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Förvaltningsberättelse

Stiftelsens ändamål

Insamlingsstiftelsen Ett klick för skogen har den 20 januari 2011 bytt namn till Insamlingsstiftelsen

Naturarvet. Ingenting övrigt i stiftelsens stadgar eller ändamål har förändrats. Vi använder i denna

årsredovisning det namn som stiftelsen har vid redovisningens undertecknande - Naturarvet.

Stiftelsen och dess ändamål

Insamlingsstiftelsen Naturarvet registrerades under namnet ”Ett klick för skogen” den 15 januari

2004. Den 15 februari samma år lanserades den officiella hemsidan. Naturarvets uppfyller sitt

ändamål genom att förvärva skogsmark med skyddsvärd gammal skog för evigt bevarande.

Stiftelsens vision är att alla Sveriges djur- och växtarter, som är beroende av gammal skog, ska

kunna leva i trygg livsmiljö i livskraftiga bestånd.

För att garantera ett permanent bevarande av naturskog uppköpt av stiftelsen, har Naturarvet stiftat

stadgar som inte kan ändras och som är bindande enligt stiftelselagen. Stadgarnas ändamålsparagraf

lyder:

”Stiftelsens ändamål är att förvärva skogsfastigheter med skyddsvärd gammal skog för att

medverka till bevarandet av den biologiska mångfalden i Sverige. Stiftelsen ska förvärva

skogsfastigheter som komplement till myndigheters, företags och privatpersoners åtgärder med

samma syfte. Stiftelsen skyddar därav områdets rödlistade djurarter och växter samt främjar och

befäster forskning, friluftsliv, turism för nuvarande och framtida generationer.

All skog uppköpt av stiftelsen skall ha skyddsbestämmelserna ”total avverkningsskydd med

förbjudet jord- och skogsbruk” samt när den organisation som ansvarar för naturreservatsbildning

samtycker, upplåta skog och mark för naturreservatsbildning utan intrångsersättning. Dessa

föreskrifter har uppkommit för att främja och trygga skogens skydd mot avverkning i framtiden.

Styrelsen ska tillse att skogen är i gott skydd, dvs. se till att skogen ej blir nedhuggen, plundrad,

vandaliserad och nedskräpad. Stiftelsen får ej sälja förvärvad skog. Skog utan skyddsvärde som

skänkts till stiftelsen får bytas mot skyddsvärd skog efter styrelsebeslut.

Verksamheten finansieras av bidrag som erhålls och stiftelsen får även ha viss

försäljningsverksamhet för att få in pengar. Vid särskilda fall får stiftelsen, efter styrelsens beslut ge

bidrag till myndigheter och organisationer vars verksamhet är att främja skogens biologiska

mångfald.”

För att garantera att skog, som köps upp och bevaras av stiftelsen, innehar höga naturvärden tar
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Naturarvet del av inventeringar utförda av Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Skogsvårdsstyrelsen,

Naturskyddsföreningen och andra. Uppköpta skogsområden ska till väsentliga delar uppfylla

Skogsvårdsstyrelsens kriterium för klassificering av nyckelbiotop eller ha motsvarande naturvärden

som en nyckelbiotop eller på annat sätt vara av avgörande betydelse för unika rödlistade arter.

Insamlingsstiftelsen Naturarvet är icke-vinstdrivande och står under Länsstyrelsen i Norrbottens län

överinseende samt innehar 90-konton och är därmed godkänd och granskas av Svensk

Insamlingskontroll (SFI) med Bankgiro 901-11 72 och Plusgiro 90 11 17-2.

Styrelse och funktionärer

Ordförande: Jenny Strand

Vice Ordförande: Ann Murugan

Styrelseledamot: Anna-Karin Grennvall

Suppleanter: Kristin Rask

Anna Halvarsson

Jennie Wikström

Revisor: Tommy Enstedt, PwC, Luleå

Erik Albenius, Pwc, Stockholm (från 101126)

Revisorssuppleant: Tommy Enstedt, PwC, Luleå

Verksamhetsledare: Yrsa Sturesdotter

Mats Abrahamsson

Resultat och ställning

Naturarvet har under 2010 minskat sina intäkter och utgifter jämfört med föregående år. Skälet till

detta är framför allt att stiftelsen inte har haft något skogsköp på gång under året.

Av årets intäkter på 523 978 kronor samlades 158 517 kronor in via ”Klicket” på hemsidan, 236

483 kronor kom från köp av ”virtuella träd” och 108 117 kronor bestod av andra frivilliga gåvor till

stiftelsen. 20 861 kronor kom från varuförsäljning i stiftelsens webbshop.

Stiftelsens kostnader på totalt 434 060 kronor fördelade sig under året på 161 131 kronor i

ändamålskostnader, 175 667 kronor i insamlingskostnader samt 97 262 kronor i administrativa
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kostnader.

Årets överskott på 91 177 planeras att användas för skogsinköp under 2011.

Svensk Insamlingskontrolls regler för 90-konto samt den nya stiftelselagen kräver att stiftelsen

under en period om tre sammanhängande räkenskapsår använder minst tre fjärdedelar av sina

intäkter för stiftelsens ändamål, såvida synnerliga skäl inte föreligger. För 2010 uppfylls detta krav

med god marginal.

Räkenskapsår Intäkter Ändamålskostnader Andel ändamålskostnader*

2008 1 276 850 915 942 83 %

2009 1 988 887 2 087 612 90 %

2010 523 978 161 131 84 %

*Räknat över de tre sista räkenskapsåren.

Stiftelsen anmälde under året skyldighet att redovisa moms för de varor som sålts i webbshopen.

Mängden varor har dock minskat avsevärt och för 2011 har stiftelsen beslutat upphöra med

försäljning av ”fysiska” varor. Momsredovisningsskyldigheten kommer därför att upphöra.

Naturarvet placerar aldrig insamlade medel i aktier eller värdepapper utan förvarar dem på

räntebärande bankkonton.

Resultatet av verksamheten samt ställningen vid verksamhetsårets utgång framgår i övrigt av

efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

Händelser under räkenskapsåret

År 2010 var insamlingsstiftelsen Naturarvets sjunde verksamhetsår.

Skogar

Stiftelsen har inte lyckats genomföra något skogsköp under 2010 men har flera skogar ”på gång”.

Verleskogen

Den 29 maj invigdes Verleskogen, drygt ett år efter att insamlingen avslutats och skogen kunde

köpas för evigt bevarande tillsammans med Ale kommun och Västkuststiftelsen som gick in i sista

stund. Tillfället bjöd på högtidlig invigning med bandklippning och tal samt musik, guidad

skogsvandring och fika. Ca 70 personer deltog vid invigningen.

Skog i Västerbotten
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Under större delen av 2010 har förhandlingar förts om ett cirka 600 hektar stort skogsområde i

Västerbotten. Området ligger mellan en sjö och ett berg och gränsar till ett större naturreservat.

Området består av 360 hektar produktiv skog (varav ca 250 hektar är nyckelbiotop), 60 hektar myr,

60 hektar berg, 40 hektar fjällskog och 80 hektar fjäll samt är ganska rikt på kulturminnen. Ägarna

är intresserade av att sälja till Naturarvet men vid årets slut hade ännu inget avtal kunnat skrivas.

Förhandlingarna om denna skog fortsätter under 2011.

Bastbergsgropen

Bastbergsgropen är en gammelskog i en bäckravin strax utanför Leksand. Kommunen genomför

omarrenderingar och vissa områden med höga naturvärden klarar de inte av att bevara själva och

vill gärna att vi hjälper till. Det aktuella området är på 11 hektar. Vi har haft kontakt med

miljökontoret i Leksand som har lovat att hålla oss informerade om den fortsatta utvecklingen.

Änokdeltat

Den här skogen ligger i direkt anslutning till världsarvet Laponia och den föreslagna utvidgningen

av Sareks nationalpark och består till stor del av urskogsartad naturskog. Skogen ligger inom

Änokdeltat som en enklav mellan naturreservaten Kamajokk och Kvikkjokk-Kabla fjällurskog. I

området har två avdelningar om sammanlagt 55 hektar anmälts för avverkning.

Naturskyddsföreningen har agerat och kräver av Skogsstyrelsen att skogen ska skyddas enligt § 18 i

skogsvårdslagen. Vi har varit i kontakt med ägaren som inte är helt negativ till försäljning. Vi följer

upp och kommer att kontakta ägaren igen.

Petberget

Petbergets gammelskog är en del av ett sammanhängande skogsområde intill Bjuröklubbs

naturreservat. Skogen är inventerad och innehåller höga naturvärden. Cirka 13 hektar är

avverkningsanmälda. Vi har varit i kontakt med säljaren som för närvarande inte vill sälja utan

tänker fortsätta mot avverkning. Vi har kontakt med lokala naturvårdare och skulle något nytt

hända, återupptar vi kontakten med säljaren.

Iglekärr

Iglekärr ligger i Ale kommun, några kilometer sydväst om Verle. Skogen består av tre skiften, ett

större och två små, och samtliga ägare kan tänka sig att sälja till oss. Området är på ca 70 ha och

gränsar till Eklidens naturreservat (på ca 80 ha). Skogen är nyligen inventerad och har visat sig

innehålla mycket höga naturvärden. Vi räknar med att göra en ny inventering på plats efter

snösmältningen och har stora förhoppningar om att detta kan bli en skog för oss. Det beror

naturligtvis också på om vi kan komma överens om ett rimligt pris för skogen.

Månsaskogen

Månsaskogen är en skog ”under utredning”. Den ligger i Alingsås kommun och är enligt uppgift en
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riktig gammelskog. Privatpersoner i trakten och naturvårdsintendenten i Alingsås kommun anser att

skogen bör bevaras men vi har ännu inte fått ägarförhållandena klara för oss.

Vildmarksriket

Där Mora, Leksands och Vansbro kommuner gränsar till varandra finns ett stort område med

gammal skog. Av totalt 50 000 ha är det över 8 000 ha som bedöms ha höga naturvärden av de tre

kommunekologer (en från varje kommun) som har inventerat området. Det finns två mindre

naturreservat i området (tillsammans ca 500 ha) men i övrigt är skogen utan skydd. Skogsbolaget

Bergvik är den största markägaren i området. Kommunerna vill gärna få någon form av skydd till

stånd och är mycket positiva till oss. Vi kommer att fortsätta undersöka möjligheter att hjälpa till att

bevara delar av denna skog.

Stiftelsen har också under året fått tips om andra skogar i olika delar av landet. Några har fått

avskrivas då ägarna inte varit intresserade av att sälja. Andra har inte innehållit tillräckligt höga

naturvärden. Ytterligare tips fortsätter vi att undersöka och några av dessa kan bli aktuella för köp i

framtiden.

Övrig verksamhet under 2010.

Att driva stiftelsens verksamhet har krävt mer och mer arbete genom åren och styrelsen hade under

hösten 2009 kommit till vägs ände i hur mycket tid de kan lägga ideellt på Naturarvet. Tidigt under

2010 beslutade styrelsen att tillsätta en verksamhetsledare och under våren påbörjades

rekryteringen. Efter avslutad annonsering kallades fem sökande till intervjuer och i juni beslöt

styrelsen att anställa Mats Abrahamsson och Yrsa Sturesdotter att dela på tjänsten som

verksamhetsledare. De tillträdde tjänsten 1 september och från detta datum lånar Naturarvet

tillsvidare en kontorslokal i Gamla Stan i Stockholm.

Under senvåren beställdes en utredning av PwC för att klargöra om försäljningen i webbshopen var

momspliktig. Utredningen kom fram till att så förmodligen var fallet och Skatteverket kom till

samma slutsats. I juni momsregistrerades stiftelsen för försäljning av fysiska varor.

Trädförsäljningen däremot undantas från momsplikten. Redovisning av moms ska ske årligen i

samband med deklarationen.

I september erhöll Naturarvet (då under namnet ”Ett klick för skogen”) årets miljöpris från Claudio

Domahidis miljö- och solidaritetsfond. Priset delades ut av miljöpartiet i Lerum och motivering

löd:

"Ett klick för skogen har lyckats kombinera enskilda människors vilja till miljöengagemang, rent

ekologiskt, med företagens insikt att ett miljöengagemang kan betala sig, rent ekonomiskt. Detta är

helt förenligt med Claudio Domahidis syn på miljö- och solidaritetstänkande." Priset bestod av ett
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diplom samt 3000 kr.

Insamlingskampanjer under året har varit en rea-försäljning i webbshopen under våren samt

lanseringen av en ny säsongsprodukt, ”julklappsgranen”, inför jul. Flera nya sponsorer av "klicket”

har tillkommit under hösten. Pixelkartan har däremot inte varit aktiv då det inte funnits någon

konkret skog.

Teamet

Under året har volontärerna Jonas Johansson, Cilla Rodhe och Sofia Arvidsson lämnat teamet

eftersom deras privata tid inte längre räckte till för det ideella engagemanget i stiftelsen. Utöver

verksamhetsledarna Yrsa Sturesdotter och Mats Abrahamsson bestod teamet vid slutet av året av:

Hanna Olovson som ansvarar för beställningar, utskick och support av webbshopen; Åsa Berg som

besvarar frågor och synpunkter från allmänheten och kontrollerar inkomna betalningar; Marie

Lindström som sköter uppdateringen av den engelska delen av hemsidan, nyhetsbreven på engelska

samt Twitter; Alexander Wallin som gör grafisk design av banners och annat samt Paulina

Niedzwiecka som ansvarar för events, gör skogsinventeringar och skriver stiftelsens skogsblogg.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

”Insamlingsstiftelsen Ett klick för skogen” bytte den 20 januari 2011 namn till ”

Insamlingsstiftelsen Naturarvet”. Ingenting övrigt i stiftelsens stadgar eller ändamål har förändrats.
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Resultaträkning Not 2010 2009

Stiftelsens intäkter - -
Insamlade medel 2 503 117 1 863 497
Övriga intäkter 2 20 861 125 390

523 978 1 988 887

Stiftelsens kostnader
Ändamålskostnader -161 131 -2 087 612
Insamlingskostnader -175 667 -134 507
Administrationskostnader 3 -97 262 -72 568

Summa stiftelsens kostnader -434 060 -2 294 687

Verksamhetsresultat 89 918 -305 800

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 470 119
Räntekostnader och liknande resultatposter -211 -25

Summa resultat från finansiella investeringar 1 259 94

Resultat efter finansiella poster 91 177 -305 706

Årets resultat 91 177 -305 706

Fördelning av årets resultat 4
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) 91 177 -305 706
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel/fonderingar
från tidigare år - -
Reservering av ändamålsbestämda medel/fonderingar
som erhållits men inte utnyttjats under året - -

Kvarstående belopp för året/balanserat kapital 91 177 -305 706
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Balansräkning Not 2010-12-31 2009-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Skog 5 - -
Inventarier 6 15 043 19 342

15 043 19 342

Summa anläggningstillgångar 15 043 19 342

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Handelsvaror - 58 850

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 3 400 -
Övriga kortfristiga fordringar - 21
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 645 10 287

12 045 10 308

Kassa och bank 548 497 433 258

Summa omsättningstillgångar 560 542 502 416

Summa tillgångar 575 585 521 758
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Balansräkning Not 2010-12-31 2009-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital 4
Stiftelsekapital/donationskapital 17 999 17 999
Balanserat kapital 507 550 416 374

525 549 434 373

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 4 593 4 159
Övriga kortfristiga skulder 15 443 351
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 000 82 875

50 036 87 385

Summa eget kapital och skulder 575 585 521 758

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Insamlingsstiftelsens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med
Årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och FRIIs mall för
årsredovisning. I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs av Svensk
Insamlingskontroll.

Verksamhetsintäkter

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Intäkter i form av gåvor intäktsförs i den period gåvan överlämnas på ett sakrättsligt bindande sätt.
Intäkten ska motsvara tillgången anskaffningsvärde.

Gåvor i form av kontanter från i första hand privatpersoner redovisas av naturliga skäl normalt
enligt kontantprincipen. Även gåvor från företag och organisationer redovisas normalt i den period
då gåvan inbetalas. I den mån det på balansdagen finns avtalade men ej erhållna gåvor från företag
och organisationer intäktsförs dessa efter individuellprövning.

Insamlade medel

Som insamlade medel inkluderas mottagna gåvor från allmänheten, företag, organisationer,
samfund, privata och ideella fonder och stiftelser samt sponsring. Till insamlade medel räknas även
testamentsgåvor och donationer, värdet av skänkta tillgångar samt intäkter från insamlade medel
med gåvobevis, t ex nål- och brevmärken.

Med gåva avses tillgång som lämnats utan krav på ekonomisk motprestation. Gåvan utgör
anläggningstillgång om den är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten.
Övriga gåvor utgör omsättningstillgångar.
Erhållna gåvor värderas till verkligt värde, dvs. försäljningsvärde eller återanskaffningsvärde.
Erhållna gåvor redovisas netto, dvs. efter avdrag för försäljnings och hanteringskostnader
(exempelvis eventuell gåvoskatt).
Gåvor som utgörs av annat än kontanta medel, med undantag för kläder och liknande, värderas till
marknadsvärdet vid gåvotillfället.

Verksamhetskostnader

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt dess
stadgar. Till ändamålskostnader räknas även kostnader för opinionsbildande verksamhet i de fall
opinionsbildning och upplysande verksamhet ligger i själva uppdraget som organisationen har.
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Till ändamålskostnader räknas även de till ändamålskostnaderna fördelade gemensamma
kostnaderna (samkostnaderna). Kostnader för administration som uppstår som en direkt följd av en
aktivitet/projekt inom ändamålet räknas till ändamålskostnader. Ett klick för skogens
ändamålskostnader utgörs av kostnader i samband med val av skogsområde, kontroll av
skogsområdet samt inköp av skogsfastighet. I samband med valet av skogsområde genomfördes
resor till och från Årrenjarkas skogsområde.

Insamlingskostnader
Med insamlingskostnader menas direkta kostnader för insamlingsarbetet. Direkta kostnader är
lönekostnader för de medarbetare som arbetar med insamling, samt kostnader för
insamlingsaktiviteter, kampanjer, utskick och givareregister. Hit hör också de till
insamlingskostnaderna fördelade gemensamma kostnaderna/samkostnaderna.Till
insamlingskostnader hör även kostnader för varumärkesbyggande, profilering och positionering.
Gränsdragningen mellan opinionsbildning och varumärkesbyggande kan ibland vara svår att göra.
Här måste organisationen ställa sig frågan om huvudsyftet är opinionsbildning eller insamling och
därmed tydliggöra var kostnaden hör hemma. Nål- och brevmärken, vykort, dekaler, m.m. betraktas
som ett slags kvitto eller gåvobevis och är därmed en insamlingskostnad.

Ett klick för skogens insamlingskostnader utgörs till stor del av kostnader för stiftelsens hemsida,
då denna har en betydelsefull roll i insamlingsarbetet. Kostnader i samband med kampanjer och
reklamutskick är även inräknade under denna post. Samt kostnader för utskick av diplom och
kostnader i samband med utskick och tryck av vykorten.

Administrativa kostnader
Administrativa kostnader är sådana som behövs för att administrera organisationen.
Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Exempel på sådana
kostnader är styrelsemöten, revision, delar av hyra och administrativa system. Hit hör även till
administrationskostnader fördelade gemensamma kostnader/samkostnader, t ex hela eller delar av
lönekostnader för ekonomifunktion och vaktmästeri.

Ett klick för skogens administrationskostnader består av kostnader för revision, kostnader för
administrativa system, samt kostnader för de anställda.

Anläggningstillgångar
Inköp av skogsfastighet hanteras som ändamålskostnad då syftet med med stiftelsen är att förvärva
skogsmark med skyddsvärd gammal skog, med ändamålet att skydda dess hotade
djur- och växtarter, samt att i övrigt gynna forskning, friluftsliv och turism för nuvarande och
framtida generationer. I stiftelsens stadgar framkommer att stiftelsen ej får sälja förvärvad skog
och därför anses marken inte utgöra någon ekonomisk tillgång.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
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Varulager
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Not 2 Stiftelsens intäkter

2010 2009

Insamlade medel
Från allmänheten

Köp ett träd 236 483 822 382
Klicket 158 517 352 190
Verle - pixlar/flygkarta - 650 305

Försäljning av musmatta - 38 619
Övriga verksamhetsintäkter 108 117 -

Summa 503 117 1 863 496

Av ovanstående belopp har xx kr (1.1844.861 kr) insamlats via 90-konton

Övriga intäkter
Försäljning av vykort 8 378 54 140
Försäljning av Ekopenna 4 437 4 943
Försäljning T-shirts 8 046 66 308

Summa 20 861 125 391

Not 3 Administrationskostnader

2010 2009

Löner och andra ersättningar:
Kostnader för anställda 26 284 -
Övriga kostnader 70 978 72 568

97 262 72 568
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Not 4 Eget kapital

Stiftelsekapital
Ändamålsbestämda

medel
Balanserat

kapital
Totalt eget

kapital
Ingående balans 17 999 121 353 295 021 434 373
Årets resultat 91 177 91 177

Utgående balans 17 999 121 353 386 198 525 550

Not 5 Mark

Anskaffningsvärde Bokfört värde Taxeringsvärde

Kvikkjokk 6:3 600.000 kr 0 kr 395 000 kr
Ale Verle 1:39 2 500 000 kr 0 kr 2 835 000 kr

Not 6 Inventarier

2010-12-31 2009-12-31

Ingående anskaffningsvärden 21 490 -
Årets inköp - 21 490

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 21 490 21 490

Ingående avskrivningar -2 148 -
Årets avskrivningar -4 299 -2 148

Utgående ackumulerade avskrivningar -6 447 -2 148

Utgående restvärde enligt plan 15 043 19 342
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