satsar 17 miljoner kronor för att stödja kom-
munernas arbete med strandstädning. 

Samma månad genomfördes en workshop med 
kommunerna för att samla deras tankar och önske-
mål inför framtidens strandstädning. Det framgick 
tydligt att kommunerna anser att det behövs en 
sammanhållande organisation och ett mellankom-
munalt samarbete. Under slutet av februari och 
början av mars beslutade samtliga kommuner att 
delta i samarbetet och gav Västkuststiftelsen i upp-
drag att fortsatt leda arbetet. 

Naturvårdsverket beviljade i slutet av april 12,5 
miljoner kronor för strandstädningen på västkus-
ten. Det är första gången sedan början på 2000- 
talet som statliga anslag avsatts för strandstädning.. 

Ren kust
Under maj till oktober har det pågått städaktivitet 
i högre grad än tidigare år. Det finns idag en god 
och samlad kunskap om vilka platser som är mest 
drabbade. Trots kort framförhållning, kunde vi 
med hjälp av Naturvårdsverkets stöd öka insatser-
na längs kusten betydligt.

Det mellankommunala samarbetet har medfört 
ökat kommunalt engagemang i strandstädning-
en. Samtliga kommuner har inrättat arbetslag. De 
flesta kommuner har dessutom tillgång till båt eller 
jobbar för att upphandla båt. Kommunerna har 
strävat för att inkludera personer som står långt 
från den ordinarie arbetsmarknaden, alternativt 
feriepraktiserande ungdom, i strandstädningen. 
Under kunnig ledning har de satts att utföra arbe-
tet. Både stor effektivitet i städarbetet och goda 
arbetsmarknadseffekter har erhållits. 

Stora insatser har utförts av frivilliga organisatio-
ner, såväl sådana som kontinuerligt städar som 
sådana som gör mer tillfälliga insatser. Samarbets-
plattformen Ren Kust, kommunernas städlag och 
upphandlade entreprenörer har en viktig roll i 
att stödja frivilligarbetet med information, ibland 
med sjötransporter och ofta med hämtning av det 
insamlade och säckade skräpet. 

Under försommaren upphandlade Västkuststiftel-
sen entreprenörer. De fungerar som ett stöd för 
den kommunala verksamheten. Uppdragen rör sig 
oftast om att ta de besvärligaste områdena, extra 
stort och tungt skräp samt fungera som jourpa-
truller då väder- eller skräpsituation påkallar snabb 
utryckning. I år har vi även använt entreprenörerna 
för att förlänga städsäsongen. De förhärskande 
vindriktningarna var under vår/sommar ostliga 
med minskad mängd strandskräp som följd. Först 
under sensommaren/hösten tog de västliga låg-
trycken över igen och vi fick återigen stora mäng-
der plast in till stränderna. 

Strandstädningen har ökat kraftigt i år från 7 000 
till knappt 12 000 fyllda och insamlade säckar. 
Det gemensamma arbetet har resulterat i 280 ton 
plockat skräp i år, en ökning med knappt 100 ton. 

Strandstädning
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Bli en strandstädare! Den interakti va kartan 

gör det enklare att  städa stränder och vikar.

Läs mer i foldern eller på www.renkust.se

REN KUST
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Strandstädarkartan
För att kunna uppmärksamma städbehov och 
genomförda städinsatser har vi etablerat det 
digitala interaktiva verktyget Strandstädarkar-
tan. Den är avgörande för fortsatt samverkan 
och som sambandscentral och mötespunkt för 
alla som arbetar med problemet. Vi kan bättre 
bedöma framtida städbehov utifrån de erfaren-
heter vi gjort samt synliggöra goda ideella 
insatser.

Media och kommunikation
Utmaningen med plast i havet har flera dimensi-
oner. Utöver det konkreta behovet att inventera 
och mobilisera för att genomföra strandstädning 
är ett omfattande kommunikationsarbete avgöran-
de för att problemet ska uppmärksammas.

Tack vare ett samarbete med Stendahls Reklamby-
rå har vi gratis fått en informationskampanj ”Fisk-
kartan” som helsida i Dagens Nyheters riksuppla-
ga (570 000 exemplar). 

Under senhösten satt den även uppe på Västtrafiks 
hållplatser i hela länet. Den har fått stor uppmärk-
samhet både nationellt och internationellt. Vi har 
även tryckt upp affischer med samma motiv som 
säljs till förmån för strandstädningsarbetet. 

Vi medverkade också på Volvo Ocean Race då 
arrangemanget passerade Göteborg. Här fick vi 
möjlighet att möta de 335 000 besökare som var 
i frihamnen under några dagar och informera om 
Strandstädarkartan och tillsammans med flera 
andra aktörer som bland annat Håll Sverige Rent 
informera om marin nedskräpning.
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Vi arbetar för Trafikverket med kompensa-
tionsprojektet ”Göta Älvs strandängar”. De 
öppna strandängarna är viktiga för fågel-
liv, insekter, grodor och andra amfibiedjur. 
Projektet kommer att fortsätta i ytterligare 
knappt 20 år.

Området Äskekärr har utökats med en ny betesyta 
där det från och med sommaren 2018 har kunnat 
gå betesdjur. Bytet från taggtråd till eltråd som 
påbörjades 2017 slutfördes under 2018.

Även i år har omfattande vassklippning genom-
förts på flera platser.

Nytt för i år är att strandängsprojektet deltar i ett 
nationellt kunskapsprogram (BatLife) om fladder- 
mössens storskaliga rörelser, förekomst och akti- 
vitetsmönster. Projektet finansierar kostnaden 
för en undersökningsstation i ett av delområdena 
inom Göta älvs strandängar. 

Miljöuppföljningar har fortsatt inom projektet. 
Bland annat har det visat sig att under 2018 före-
kom den rödlistade sexfläckiga bastardsvärmaren i 
stor mängd i ett av skötselområdena. 

Trafikverkets strandängsprojekt 



22



23

Å R E T S  V E R K S A M H E T

Visa
Att på olika sätt öka tillgängligheten och locka 
ut fler i naturen är en av stiftelsens huvud-
uppgifter. Vi lägger en mycket stor del av vårt 
arbete på att skapa trygghet, lättillgänglighet 
och marknadsföra reservat och annan natur.

Skyltar, stigar och spänger
Att hitta fram och kunna ta sig fram torrskodd  
är viktigt för att kunna komma ut i naturen.
De senaste årens arbete med att renovera och  
utveckla stigar och leder har fortsatt under året. 
I vissa reservat handlar det om att etablera nya 
leder. Det är ett helhetsarbete som inkluderar 
röjning, spångbyggen och uppsättning av vägvis-
ningsskyltar. 

I reservaten Brudkullen, Danshöjden och Rag-
nerudssjöns branter har helt nya stigar och leder 
tillkommit. I nästan 40 reservat har vi förbättrat 
genom spångbyggen eller -underhåll, trappor, 
broar och förbättrad skyltning. Större insatser är 
gjorda i Kynnefjäll och Hördalen. De omfattande 
arbetena i Sandsjöbacka med spångbyggen har 
fortsatt. Här har vi också etablerat ett samarbete 
med Göteborgs Stigcyklister och tre arrangörer av 
traillopp som underlättar underhållsarbetet. I Svar-
tedalen har samtliga reservatsskyltar och ledkartor 
bytts ut.

Vi har anlagt tillgänglighetsanpassade stigar i Klip-
pans reservat, Komosse och Koön på Marstrand.
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Genomförda förbättringar 
1. Brobacka – satt upp vägvisningsskyltar
2. Brudkullen – röjt och markerat stigar
3. Danshöjden– satt upp skyltar, röjt och  
 markerat stigar samt byggt spänger
4. Forsbo – skyltat och byggt spänger
5. Färgensjöarna – skyltat för fågelskydds- 
 områden
6. Galterö – skyltat på Brännö till Klev 
7. Grimsholmen – påbörjat att sätta upp 
 markeringar
8. Gässlösa – påbörjat att byta ut och sätta fler  
 markeringar
9. Hålta – byggt spänger och broar
10. Härskogen – satt upp ny vägbom och byggt  
 spång 
11. Hördalen – bytt ut och förlängt spänger
12. Kalven på Kornö – röjt stigar
13. Klippan – röjt stigar
14. Klippan – tillgänglighetsanpassat stig till slåt- 
 terängarna, ca 600m
15. Komosse – påbörjad tillgänglighetsanpassning  
 av stig med grusning och byggt en bro
16. Kynnefjäll – byggt spänger och markerat stigar
17. Marstrand – byggt spänger och stig

18. Mollungen – satt upp vägvisningsskyltar
19. Oxeklev – byggt spång
20. Ragnerudssjöns branter – röjt och markerat  
 stig samt satt upp fler infoskyltar
21. Ranneberget – röjt spch markerat stig
22. Risveden – byggt trappa och spång
23. Risvedens vildmark – röjt stig och byggt   
 spänger
24. Ryr – byggt ny spång och trappa samt bytt ut  
 vägvisare
25. Sandsjöbacka – röjt och markerat stigar
26. Skärbo – förbättrat stigmarkering 
27. Svartedalen – bytt reservatsskyltar och 
 spårskyltar 
28. Säveån Hedefors – röjt stig
29. Tjurholmen – satt upp fågelskyddskyltar
30. Tjurpannan – markerat stigar
31. Slereboåns dalgång – byggt trappa
32. Trossö/Kalvö/Lindö – underhållit vägen 
33. Valön, Svenneby – röjt stigar
34. Vrångö – röjt stigar
35. Vättlefjäll – satt upp skyltställ och spårkartor
36. Yttre Bodane – bytt ut spänger
37. Ånäsebäcken – röjt och markerat stig
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Bänkar, eldstäder och vindskydd ger besöka-
ren möjlighet att njuta av en kopp kaffe på en 
vacker plats eller tillbringa en natt ute i det 
fria. Anlagda eldplatser ökar ”mysfaktorn” 
och minskar risken för okontrollerade skogs-
bränder. Toaletter minskar nedskräpning och 
ökar tillgängligheten.

Vi har satt ut nya bänkar i Färgensjöarnas reservat, 
Härskogen, Idåsen, Klippan, Risveden, Sandsjö-
backa, Smälteryd, Sumpafallen. Ett flertal av dessa 
samt Marieberg och Vallda Sandö har också fått 
nya eldstäder. Vi har tagit fram en ny modell som 
både är billigare och säkrare än tidigare varianter. 

Vi har byggt vindskydd vid Färgensjöarna och i 
Risveden samt renoverat två vindskydd i Härsko-
gen. Vi har experimenterat med en slags jalusi i 
presenningsväv som gör det mera komfortabelt att 
sova i vindskydd på vintern.

Renoveringen av Vaktarestugan i Kynnefjäll är nu 
färdig.

Färgensjöarna – stomrest ett vindskydd och satt 
ut en eldstad med bänkar
Hamnholmen, Brattholmen och Långeskär – 
toaletter på 
Härskogen – bytt tak på två stycken vindskydd 
och ett vedförråd, nya eldstäder med bänkar
Idåsen – nya eldstäder och bänkar vid vindskydden
Klippan – nya bänkar
Komosse – kompletterat med en ny eldstad.
Marieberg – en fikaplats och grillplats vid älven
Marstrand – fikabord.
Orrevikskilen – underhåll av fågeltorn 
Orsberget – ny tillgängliganpassad mulltoa
Risvedens vildmark – ett vindskydd och en eld-
stad samt tre bänkar utplacerade i reservatet
Sandsjöbacka – nya grillplatser med bänkar i 
Onemosse, Svarttjärn och Årekärr övre.
Smälteryd – eldstad med bänkar
Sumpafallen – eldstäder och bänkar utbytta och 
stomrest ett nytt vedförråd.
Svartedalen – satt upp fasta presenningar på 
vindskydd.
Vallda Sandö – nya eldstäder

Bänkar, eldstäder, toaletter  
och vindskydd

Parkeringsplatser
Eftersom det tyvärr är svårt att ta sig till många 
naturreservat med offentlig kommunikation är 
parkeringsplatsen viktig för besökaren. 

Under året har vi anlagt nya P-platser på Brudkull-
en, Långemossen, Skåpenäs och Åsnebo. 

Utöver det har ett femtontal P-platser hel- eller 
delrenoverats. Ytterligare platser för personer med 
funktionsvariation är anlagda. 

Vi lägger arbete på att röja och gallra för att ge ett 
bra första- och sistaintryck av reservat.
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Informationsskyltar och foldrar 
För att besökaren ska få ett sammanhang 
kring reservatet sätter vi upp informationstav-
lor och tar fram foldrar. Även lokalt boende 
nära reservatet tar ibland initiativ till att infor-
mation om natur och kulturarv produceras. Vi 
byter kontinuerligt blekta och slitna skyltar vid 
reservatsingångarna.

Vi har tagit fram nya skyltar för 17 reservat och 
dessutom helt omarbetat skylten för Svartedalen. 
Det är värt att lyfta fram det stora arbetet med 
skyltar för Klippan, Marstrand och Tjurpannan.

Nya foldrar
Vi har tagit fram helt nya foldrar för Kalvön och 
Näverkärr samt uppdaterat ytterligare ett antal. 

Nya skyltar
Anfastebo
Bengtsviken
Danshöjden 
Klev 
Klippan
Knäckekullarna
Marstrand
Norra Båsane
Oxeklev
Ranneberget 
Rörö
Svenneby mellangård
Tisselskog 
Tjurpannan
Torstjärnskogen 
Årås 
Öjersbyns gammelskog

Ledutveckling
Fram till 2013 var Västkuststiftelsen samordnare 
för Bohusleden. På grund av varierande engage-
mang från berörda kommuner avsade sig stiftelsen 
ansvaret. Det är mycket glädjande att arbetet nu 
fått en nystart.

I början av 2018 påbörjades en diskussion med 
Västsvenska Turistrådet om en utveckling av leder-
na Bohusleden och Kuststigen både för närboende 
och besöksnäring. Det ledde till att Västra Göta-
landsregionen beviljade sammanlagt fyra miljoner 
kronor under två år med syftet att lyfta och kvali-
tetssäkra de båda lederna i samarbete med berörda 
kommuner och att nätverket Ett Enat Bohuslän 
stöttade projektet. 

Arbetet påbörjades under andra halvan av året 
och har så här långt resulterat i inventering av 
lederna samt framtagande av kvalitetsstandard, 
skyltprogram, skötselinstruktion, inventeringsmal-
lar, avtalsmall samt överenskommelse. På samma 
sätt som i strandstädningsarbetet har stiftelsen en 
samordnade och utvecklande roll i projektet. 

Projektet fortsätter till hösten 2020, men vi hoppas 
att kunna etablera en permanent organisation för 
framtida arbete.
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Sedan snart 20 år arrangerar stiftelsen guida-
de vandringar i naturreservat. Vandringarna 
är uppskattade, både som kunskapsförmed-
ling och inspiration till besök i för deltagaren 
okända områden.  

På de 143 vandringar som arrangerades 2018 
kom det ca 2950 deltagare. Det är ungefär på 
samma nivå som fjolåret. Guidningarna spänner 
över ett stort geografiskt område med varierande 
teman. De flesta som deltar är mycket nöjda.

Jämfört med föregående år har andelen kvinnor 
som deltar ökat något och deltagarens snittål-

der är över 50 år. Färre än två av tio besökare är 
under 50 år. Fyra av tio är förstagångsbesökare i 
reservatet där vandringen hålls.

Fortfarande är vår tryckta folder vår viktigaste 
kommunikationskanal, men andelen som hittar 
oss via hemsida och sociala medier ökar kraftigt. 

I enlighet med styrelsens beslut kommer inrikt-
ningen på vandringarna förändras i syfte att locka 
fler ovana naturbesökare och fler yngre deltagare 
2019. Marknadsföringen kommer att utökas i 
digitala medier.

Guidade vandringar 

Västkuststiftelsen driver idag tre digitala platt-
formar – hemsida, Facebook och Instagram.

Det två förstnämnda har i dagsläget fokus på det 
arbete vi gör ute i reservaten och fungerar som 
kalender för de guidade vandringarna. Under som-
maren var den och övriga medier en viktig del i 
informationen kring eldförbud i samband med den 
långvariga torkan.

Vår Facebookprofil har fått ökat antalet följare med 
36% under året och har nu nästan 2000 följare. Det 
mest populära under året var stiftelsens ”advent-
skalender” med tips om utflykter under december 
månad.

Stiftelsens Instagramkonto har funnits sedan 2016 
men inte varit aktivt förrän andra kvartalet 2018. 
Från att i princip inte haft några följare alls har det 

nu ca 300. Sedan uppstarten i mars har det publ-
icerats drygt ett inlägg var tredje dag. Här är fokus 
på att inspirera till att komma ut i naturen och att 
uppmärksamma de eldsjälar som engagerar sig i 
reservat i vårt verksamhetsområde.

Stiftelsens kommuni-
kation, inte minst 
den digitala, är ett 
viktigt utvecklings- 
område och  
kommer att ha  
stort fokus  
under 2019.

Sociala medier

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

www.vastkuststiftelsen.se
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Antal anställda
Stiftelsen växte under året och nu arbetar samman-
lagt 21 personer, 8 kvinnor och 13 män. 

Det är en bred blandning av kompetenser med 
tyngdvikt på biologi och skogsvård. Under året 
har en projektledare med mer fokus på friluftsliv 
anställts.

Till de dryga 20 som har tillsvidareanställning 
kommer ett tjugotal tillsynspersoner. De är oer-
hört engagerade i sitt område och lägger mycket 
tid varav en stor del ideellt. Utan tillsynspersoner-
na skulle stiftelsens arbete bli mycket svårare att 
genomföra.

Kompetensutveckling
Kompetensen i organisationen är hög men behö-
ver kontinuerligt utvecklas och ibland utmanas för 
att vi ska fortsätta att vara kvar på den höga nivån.

Vi har deltagit i ett flertal konferenser och utbild-

ningar. Bland annat deltog fyra medarbetare och 
en tillsynsperson på en träff  om ljunghedsskötsel i 
Bergen. Två medarbetare deltog på en utbildning i 
hållbart stigbyggande med fokus på skogscykling. 
Vi har också deltagit i kurser för att bli duktigare 
på att identifiera hotade arter i våra områden.

Hög frisknärvaro
Stiftelsens medarbetare är sjuka i mycket liten om-
fattning. Totalt ligger sjukfrånvaron på 0,73% med 
en högre nivå för kvinnor och en lägre för män. Vi 
har ingen kollega som är långtidssjukskriven.

Arbetsmiljö
Vi genomför årligen fysiska arbetsmiljöronder och 
en rad åtgärder har genomförts som resultat av 
dessa. Vi har också två gånger under året svarat 
på en enklare enkät om psykosocial arbetsmiljö. 
Överlag är medarbetare på Västkuststiftelsen nöjda 
med sin arbetssituation men det finns givetvis all-
tid förbättringsområden. Hög arbetsbelastning är 
den vanligaste orsaken till lägre nöjdhet.

Personal – den viktigaste resursen



34



35

Å R E T S  V E R K S A M H E T

Huvudmän
Västra Götalandsregionen, VGR
Region Halland
Göteborgsregionens Kommunalförbund, GR
 
Styrelsen
VGR
Mats Abrahamsson (M)
Eva Carlsson (S), vice ordförande 
Raul Eriksson (L)
Ulla Y Gustafsson (S)
Boel Lanne (MP)
Erland Svensson
Stig-Olov Tingbratt (C), AU
Rolf  Berg (S), suppleant
Jakob Hallman (KD), suppleant
Christian Romberg (M), suppleant

Sekreterare i styrelsen
Göran Bengtsson

Region Halland
Per Ödman (M), ordförande
Therese Stoltz (S)
Christer Samuelsson (C), suppleant

GR
Rolf  Gustavsson (S), AU
Åsa Hartzell (M)
Hans Nilsson (S), suppleant

Länsstyrelsen Västra Götaland
Sven Swedberg
Jörel Holmberg, suppleant

Länsstyrelsen Halland 
(med i styrelsen från och med juni)
Henrik Martinsson
Mikael Stenström, suppleant

Stiftelsens arbetsutskott utgjordes under 2017 
av ordförande, vice ordförande samt Stig-Olov 
Tingbratt och Rolf  Gustavsson. Styrelsen har un-
der året haft fyra sammanträden och fem arbets-
utskottsmöten.

Revisorer
Länsstyrelsen Västra Götaland Gunilla Lönnbratt
VGR Wimar Sundeen

Region Halland Gösta Gustafsson

GR Björn Brogren

Auktoriserad revisor Gunilla Lönnbratt, PwC

Stiftelsen under 2018 
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Naturreservat  ◆ visar områden där Stiftelsen äger mark

◆ Anfastebo Ale
◆ Bergsjön Ale
◆ Ekliden Ale
◆ Färdsleskogen Ale
◆ Iglekärr Ale
◆ Kroksjön Ale

◆ Kvarnsjöarna Ale
◆ Nödinge strandängar Ale
◆ Rapenskårs lövskogar Ale
◆ Rished Ale
◆ Risveden Ale
◆ Skår Ale
◆ Slereboåns dalgång Ale
◆ Stora vikens strandängar Ale
◆ Verleskogen Ale
◆ Äskekärrs strandängar Ale
◆ Trehörningen Ale/Lerum
◆ Brobacka Alingsås
◆ Färgensjöarna Alingsås
◆ Idåsen Alingsås
◆ Örsbråten Alingsås
◆ Baldersnäs Bengtsfors
◆ Dackehögen Bengtsfors
◆ Danshöjden Bengtsfors
◆ Getebuberget Bengtsfors
◆ Kölviken  Bengtsfors
◆ Rumpesjön  Bengtsfors
◆ Skarsdalen  Bengtsfors

◆ Skarsdalsbergen  Bengtsfors
◆ Skåpenäs  Bengtsfors
◆ Skärbo  Bengtsfors
◆ Steneby  Bengtsfors
◆ Tisselskog – Högsbyn  Bengtsfors
◆ Torstjärnskogen  Bengtsfors
◆ Åsnebo  Bengtsfors
◆ Ånäsebäcken Bengtsfors
◆ Öjemossen Bengtsfors/Färgelanda
◆ Buterud Bengtsfors/Mellerud
◆ Kednäs Bengtsfors/Åmål
◆ Backa Borås
◆ Kröklings hage Borås
◆ Mölarp Borås
◆ Rölle Borås
◆ Sundholmen Borås
◆ Tranhult Borås
◆ Tränningen Borås/Vårgårda
◆ Bengtsviken Dals Ed
◆ Bokullen  Dals Ed
◆ Borgelemossarna  Dals Ed
◆ Ed  Dals Ed
◆ Furustad  Dals Ed
◆ Grå kulle  Dals Ed

◆ Heråmaden  Dals Ed
◆ Håbolsängs lövskog  Dals Ed
◆ Klovsten  Dals Ed
◆ Stora Les branter  Dals Ed
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Fortsättning 
Naturreservat  ◆ visar områden där Stiftelsen äger mark

◆ Tingvallamossen  Dals Ed
◆ Äng  Dals Ed
◆ Grimsholmen Falkenberg
◆ Sumpafallen Falkenberg
◆ Ragnerudsjöns branter Färgelanda
◆ Kroppefjäll Färgelanda/Mellerud/Vänersborg
◆ Dättern I Grästorp/Lidköping/Vänersborg
◆ Dättern II Grästorp/Vänersborg
◆ Göddered – Hakered Göteborg
◆ Vargö Göteborg
◆ Vinga skärgård Göteborg
◆ Vrångö skärgården Göteborg
◆ Vättlefjäll Göteborg/Ale
◆ Nordre Älvs estuarium  
  Göteborg/Kungälv/Öckerö
◆ Tråkärrsslätt Göteborg/Mölndal
◆ Sandsjöbacka Göteborg/Mölndal/Kungsbacka
◆ Gårdshult Halmstad
◆ Molla bokskog Herrljunga
◆ Mollungen Herrljunga
◆ Ollestad Herrljunga
◆ Skolskogen Hylte
◆ Klippan Härryda
◆ Risbohult Härryda
◆ Yxsjön Härryda
◆ Hördalen Kungsbacka
◆ Kedholmen Kungsbacka
◆ Vallda Sandö Kungsbacka

◆ Äskhult Kungsbacka
◆ Brattön Kungälv
◆ Dösebackaplatån  Kungälv
◆ Guddehjälm  Kungälv
◆ Gullbringa  Kungälv
◆ Hållsungamyren  Kungälv
◆ Hålta  Kungälv
◆ Klåverön  Kungälv
◆ Marstrand  Kungälv
◆ Kärna bokskog  Kungälv
◆ Lysegården  Kungälv
◆ Marieberg  Kungälv
◆ Nordön  Kungälv
◆ Ormo Kungälv
◆ Tjurholmen  Kungälv
◆ Tjurholmen strandängar  Kungälv
◆ Tofta  Kungälv

◆ Älgön  Kungälv
◆ Ödsmåls kile  Kungälv
◆ Göta o Nordre Älvs dalg. Kungälv/Göteborg
◆ Hulan Lerum
◆ Rammdalen Lerum
◆ Säveån Lerum
◆ Säveån Hedefors Lerum
◆ Härskogen Lerum/Härryda
◆ Jonsereds strömmar Lerum/Partille
◆ Backas barrskog Lilla Edet
◆ Brattorpsån Lilla Edet
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Fortsättning 
Naturreservat  ◆ visar områden där Stiftelsen äger mark

◆ Bredfjället  Lilla Edet/Uddevalla
◆ Långsbergen  Lilla Edet
◆ Valdalsbergen  Lilla Edet
◆ Valdalssjön  Lilla Edet
◆ Långemossen  Lilla Edet/Trollhättan
◆ Broälven Lysekil
◆ Gröderhamnsängen  Lysekil
◆ Holma  Lysekil
◆ Kalven på Stora Kornö  Lysekil

◆ Näverkärr  Lysekil
◆ Stora Bornö  Lysekil
◆ Trälebergskile  Lysekil
◆ Vägeröd  Lysekil
◆ Ryxö Lysekil
◆ Gåsöarkepelagen Lysekil
◆ Gode mosse Mark
◆ Gäddevik  Mark
◆ Hyltenäs kulle  Mark
◆ Letebo  Mark
◆ Ramhultafallet  Mark
◆ Smälteryd  Mark
◆ Stoms ås  Mark
◆ Årenäs - Tostekulla  Mark
◆ Eds barrskog och våtmark Mellerud
◆ Forsbo Mellerud
◆ Norra Båsane  Mellerud
◆ Ranneberget  Mellerud
◆ Ryr  Mellerud

◆ Stora Liane  Mellerud
◆ Svankila  Mellerud
◆ Svaravretorpet  Mellerud
◆ Årbolsfjället  Mellerud
◆ Bredmossen Munkedal
◆ Gunnarsbo  Munkedal
◆ Harkerudsjöns gammelsk  Munkedal
◆ Kviström  Munkedal
◆ Kynnefjäll  Munkedal
◆ Kynnefjäll, Sätret  Munkedal
◆ Strömmarna  Munkedal
◆ Södra Harska  Munkedal
◆ Vågsäter  Munkedal
◆ Vågsäter bokskog  Munkedal
◆ Malevattnet  Munkedal/Tanum
◆ Bredmossen  Munkedal/Uvalla
◆ Härmanö Orust
◆ Koljön  Orust
◆ Kollungeröd vatten  Orust
◆ Näs  Orust
◆ Råssö  Orust
◆ Svanvik  Orust
◆ Valön Orust
◆ Stigfjorden Orust/Tjörn
◆ Björnaråsen Partille
◆ Alvö Sotenäs
◆ Anneröd – Hogsäm Sotenäs
◆ Bua Hed Sotenäs
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Fortsättning 
Naturreservat  ◆ visar områden där Stiftelsen äger mark

◆ Hållö-arkipelagen Sotenäs
◆ Ramsvikslandet Sotenäs
◆ Börs Flåg Stenungsund
◆ Ramsön – Keholmen  Stenungsund
◆ Ranebo naturskog  Stenungsund
◆ Ranebolund  Stenungsund
◆ Rördalen  Stenungsund
◆ Stenungsundskusten  Stenungsund
◆ Svartedalen Stenungsund/Kungälv/Lilla Edet
◆ Blötebågen Strömstad

◆ Halle – Vagnaren  Strömstad
◆ Nöddökilen  Strömstad
◆ Orrevikskilen  Strömstad
◆ Strömsvattnet  Strömstad
◆ Älgöleran  Strömstad
◆ Bjällermossen Svenljunga
◆ Fegen  Svenljunga
◆ Gälared  Svenljunga
◆ Holmaberg  Svenljunga
◆ Holmen i Simmesjön  Svenljunga
◆ Klev  Svenljunga
◆ Bredmossen med Fisklössjön Tanum
◆ Gullbringa  Tanum
◆ Hjärterö-arkipelagen  Tanum
◆ Jorefjorden  Tanum
◆ Kragenäs  Tanum
◆ Kärra  Tanum
◆ Lammön  Tanum

◆ Mårtensröd  Tanum
◆ Otterön  Tanum
◆ Raftön  Tanum
◆ Rödhammarsfjorden  Tanum
◆ Svenneby mellangård  Tanum
◆ Tanumskilen  Tanum
◆ Tanumskusten  Tanum
◆ Tingvall  Tanum
◆ Tjurpannan  Tanum
◆ Torödsmossen  Tanum
◆ Trossö - Kalvö – Lindö  Tanum
◆ Trättestad  Tanum
◆ Ulön – Dannemark Tanum
◆ Underslös Tanums kommun
◆ Valön  Tanum
◆ Veddö-arkipelagen  Tanum
◆ Breviks kile Tjörn
◆ Härön  Tjörn
◆ Kälkerön  Tjörn
◆ Pater Noster skärgård  Tjörn
◆ Sundsby  Tjörn
◆ Säby kile  Tjörn
◆ Toftenäs  Tjörn

◆ Ekedal Tranemo
◆ Moghult  Tranemo
◆ Skårtebo  Tranemo
◆ Torpanäset  Tranemo
◆ Häggsjöryr Trollhättan
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◆ Hullsjön Trollhättan/Vänersborg
◆ Lilla Boda Trollhättan
◆ Bratteforsån Uddevalla
◆ Gullmarsberg  Uddevalla
◆ Gullmarsfjorden  Uddevalla
◆ Havstensfjorden  Uddevalla
◆ Högalidsberget  Uddevalla
◆ Kalvö  Uddevalla
◆ Lilla Hasselön  Uddevalla
◆ Store Mosse  Uddevalla
◆ Svartedalen Bokenäset  Uddevalla
◆ Baktrågen Ulricehamn
◆ Frälsegården  Ulricehamn
◆ Hössna Prästgård  Ulricehamn
◆ Knätte  Ulricehamn
◆ Korpeboberg  Ulricehamn
◆ Kråkebo  Ulricehamn
◆ Kycklingkullen  Ulricehamn

◆ Kärnås  Ulricehamn
◆ Årås  Ulricehamn
◆ Äramossen  Ulricehamn
◆ Önnarp  Ulricehamn
◆ Komosse Uhamn/Trmo
◆ Gässlösa Varberg
◆ Lärkemossen Vårgårda
◆ Mängsholm  Vårgårda
◆ Tånga hed  Vårgårda
◆ Yxnås  Vårgårda
◆ Buxåsen Vänersborg

◆ Knäckekullarna  Vänersborg
◆ Oxeklev  Vänersborg
◆ Sjöbotten  Vänersborg
◆ Tunhems ekhagar  Vänersborg
◆ Vänersnäs  Vänersborg
◆ Baljåsen Åmål
◆ Baståsen  Åmål
◆ Brudkullen Åmål
◆ Brurmossen  Åmål
◆ Bräcke ängar  Åmål
◆ Grimsheden  Åmål
◆ Hafsåsen  Åmål
◆ Orsberget  Åmål
◆ Sörknatten  Åmål
◆ Yttre Bodane  Åmål
◆ Öjersbyns gammelskog  Åmål
◆ Rörö Öckerö

Fortsättning 
Naturreservat  ◆ visar områden där Stiftelsen äger mark
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F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

Stiftelsen för västsvenska fritidsområden
Org.-nr: 857201-9076

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE år 2018
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, 
SEK.

Allmänt om verksamheten
Stiftelsen bildades år 1962 av Göteborgs Stad och 
landstingen i Göteborgs och Bohus län.
Stiftelsen har till ändamål att genom tillskapande 
och förvaltandet av en fond åt nuvarande och
kommande generationer bevara för friluftslivet vär-
defulla strand- och strövområden, öar och holmar 
i Västsverige ävensom för den västsvenska naturen 
och landskapsbilden i övrigt värdefulla eller karak-
täristiska områden.
Stiftelsens säte är Göteborg, Västra Götalands län.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året har Stiftelsen fått Länsstyrelsens upp-
drag att vara naturvårdsförvaltare av ytterligare sex 
nya reservat i Västra Götalands län.
Styrelsen har beviljat en ordinarie och en ersättar-
plats i styrelsen för Länsstyrelsen i Halland, på
samma sätt som Länsstyrelsen i Västra Götaland 
ingår sedan 2015.
Stiftelsen har förvärvat fastigheten Hovås 57:88 i 
Göteborgs kommun och Sandjöbacka naturreservat.

Under året har Naturvårdsverket beviljat 12,5 mil-
joner kronor för utökad strandstädning, en
verksamhet som samordnas av Västkuststiftelsen 
på uppdrag av tolv berörda kommuner. Regionala
Utvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen 
har beviljat 4 miljoner kronor över två år för att
utveckla lederna Bohusleden och Kuststigen. Även 
här fyller Västkuststiftelsen rollen som samordnare
för femton deltagande kommuner.
Den svåra torkan under sommaren påverkade stif-
telsens verksamhet, till största delen negativt, men
även positivt eftersom betestrycket ökade i vissa 
skyddade områden.
Styrelsen har fastställt en målbild för stiftelsen. 
Målbilden blir ett verktyg för att tillsammans med 
de mål som huvudmännen under året enats om, 
styra stiftelsens verksamhet i önskad riktning. Mål-
bilden är framtagen genom workshops där samtli-
ga medarbetare deltagit och den ska ses som ett
förtydligande snarare än en helt ny riktning. Den 
består av fem huvudrubriker, innovativ naturvård,
tillgänglig natur, rätt kommunikation, hållbar verk-
samhet och nöjda medarbetare.
Under året har Skatteverket förtydligat förutsätt-
ningarna kring mervärdesskatt för stiftelsen vilket
underlättar framtida arbete och bokföring.
I övrigt har verksamheten bedrivits som tidigare år. 
För ytterligare information hänvisas till Stiftelsens
verksamhetsberättelse.

Förvaltningsberättelse

Flerårsöversikt 
  2018  2017  2016  2015
Huvudintäkter  55 088 589  46 300 652  42 584 406  31 842 908
Resultat efter finansiella poster  78 822  - 856 331  12 634  1 848 446
Soliditet  27,40%  37,88%  42,62%  47,39%

Definitioner av nyckeltal, se noter
Beträffande Stiftelsens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande noter.
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 2018  2017
Stiftelsens intäkter
Bidrag  Not 2  28 665 352  21 737 690
Nettoomsättning  Not 3  26 423 237  24 562 962
Övriga rörelseintäkter   559 073  655 315

  55 647 662  46 955 967
Stiftelsens kostnader
Lämnade bidrag   - 7 791 450  - 141 660
Övriga externa kostnader   - 34 548 037  - 35 100 027
Personalkostnader  Not 4  - 13 222 098  - 12 567 390
Övriga rörelsekostnader   - 6 927  - 6 928

  - 55 568 512  - 47 816 005

Resultat före finansiella intäkter och kostnader   79 150  - 860 038

Finansiella intäkter och kostnader  Not 5
Förlust vid avyttring av värdepapper   - 2 312
Övriga finansiella intäkter   2 339  3 917
Räntekostnader   - 355  - 210
  - 328  3 707

Resultat efter finansiella poster   78 822  - 856 331

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder    - 489 000

Resultat före skatt   78 822  - 367 331

Återbetalning av skatt (skattebefrielse)  Not. 6   - 548 449

ÅRETS RESULTAT   78 822  181 118

Resultaträkning
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Balansräkning
 2018-12-31 2017-12-31
TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark  Not 7  103  102
Inventarier, verktyg och installationer  Not 8  -  -
Övriga materiella anläggningstillgångar  Not 9  69 275  76 202
Förskott avseende materiella anläggningstillgångar Not 10  - 280 263
Summa materiella anläggningstillgångar   69 378  356 567

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav  Not 11  1 375  1 375
Summa finansiella anläggningstillgångar   1 375  1 375

Summa finansiella anläggningstillgångar   70 753  357 942

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar   5 521 293  7 381 189
Övriga fordringar   1 327 531 1 322 552
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter   2 053 128  2 442 122
  8 901 952  10 145 863

Kassa och bank   15 473 541  6 973 664
Summa omsättningstillgångar   24 375 493  17 119 527

SUMMA TILLGÅNGAR   24 446 246  17 477 469

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början   6 620 931  6 439 813
Årets resultat   78 822  181 118
  6 699 753  6 620 931
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder   8 941 194  6 573 797
Aktuella skatteskulder   100 612  44 505
Övriga skulder   1 819 709  1 200 057
Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter   6 884 978  3 038 179
  17 746 493  10 856 538

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  24 446 246 17 477 469
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Not 1 Redovisningsprinciper 
 Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen samt
 Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i
 mindre företag.
 Materiella anläggningstillgångar
 Erhållna bidrag avseende förvärv av anläggningstillgångar har minskat
 anskaffningsvärdet för respektive tillgång vilket innebär att ingen avskrivning
 sker då anskaffningsvärder är noll.

Noter till resultaträkningen 2018 2017

Not 2  Bidrag
 Västra Götalandsregionen  9 830 000  7 330 000
 Region Halland  1 144 874  1 108 300
 Göteborgsregionens kommunalförbund  3 606 264  3 544 846
 EU-bidrag  3 419 804  6 284 591
 Övriga bidrag  11 434 410  4 129 952
 Ianspråktagande av bidrag som använts för  
 förvärv av anläggningstillgångar -770 000 -659 999
  28 665 352 21 737 690
Not 3  Nettoomsättning
 Uppdragsverksamhet  25 473 703  22 702 551
 Övriga intäkter  2 718 486  2 610 890
 Avgår: erhållna intäkter som använts för 
 förvärv av anläggningstillgångar -1 768 952  -750 479
  26 423 237  24 562 962
Not 4  Medelantal anställda
 Medelantal tillsvidareanställda  18 15
 Projektanställda  3 5
 Antal årsarbeten  21 20

Not 5  Finansiella intäkter och kostnader
 Förlust värdepapper  -2 312
 Ränteintäkter från omsättningstillgångar  0 141
 Ränteintäkter, skattekonto  0 3 776
 Resultat värdepapper  2 339  0
  27  3 917
 
 Dröjsmålsräntor för leverantörsfakturor  -347  -256
 Räntekostnader, skattekonto  -8  46 
  -355  -210
 Summa  -328  3 707

Noter
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Noter till balansräkningen 2018-12-31 2017-12-31

Not 6  Övriga skatter
 Återbetald skatt då Stiftelsen skattebefriats  0  548 449

Not 7  Byggnader och mark
 Ingående anskaffningsvärde  102  101
 Inköp  30 000  200 000
 Erhållna bidrag för köp  -29 999  -199 999
 Utgående anskaffningsvärde  103  102
 Redovisat värde  103  102
 Fastigheternas totala anskaffningsvärde 
 (före erhållet bidrag) 31 061 686  31 031 686
 Fastigheternas totala taxeringsvärde  34 996 000  34 996 000

Not 8  Inventarier, verktyg och installationer
 Ingående anskaffningsvärde  0  0
 Årets inköp  2 228 690  1 177 479
 Årets försäljning/utrangering/omklassificering  280 263  0
 Erhållna bidrag för inköp  -2 508 953  -1 177 479
 Ingående avskrivningar  0  0
 Återförda avskrivningar på försäljn./utrangering  0  0
 Utgående anskaffningsvärde  0  0
 Redovisat värde  0  0

Not 9  Övriga materiella anläggningstillgångar
 Ingående anskaffningsvärde  76 202  83 130
 Årets inköp   33 000
 Årets försäljning/utrangering  -6 927  -6 928
 Erhållna bidrag för inköp  0  -33 000
 Utgående anskaffningsvärde  69 275  76 202
 Redovisat värde  69 275  76 202

Not 10  Förskott avseende materialla
 anläggningstillgångar
 Ingående anskaffningsvärde  280 263  0
 Årets inköp  0  280 263
 Årets försäljning/utrangering/omklassificering  -280 263  0
 Utgående anskaffningsvärde  0  280 263
 Redovisat värde  0  280 263
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Not 11  Andra långfristiga värdepappersinnehav
 Ingående balans  1 375  0
 Omklassificeringar  0  5 000
 Likvidationsresultat  0  -3 625
 Utgående värde  1 375  1 375
 Redovisat värde  1 375  1 375

Övriga noter 
Not 12 Definition av nyckeltal
 Soliditet
 Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen

  2018-01-01 2017-01-01  
  – 2018-12-31 – 2017-12-31
Not 13  Skärgårdsrenhållning
 Intäkter  1 400 000  1 400 000
 Reserverade bidrag  28 388  -84 913
 Kostnader:
 Renhållning  -981 927  -1 107 655
 Anläggning och underhåll  -334 186  -107 265
 Båt-/Bilkostnader  -47 800  -39 241
 Tillsyn och information  -64 475  -60 926
  0  0
Not 14  Projekt 4 Strandstädning
 Erhållna bidrag  1 760 881  3 307 162
 Upplupna/Förutbetalda bidrag  0  1 407 909
 Kostnader:
 Strandstädning  -634 409  -3 138 594
 Övriga externa kostnader  -439 435  -379 213
 Personalkostnader administration  -706 133  -1 197 192
 Finansiella kostnader  0  -72
  -19 096  0
Not 15 Projekt 4 Strandstädarbidrag NVV
 Erhållna bidrag  12 534 080
 Övriga intäkter  7 338
 Upplupna/Förutbetalda bidrag  -2 714 646
 Kostnader:
 Strandstädning  -1 451 848
 Bidrag till kommunerna - 7 751 250
 Övriga externa kostnader  -218 079
 Personalkostnader administration  -405 538
 Finansiella kostnader  -57
  0
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Göteborg den 22 mars 2019

 Stig-Olof  Tingbratt  Eva Carlsson  

 Tommy Almgren  Rolf  Berg 

 Sten Brodén  Rolf  Gustavsson 

 Åsa Hartzell  Henrik Martinsson 

 Lars-Arne Staxäng   Mikael Sternemar 

 Therese Stoltz   Sven Swedberg 

Per Ödman

Göteborg den 5 april 2019

Gunilla Lönnbratt
Auktoriserad revisor PwC

 Eva Kristensen  Peter Wesley 
 Förtroendevald revisor  Förtroendevald revisor 

Wimar Sundeen
Förtroendevald revisor
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Till styrelsen i Stiftelsen för Västsvenska Fritids-
områden, org.nr 857201-9076

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
Stiftelsen för Västsvenska Fritidsområden för år 
2018.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upp-
rättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
stiftelsens finansiella ställning per den 31 decem-
ber 2018 och av dess finansiella resultat för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättel-
sen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed 
i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed 
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade 
revisorns ansvar samt De förtroendevalda reviso-
rernas ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt 
god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad 
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra 
informationen. Den andra informationen består 
av Verksamhetsberättelse för 2018 (men innefattar 
inte årsredovisningen och vår revisionsberättelse 
avseende denna).
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar 
inte denna information och vi gör inget uttalande 
med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen 
är det vårt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informationen 
i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredo-
visningen. Vid denna genomgång beaktar vi även 
den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen 
samt bedömer om informationen i övrigt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts 
avseende denna information, drar slutsatsen att 
den andra informationen innehåller en väsentlig 
felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi 
har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredo-
visningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar 
även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar 
styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga 
att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så 
är tillämpligt, om förhållanden som kan påver-
ka förmågan att fortsätta verksamheten och att 
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har 
fattats om att avveckla verksamheten.
 
Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International 
Standards on Auditing (ISA) och god revisions-
sed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad 
av säkerhet om huruvida årsredovisningen som 
helhet inte innehåller några väsentliga felaktighe-
ter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
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men är ingen garanti för att en revision som utförs 
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om 
en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund 
av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan för-
väntas påverka de ekonomiska beslut som använ-
dare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag 
professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen.  

Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för vä-
sentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel, utfor-
mar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis 
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att ut-
göra en grund för mina uttalanden. Risken för att 
inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felak-
tighet som beror på fel, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av stif-
telsens interna kontroll som har betydelse för min 
revision för att utforma granskningsåtgärder som 
är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte för att uttala mig om effektiviteten i den 
interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisnings-
principer som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att sty-
relsen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också 
en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om 
jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osä-
kerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovis-
ningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att en 
stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentatio-
nen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisning-
en återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revi-
sionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, där-
ibland eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som jag identifierat.

De förtroendevalda revisorernas ansvar
Vi har att utföra en revision enligt stiftelselagen och 
därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål 
är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen har upprättats i enlighet med års-
redovisningslagen och om årsredovisningen ger en 
rättvisande bild av stiftelsen resultat och ställning.
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Rapport om andra krav enligt lagar och  
andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi 
även utfört en revision av styrelsens förvaltning 
för Stiftelsen för Västsvenska Fritidsområden för 
år 2018.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte 
handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförord-
nandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare 
i avsnittet Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i 
förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i 
Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltning-
en enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, 
och därmed vårt uttalande, är att inhämta revisions-
bevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 
bedöma om någon styrelseledamot i något väsent-
ligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
någon försummelse som kan föranleda ersättnings-
skyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för 
entledigande, eller

• på något annat sätt handlat i strid med stiftelsela-
gen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upp-
täcka åtgärder eller försummelser som kan föranle-
da ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed 
i Sverige använder den auktoriserade revisorn 
professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Gransk-
ningen av förvaltningen grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på den 
auktoriserade revisorns professionella bedöm-
ning och övriga valda revisorers bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär 
att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, besluts-
underlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande.

Göteborg den 5 april 2019

Gunilla Lönnbratt
Auktoriserad revisor

 

 Eva Kristensson Peter Wesley
 Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor

Wimar Sundeen
Förtroendevald revisor
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S T I F T E L S E N S  F A S T I G H E T E R

Bredfjället 
Grinneröds-Holmen 1:1 Uddevalla    750 000      311 000    
   
Brobacka 
Brobacka 1:4 Alingsås  450 000      85 000    
   
Bua Hed 
Bua 1:68 Sotenäs  240 000      85 000    
   
Dalslands kanal 
Skåpafors 6:6 Bengtsfors  12 000     
   
Fegen 
Humlered 1:3 Svenljunga  75 000     
   
Furustad 
Valsebo 1:45 Dals Ed  263 000      267 000    
   
Grimsholmen 
Boberg 3:10 Falkenberg  517 000      828 000    
   
Gårdshult 
Gårdshult 1:11 Halmstad  -        1 450 000    
   
Gässlösa 
Gässlösa 1:7 Varberg  10 425      164 000    
   
Hyltenäs kulle 
Sammanföring nr 125733   355 000     
 Öxnevalla-Hyltenäs 2:4 Mark  
 Öxnevalla-Hyltenäs 3:6 Mark  
   
Härskogen   
Härskogen 1:1 Lerum  653 000      4 300 000    
Rya 1:17 Härryda  

Hördalen   
Vallda 25:14 Kungsbacka  1 000      168 000    

Stiftelsens fastigheter 
Fastigheter  Kommun Anskaffningsvärde Taxeringsvärde 2018 
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S T I F T E L S E N S  F A S T I G H E T E R

Kedholmen   
Särö 1:482 Kungsbacka  40 000      80 000    
   
Klippan   
Klippan 1:1 Härryda  335 000     
   
Koljön   
Ängön 1:107 Orust  123 000      121 000    
   
Kviström   
Kviström 1:81 Munkedal  93 000      124 000    
   
Kynnefjäll   
Krokstads-Hult 1:5 Munkedal  7 000 000      2 512 000    
   
Kälkerön   
Kälkerön 1:2 Tjörn  225 000      1 991 000    
   
Mölarp   
Mölarp 1:18 Borås  710 000      300 000    
   
Nabben   
Nabben 2:1 Mark  -       
   
Näverkärr   
Näverkärr 1:2 Lysekil  -        3 517 000    
   
Ramsön   
Ramsön 1:6 Stenungsund  -        317 000    
Ramsön 1:5 Stenungsund  1 900 000      2 165 000    
   
Risveden   
Gunntorp 2:23 Ale  5 341 000      1 549 000    
Skäfthult 1:19 Lerum  1 396 000     

Rörö   
Rörö 2:160 Öckerö  1 142 315     

Fastigheter Kommun Anskaffningsvärde Taxeringsvärde 2018 
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S T I F T E L S E N S  F A S T I G H E T E R

Sandsjöbacka   
Årekärr 1:4 Göteborg  255 000      1 610 000    
Hovås 57:88 Göteborg  30 000     
Sammanföring nr 096545   65 000      1 199 000    
 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   127 300      317 000    
 Hovås 3:268 Göteborg  
 Hovås 3:173 Göteborg  
 Hovås 57:117 Göteborg  
Kobbegården 6:359 Göteborg  
Sammanföring nr 100320   123 700      53 000    
 Kålleredgården 1:31 Mölndal  
 Torkelsbohög 1:32 Mölndal  
Apelgården 1:14 Mölndal  35 800      -      
Eken 1:9 Mölndal  44 000      -      
Heljered 3:21 Mölndal  211 900      -      
Heljered 3:22 Mölndal   -      
Tållered 1:9 Mölndal  53 000      -      
Varla 6:13 Kungsbacka  12 000      -      
Bukärr 4:8 Kungsbacka  3 500      -      
Ekenäs 3:29 Kungsbacka  32 500      72 000    
Guntofta 5:1 Kungsbacka  
Sammanföring 214052   333 700      602 000    
 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  

Fastigheter Kommun Anskaffningsvärde Taxeringsvärde 2018 
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S T I F T E L S E N S  F A S T I G H E T E R

 Höga 3:2 Kungsbacka  
 Nötegång 1:88 Kungsbacka  
Sandsjöbacka 1:2 Kungsbacka  201 000      592 000    
Skårby 6:2 Kungsbacka  300 000     

Skarsdalen   
Kvarnviken 1:59 Bengtsfors  549 500      330 000    
   
Skolskogen   
Sonhult 1:12 (½) Hylte  500 000      885 500    
   
Skårtebo   
Tranemo Skårtebo 1:2 Tranemo  200 000      -      
   
Sumpafallen   138 000     
Svartrå 1:14 Falkenberg   551 000    
Svartrå 2:15 Falkenberg   -      
Svartrå 2:16 Falkenberg   -      
Svartrå vattenfall Falkenberg   -      
Sammanföring nr 135299    202 000    
 Svartrå 2:17 Falkenberg  
 Svartrå 3:10 Falkenberg  
 Svartrå 3:11 Falkenberg  
 Svartrå 4:11 Falkenberg  
 Svartrå 4:12 Falkenberg  

Fastigheter Kommun Anskaffningsvärde Taxeringsvärde 2018 
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S T I F T E L S E N S  F A S T I G H E T E R

Sammanföring nr 135325    388 000    
 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  

Svartedalen   
Anvik 1:3 Stenungsund  180 000      -      
   
Tjurpannan   
Sammanföring nr 130282   435 000      -      
 Långeby 2:52 Tanum  
 Långåker 1:19 Tanum  
   
Tofta   
Lycke-Tofta 1:6 Kungälv  390 000      282 000    
   
Tångahed   
Tångahed 1:2 Vårgårda  589 545      612 000    

Ulön-Dannemark   
Ulön 1:1 Tanum  230 000      -      
   
Vallda Sandö   
Vallda 1:1 Kungsbacka  1 000      3 035 000    
   
Vargö   
Styrsö 1:115 Göteborg  1 000     
Styrsö 1:73 Göteborg  296 000     
Styrsö 1:166 Göteborg  
   

Fastigheter Kommun Anskaffningsvärde Taxeringsvärde 2018 
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S T I F T E L S E N S  F A S T I G H E T E R

 

Verleskogen   
Verle 1:39   Ale  1 991 500      168 000    
   
Älgön   
Älgön 1:2 (½) Kungälv  -        1 433 500    
   
Äskhult   
Sammanföring nr 93921   2 100 000      2 330 000    
 Äskhult 1:2 Kungsbacka  
 Äskhult 1:4 Kungsbacka   
 Äskhult 1:5 Kungsbacka   
 Äskhult 1:11 Kungsbacka  

Summa  31 061 685   34 996 000    

Fastigheter Kommun Anskaffningsvärde Taxeringsvärde 2018 

Under året har vi fortsatt arbetet med att 
renovera boningshuset på Näverkärr. Köket 
är nästan färdigt och fiber har dragits fram. 
Under 2019 fortsätter arbetet med köket och 
att inreda delar av huset så att det kan nyttjas.

Vi har slutfört renoveringen av Vaktarstugan i 
Kynnefjäll. Bland annat har vi satt in en ny kamin, 
bytt innertak och huset är ommålat. 

På Ramsön har vi renoverat ett mindre hönshus.

I Vallda har vi byggt en ny trappa i en av ladorna 
för att förbättra arbetsmiljön.

Byggnader 
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Produktion: Västkuststiftelsen

Tryck: Billes Tryckeri – miljöcertifierade enligt    
 Svanen, FSC, PEFC, och ISO 14001

Papper: Omslag Munken Lynx 170 g     
 Inlaga Munken Lynx 120 g
 EU Ecolabel, FSC®

Foto: Västkusstiftelsen, Linus Kron, 
 Diana Miscevic, Cilla Eklund,
 Johan Eyssen sid 14, Bisher al Assad sid 32 (stor bild)
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