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Insamlingsstiftelsen Naturarvet (802424-1393) – Årsredovisning 2020

Förvaltningsberättelse
Styrelsen for lnsamlingsstiftelsen Naturarvet, 802424-1393 får härmed avge årsredovisning 
för 2019.

Allmänt om verksamheten
Stiftelsen och dess ändamål

lnsamlingsstiftelsen Naturarvet registrerades med säte i Luleå under namnet Ett klick för 
skogen den 15 januari 2004. Den 15 februari samma år lanserades den ofciella hemsidan. 
Den 20 januari 2011 bytte stiftelsen namn till lnsamlingsstiftelsen Naturarvet.

Naturarvets ändamål och utformningen av verksamheten är enkelt och konkret och framgår 
tydligt i ändamålsparagrafen. 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 "totalt 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 fnansieras 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.

Insamling och förvärv av skog

lnsamlingsstiftelsen Naturarvet är icke-vinstdrivande och står under Länsstyrelsen i 
Norrbottens läns överinseende samt innehar 90-konto och är därmed godkänd och granskas
av Svensk lnsamlingskontroll med Bankgiro 901-11 72 och Plusgiro 90 11 17-2 samt 
Swishnummer 901 11 72. Naturarvet är även anslutna till Giva Sverige och följer 
kvalitetskoden för rapportering och de styrande riktlinjer för årsredovisning som Giva 
Sverige har antagit och som gäller för deras medlemmar.

Insamling sker huvudsakligen genom hemsidan naturarvet.se, men också i samarbete med 
partners genom t.ex. omröstningskampanjer på partner-sidor. Naturarvet har också ett gott 
samarbete med myndigheter och är mottagare av statliga bidrag.

För att garantera att skog som förvärvas har höga naturvärden, tar Naturarvet del av 
inventeringar utförda av myndigheter, andra organisationer, ideella naturvårdare och genom
egna inventeringar. Ett viktigt verktyg är Artportalen där rödlistade arter noteras och kan 
användas för analys. Stiftelsen tillfrågar också en egen expertgrupp om tilltänkta förvärv.

Naturarvet följer och bidrar till det nationella arbetet med formellt skydd av skog under 
regeringsuppdraget Värdefulla skogar och utgår till mångt och mycket från samma 
defnition av begreppet "skyddsvärd skog" som Naturvårdsverket vid var tidpunkt anger. En
oberoende värdering av fastighetens marknadsvärde genomförs före köp.

Styrelse och funktionärer

Ordförande: Melvin Moon
Styrelseledamöter: Pia Björstrand, Momo Dalvald, Adam Bergström (invald 2020)
Suppleanter: Moa Pettersson (invald 2020), Cajsa Lovehav (invald 2020)
Revisor: Fredrik Åborg, MT Revision AB, Stockholm
Revisorssuppleant: Robert Malmer, MT Revision AB, Nyköping
Verksamhetsledare (VL): Lo Jarl
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Insamlingsstiftelsen Naturarvet (802424-1393) – Årsredovisning 2020

Resultat och ställning
Naturarvet har under 2020 fortsatt att framgångsrikt arbeta med en verksamhet som främjar
biologisk mångfald, levande skogar och efektivt bidrar till ett gynnsamt klimat. Mål enligt 
budget, med förvärv av ny skog 2020 och insamlingen till denna har i sin helhet kunnat 
genomföras.

Insamlingen nådde totalt 3 528 tkr ( 1 468 tkr) genom gåvor från privata, företag och 
organisationer. Totala intäkterna 4 637 tkr ( 2 171 tkr) utgjordes av gåvor samt två statliga 
bidrag. Ett utlovat statligt bidrag om 1 000 tkr har utbetalats och använts till att lösa ett lån 
till säljaren av Skarnhålans gammelskog. Från Tillväxtverket har ett stöd om 106 tkr 
utbetalats i samband med att VL i maj övergick till korttidsarbete pga kraftigt minskade 
intäkter under mars-april 2020 (ca 40% av normala intäkter), en direkt efekt av 
coronapandemin 2020. Åtgärden innebar minskad arbetstid och minskad personalkostnad.

Minnesgåvor har fortsatt varit en betydande insamlingskälla för Naturarvet 2020 och totalt 
har 67 tkr (72 tkr) givits till minne av olika personer.

Kostnaderna om 4 989 tkr ( 1 092 tkr) fördelade sig på 4 338 tkr (655 tkr) 
ändamålskostnader motsvarande 93,5% av totala intäkterna; 350 tkr ( 264 tkr) 
insamlingskostnader motsvarande 9,9 % av total insamling; 301 tkr (174 tkr) 
administrationskostnader som tillsammans med insamlingskostnad utgör 14,0 % av totala 
intäkterna.

Resultatet om -352 tkr ( 1 081 tkr) disponeras i balanserad räkning.

Stiftelsen saknar fnansiella instrument varför denna rubrik utgår ur förvaltningsberättelsen.

Väsentliga händelser under verksamhetsåret

Insamling och marknadsföring

Stiftelsen inledde sitt sjuttonde verksamhetsår utan att ha en ny skog som insamlings-
objekt. Insamling av gåvor som öronmärks för skogsrutor i Skarnhålans gammelskog har 
bidragit till att bygga ett kapital som kan fnansiera del av ett framtida förvärv av skog.

Insamlingen av öronmärkta pengar till Svartsundets gammelskog (och i mindre utsträckning 
till Skarnhålans gammelskog) i form av skogsrutor och andra skogsytor utgör en betydande 
del, ca 36% (22%) av årets insamling. Månadsgivandet har efter omdaning av hemsidan 
spontant ökat med ca 10% på årsbasis och står för ca 16% (34%) av den totala insamlingen. 
Egna insamlingar via Facebook har under året genererat utbetalningar om 123 tkr (56 tkr), 
varav en insamling via Facebook-gruppen Svamp-klapp utgjorde 70 tkr. 

Den starka insamlingen har paradoxalt nog skett trots en minskad aktivitet och avsaknad av 
marknadsföring via Facebook och Instagram. Egen hemsida och utskick av nyhetsbrev har 
fortsatt varit huvudsaklig satsning. Naturarvets mediala närvaro ökade under 2020 dels 
genom annonsering i maj i National Geographic, Illustrerad vetenskap och Ordfront (den 
sistnämnda upprepades under hösten). Genom ett samarbete med Doconomy och Tentipi 
var Naturarvet med under ett 6 min långt inslag i Nyhetsmorgon den 2020-07-20.

Klicket har avvecklats under april 2020. Det har gett utrymme för en bättre hemsida och nya
samarbetsformer som kontinuerligt utvecklas med olika samarbetspartners. Ett produkt-
kopplat samarbete inleddes med en samarbetspartner för lansering under 2021.

Administration

Styrelsen förstärktes under januari med ytterligare en medlem, Adam Bergström, samt i 
samband med att de tidigare suppleanterna entledigades, valdes två nya suppleanter in, 
Moa Pettersson och Cajsa Lovehav.

All administration sköts internt av VL. För omdaning av hemsidan naturarvet.se och 
utveckling av ett eget insamlingssystem som passar Naturarvets unika 
insamlingsverksamhet har en extern IT-konsult, Mikael Amborn, anlitats. Under 2020 har det
mesta av den planerade omdaningen genomförts, den nya hemsidan har lanserats samt nya 
mer automatiserade system för gåvor via skogsbutik, skogsrutor och månadsgivande som 
skogsfadder.

Under året har det genomförts en uppdatering av naturarvets efektrapport, som publiceras 
på Naturarvets hemsida.
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Insamlingsstiftelsen Naturarvet (802424-1393) – Årsredovisning 2020

Skog

I maj 2020 deltog Naturarvet i en budgivning för ett område om ca 32 ha, Svartsundets 
gammelskog, på Gräsö i Östhammars kommun, Uppsala län. Gräsö utgör den nordligaste av 
Roslagens öar och har en efektiv bilfärje-förbindelse med fastlandet. Naturarvet lade det 
vinnande budet och skrev kontrakt med säljaren sista juni. Efter erhållet förvärvstillstånd 
och intensiv insamling slutfördes köpet den sista september.

Utökningen av Eklidens naturreservat med Skarnhålans 
gammelskog föreslogs av Länsstyrelsen i Västra Götaland under 
hösten 2020. Olika parter yttrade sig vid remissrundan, varvid 
Länsstyrelsen ändrade en del av de föreskrifter som Naturarvet 
tidigare godkänt då avtal om intrång upprättades med 
Naturvårdsverket under våren 2020. P.g.a. risk för att vissa 
föreslagna föreskrifter om röjning och gallring samt om åtgärder 
för bekämpning av storskaliga angrepp av åttatandad 
granbarkborre inte skulle vara kompatibla med Naturarvets strikta 
skydd enligt stiftelsens stadgar, kompletterade VL Naturarvets 
yttrande med krav om undantag.

Naturarvet har fortsatt aktivt sökt nytt objekt att förvärva under 
2020. Bl.a. har kontakter med några av grannarna till Östhammar 
Söderboda 3:32 initierats för att sondera möjligheten att utöka det
skyddade området kring Svartsundet på Gräsö.

Förutom Svartsundets gammelskog kom under våren 2020, i 
synnerhet i april, in fera tips om intressanta objekt. Risvedengruppen tipsar regelbundet om
olika objekt. En medarbetare på Lst i Örebro län kontaktade Naturarvet som möjlig 
samarbetspartner för skydd av skog i länet. Naturarvet var i kontakt med ägaren av 
fastigheten, som dock erbjöds till för högt pris. Ett samarbete med en privatperson genom 
gemensam budgivning för ett objekt i Jämtland föll även det på priset. Med ett större 
kapital att investera när tillfälle ges är det dock uppenbart att Naturarvet skulle kunna 
förvärva fer områden.

Effekt och nyckeltal

Naturarvets verksamhet är relativt enkel och konkret och en särskild efektrapport upprättas
årligen och publiceras på Naturarvets hemsida påhttps://naturarvet.se/wp-
content/uploads/2020/10/Naturarvets-efektrapport-2020.pdf . I efektrapporten anges 
även Naturarvets strategiska mål och 3-årsmål samt mätbara nyckeltal som används i 
uppföljningen.

Nyckeltalen anges i tabellform i efektrapporten, här uppdaterad t.o.m. 
balansdagen 2020-12-31 (inom parentes per balansdagen 2019-12-31).

Hela verksamhetsperioden 17 (16) år Senaste 3 åren

1 1 (1) förvärv av mark vart tredje år 2 (2) förvärv av mark vart tredje år

2 15 (14) hektar mark förvärvad per år 24 (17) hektar mark förvärvad per år

3 84 (74) tusen kr per ha förvärvad mark 115 (84) tusen kr per ha förvärvad mark 

4 1,67 (1,44) miljoner kr intäkter per år 3,12 (2,73) miljoner kr intäkter per år

5 73% (70%) ändamålskostnad av intäkterna 87% (59%) ändamålskostnad av intäkterna

Hela verksamhetsperioden (17 år)

6 314 (282) hektar totalt skyddad areal

7 255 (223) hektar egen skyddad areal

8 13 (15) m2 totalt skyddad yta per 100 kr insamlade medel exkl. statliga bidrag

9 11 (13) m2 totalt skyddad yta per 100 kr insamlade medel inkl. statliga bidrag

10 11 (12) m2 egen skyddad yta per 100 kr insamlade medel exkl. statliga bidrag

11 9 (10) m2 egen skyddad yta per 100 kr insamlade medel inkl. statliga bidrag
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Insamlingsstiftelsen Naturarvet (802424-1393) – Årsredovisning 2020

Hållbarhetsupplysningar

Stiftelsen har riktlinjer som anger hur verksamheten ska bedrivas för minimal miljöpåverkan. 
All kommunikation, dokumentation och avtal sker elektroniskt så långt är möjligt. Där andra 
parter så kräver skrivs avtal eller rapportering på miljöcertiferat papper.

Nyhetsbrev skickas alltid elektroniskt. Övrig kommunikation med givare sker per hemsida, 
sociala medier eller via telefon. Stiftelsen har inga trycksaker eller annat tryckt material.

Alla gåvobevis i samband med att en givare lämnar en gåva är tillgängliga för elektronisk 
nedladdning. Om givaren så önskar skrivs gåvobevis ut på miljöcertiferat papper och 
skickas med post.

Stiftelsen har inget kollektivavtal men dess enda anställda personal har villkor som i stor 
utsträckning följer Arbetsgivaralliansens avtal. Verksamhetsledaren arbetar hemifrån och 
reser i tjänsten med egen bil i samband med möten, skogsköp och andra aktiviteter som 
kräver fysisk närvaro.

Verksamhetsledaren utbildar sig själv i frågor som rör verksamhetens alla delar inklusive 
markförvärv, skogliga frågor, insamling och administration. All utbildning ingår i arbetstid.

Styrelsen sköter all kommunikation elektroniskt och möten sker per telefon eller video-chat.

Förväntad framtida utveckling

Stiftelsen har ett ändamål som i samarbete med andra aktörer syftar till att skydda 
gammelskog. En viktig samarbetspartner är staten genom länsstyrelser i respektive län. 
Stiftelsens verksamhet kan påverkas av hur medel tilldelas statens naturvårdsinsatser.

Arbetet med att skydda kvarvarande skyddsvärd skog i Sverige kan enligt SLU 
Artdatabanken1 och SCB2 behöva göras inom de närmaste tio åren. Därefter kan tillgången 
på oskyddad skyddsvärd skog vara mycket begränsad. Stiftelsen bör inom en treårsperiod 
öka sin verksamhet genom ökad insamling, utökade samarbeten och ökad spridning av 
information till skogsägare och allmänhet. På sikt kan stiftelsen behöva anställa mer 
personal och erbjuda mer tillfällen för volontärarbete.

Stiftelsen arbetar därför med att etablera samarbeten som kan bidra till ökad 
marknadsföring och ökat nätverksbildande med skogsägare och övriga aktörer inom 
naturvården. Under 2021 testas nya samarbetsformer, genom samarbeten som både ger ett 
direkt bidrag till Naturarvets insamling och skapar en större närvaro genom att Naturarvet 
kommer synas för en bredare publik.

Samarbeten med företag fortgår och Naturarvet planerar även 2021 att delta som 
nominerade i Naturkompaniets Naturbonusen3. Utöver det har tilldelning sökts ur 
Naturvårdsverkets utlysning för ideella miljöorganisationer4. Anmälan till EOCAs5 
våromgång har lämnats in och Naturarvet har gått vidare i urvalsprocessen.

Inlemmande av ”Skarnhålans gammelskog” i Eklidens naturreservat har skjutits på och 
kommer förhoppningsvis att äga rum under 2021. Samarbete med skogsägare om nya 
förvärv av skogsmark har inletts. Se not 11 Väsentliga händelser efter verksamhetsårets 
utgång angående projekt för förvärv av skog.

1 SLU Artdatabanken – Tillståndet i skogen, 2011 
https://www.artdatabanken.se/globalassets/ew/subw/artd/2.-var-
verksamhet/publikationer/6.tillstandet-i-skogen/rapport_tillstandet_skogen.pdf

2 SCB - Skyddad natur 2014 
https://www.scb.se/contentassets/2f90641a65b54ea68753b9a7871405cb/mi0603_2014a01_sm_mi41s
m1501.pdf 

3 Naturkompaniets Naturbonusen https://www.naturkompaniet.se/naturbonusen/ 
4 Naturvårdsvekets utlysning till ideella miljöorganisationer https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-

miljoarbetet/Bidrag/Ideella-miljoorganisationer/ 
5 EOCAs hemsida https://www.eocaconservation.org/
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Resultaträkning

Belopp i kronor N o t

Stiftelsens Intäkter 1

Gåvor

Bidrag 8

Summa intäkter

Stiftelsens kostnader 2

Ändamålskostnader

Insamlingskostnader

Administrationskostnader 3

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 825

Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Skatt - -

Årets resultat

2020-01-01--
2020-12-31

2019-01-01--
2019-12-31

3 527 693 1 468 015

1 109 255 703 200

4 636 948 2 171 215

-4 338 209 -655 162

-349 763 -263 800

-301 485 -173 572

-352 508 1 078 681

1 866

-351 683 1 080 547

-351 683 1 080 547

-351 683 1 080 547
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Balansräkning
Belopp i kronor N o t 20-12-31 19-12-31

TILLGÅNGAR 4

Materiella anläggningstillgångar

Skog 5 - -

Summa anläggningstillgångar 0 0

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Aktuell skattefordran - -

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0

Summa kortfristiga fordringar 0

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital/Stiftelsekapital

Ändamålsbestämda medel

Balanserat kapital

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder - -

Övriga skulder 6

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7

Summa skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Förändring Eget kapital

Ingående balans
Förändring 0

Årets resultat

Vid årets slut

70 504

70 504

2 251 497 3 539 451

2 251 497 3 609 955

2 251 497 3 609 955

17 999 17 999

50 000 1 403 200

2 160 957 1 159 440

2 228 956 2 580 639

10 041 1 016 816

12 500 12 500

22 541 1 029 316

2 251 497 3 609 955

Stiftelse-
kapital

Ändamåls-
bestämda

medel
Balanserat

kapital
Summa eget

kapital

17 999 1 403 200 1 159 440 2 580 639
-1 353 200 1 353 200

-351 683 -351 683

17 999 50 000 2 160 957 2 228 956
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Insamlingsstiftelsen Naturarvet (802424-1393) – Årsredovisning 2020

Redovisningsprinciper och värderingsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 och Giva Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs 
av Svensk lnsamlingskontroll.

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. lntäkten ska motsvara tillgångens verkliga värde.

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 fnns avtalade men 
ej erhållna gåvor från företag och organisationer intäktsförs dessa efter individuell prövning.

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 återanskafningsvärde. Erhållna gåvor redovisas 
netto, dvs efter avdrag för försäljnings- och hanteringskostnader (exempelvis courtage och 
gåvoskatt). Gåvor som utgörs av omsättningstillgångar annat än kontanta medel, med 
undantag för kläder och liknande, värderas till marknadsvärdet vid gåvotillfället eller 
redovisas baserat på dess verkliga värde, t.ex. realisationsvärdet efter kostnader vid 
erhållande av värdepapper.

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.

Till ändamålskostnader räknas även de till ändamålskostnaderna fördelade gemensamma 
kostnaderna (samkostnaderna), t.ex. hela eller delar av lönekostnader som uppstår i 
samband med förvärv av skog. Kostnader för administration som uppstår som en direkt följd
av en aktivitet/projekt inom ändamålet räknas till ändamålskostnader. Stiftelsens 
ändamålskostnader utgörs av kostnader i samband med val av skogsområde, kontroll av 
skogsområdet samt inköp av skogsfastighet. I samband med det genomförs resor till och 
från skogsområdet eller närområdet.

lnsamlingskostnader

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, proflering 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 mm betraktas som ett slags kvitto eller gåvobevis och är 
därmed en insamlingskostnad.

Stiftelsens insamlingskostnader utgörs till stor del av kostnader for stiftelsens hemsida samt 
sociala plattformar, då dessa 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 vykort.

Administrativa kostnader

Administrativa kostnader är sådana som behövs för att administrera organisationen. 

- 8 av 13 -
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Insamlingsstiftelsen Naturarvet (802424-1393) – Årsredovisning 2020

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 administrativa kostnader fördelade gemensamma kostnader (samkostnader), t 
ex hela eller delar av lönekostnader för ekonomifunktion och vaktmästeri.

Organisationens administrationskostnader består av kostnader för revision, administrativa 
system samt anställda.

Värderingsprinciper mm
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskafningsvärden om inget annat 
anges nedan.

Anläggningstillgångar

lnköp av skogsfastighet hanteras vid avskrivning som ändamålskostnad eftersom stiftelsens 
ändamål är att förvärva skogsmark med skyddsvärd gamma! skog, med syftet 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 när 
lagfart erhållits eller ägarskap på annat sätt har överlåtits till stiftelsen. All produktiv 
skogsmark förvärvad av stiftelsen taxeras som ”produktiv skogsmark med restriktioner”, 
vilket motsvarar taxeringen för t.ex. naturreservat.

I dom fall där mark har tagits upp som anläggningstillgång vid årsslut avses ingångna 
köpeavtal där delar av men inte hela köpeskillingen samt avgifter i samband med förvärv 
såsom lantmäteriavgifter och förvärvstillstånd är erlagda och ägarskapet ännu inte har 
överlåtits till stiftelsen. Motsvarande belopp har även tagits upp som skuld.

Övriga anläggningstillgångar skrivs av med 20 % per år.

Fordringar 

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell provning beräknas bli betalt.

- 9 av 13 -
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Noter

Belopp i kronor N o t

Stiftelsens Intäkter 1

Gåvor och Bidrag

Månadsgivare

Minnesgåva

Övriga gåvobevis

Skogsrutor och skogsytor Allmänhet

Skogsrutor och skogsytor Företag

Övrig sponsring

Aktiegåva -

Övriga gåvor

Summa gåvor

Bidrag

Summa intäkter

Fördelning allmänhet, företag och övriga

Allmänhet

Företag

Övriga organisationer

Övriga bidrag

Staten

Summa intäkter

Anställda och personalkostnader 2

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Löner och andra ersättningar VL

Sociala kostnader

Summa

Medelantal anställda 2020 varav män 2019 varav män

Sverige och Totalt 1 1 1 1

Könsfördelning styrelse och befattningshavare

Styrelse 4 3 3 2

Suppleanter 2 0 2 0

Verksamhetsledare 1 1 1 1

Totalt 7 4 6 3

Ideellt arbete och andra ideella tjänster

Under året har 2 personer vid något tillfälle arbetat ideellt för Insamlingsstiftelsen Naturarvet, framför allt med

kontakt med givare genom skogsbutiken (1 person).

2020-01-01--
2020-12-31

2019-01-01--
2019-12-31

556 027 500 590

67 197 72 268

200 325 202 700

495 910
322 840

787 481

49 458 228 490

791 901

579 394 141 127

3 527 693 1 468 015

1 109 255 703 200

4 636 948 2 171 215

2 650 204 1 217 945

839 439 228 490

38 050 21 580

2 767

1 106 488 703 200

4 636 948 2 171 215

348 480 362 400

56 461 113 866

404 941 476 266

coaching och biträde av VL i det dagliga arbetet (1 person), hantering av gåvobevis och utskick samt
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Noter

fortsättning... N o t

Administrationskostnader 3

Kostnader för anställda

Övriga kostnader

Summa

Anläggningstillgångar 4

Inventarier

Stiftelsen saknar inventarier och tidigare inventarier är till fullo avskrivna 2014. Posten har utgått i ÅR 2020.

Byggnader och mark (belopp i tkr) Bokfört värde

600 0 131

Ale Verle 1:40 0 227

Ale Sålanda 2:22 0 696

”Solliden” reglering till Ale Sålanda 2:22 0 *

0 *

Östhammar Söderboda 3:32 0 2 083**

*”Solliden” och ”Skarnhålan” ingår i Ale Sålanda 2:22 **Nytt taxeringsvärde under 2021

Tillgångar med restriktioner 5

* Samtliga av Insamlingsstiftelsen Naturarvet förvärvade skogsfastigheter skrivs av till 100 % varför

dessa egendomar utgör tillgångar med restriktioner. I fastighetstaxeringen avspeglas detta fr o m

2017 års taxering med lägre taxeringsvärden för fastigheter med restriktioner pga t.ex. naturreservat.

* Fastigheten Östhammar Söderboda 3:32 förvärvades och avskrevs till fullo under 2020. Avskrivning

Kortfristiga skulder 6

Summa skulder

* Stiftelsens kortfristiga skulder utgörs av lönerelaterade skulder.

Upplupna kostnader 7

Summa upplupna kostnader

* Stiftelsen beräknar upplupen kostnad för revision till 12 500 kr, vilket avräknas vid betalning av

revisionsarvode för 2020 under 2021.

2 020 2 019

101 285 119 117

200 199 54 455

301 485 173 572

Anskaffnigns-
värde

Taxerings-
värde

Jokkmokk Kvikkjokk 6:3

2 500

5 265

1 347

”Skarnhålan” reglering till Ale Såalnda 2:22 3 230

3 938

av köpeskillingen inkl. stämpelskatt och avgifter om 3 938 tkr utgjorde större delen av ändamålskostnaderna.

2 020 2 019

10 041 1 016 816

2 020 2 019

12 500 12 500


 F

Å,
 C

TA
B,

 P
B,

 M
M

M
, M

D,
 G

LJ
 —

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k



Insamlingsstiftelsen Naturarvet (802424-1393) – Årsredovisning 2020

- 12 av 13 -

Noter

fortsättning... N o t

Exceptionella intäkter 8

* Under året har Insamlingsstiftelsen Naturarvet mottagit ett enskilt statligt bidrag om 1 miljon kr avsedda för

att lösa ett lån till säljaren av ”Skarnhålans gammelskog”.

För detta erhölls statligt bidrag från Tillväxtverket om sammanlagt 106 488 kr.

* Flera stora gåvor har influtit under 2020. De fem största gåvorna är:

1. En privat aktiegåva motsvarande 791 901 kr

3. En privat insamling av Rebecka Lemoine om 150 910 kr.

4. Urberg/Outnorths företagsgåva om 150 000 kr.

5. Två likvärdiga belopp från IvyRevels företagsgåva om 100 000 kr och en privatpersons gåva om 100 000 kr.

9

* Under 2020 har Naturarvets planer om att utöka det skyddade området kring Svartsundets gammelskog

matchats med ansökningar om bidrag från flera olika parter, bl.a. EOCA, Naturvårdsverket och Naturbonusen

från Naturkompaniet. Under våren har samtliga ansökningar avslagits eller inte nått slutligt urval i processen.

De medel som utöknings-projektet till stor bygger på uteblev varför även projektet har skjutits på framtiden,

* Efter årsskiftet har beslut om naturreservat fattats av Länsstyrelsen i Västra Götaland avseende Skarnhålans

gammelskog, som inlemmas i Eklidens naturreservat. Beslutet har anpassats till Naturarvets strikta skydd av

förvärvad skogsmark.

* Efter årsskiftet har Länsstyrelsen i Uppsala beslutat om att skriva intrångsavtal för Svartsundets gammelskog.

Avtalsförslag har skickats ut till Naturarvet.

* P.g.a. en ökad arbetsbelastning i kombination med minskad arbetstid för VL under 2020 samt övergång till

nytt ekonomisystem som inte ”lirar” som det ska har årsredovisning för 2020 inlämnats efter senaste datum

enligt riktlinjer för Svensk insamlingskontroll. I kommunikation med revisorn och Svensk Insamlingskontroll har

en plan för inlämning av årsredovisning och rapportpaket upprättats och kontinuerligt uppdaterats.

* P.g.a. coronapandemins effekter våren 2020 ingick VL avtal om korttidsarbete (40%) under maj-dec 2020.

2. Icebugs företagsgåva motsvarande en hel dags omsättning i internetshopen om 368 731 kr.

Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets utgång

förutom avseende anläggning av en damm för gölgrodans spridning i området.
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Insamlingsstiftelsen Naturarvet (802424-1393) – Årsredovisning 2020

Underskrifter

Insamlingsstiftelsen Naturarvet använder digital signering av årsredovisningen för 2020.

De daterade signaturerna medföljer på ett särskilt blad och digitala identiferare medföljer 
original-dokumentet.

De signerande personerna för Naturarvet i angiven ordning är:

Melvin Moon, ordförande
Pia Björstrand, vice ordförande
Momo Dalvald, ordinarie medlem
Adam Bergström, ordinarie medlem
Lo Jarl, verksamhetsledare

Revisionsberättelse har lämnats av MT Revision AB på det datum då nedanstående persons 
digitala signatur har infogats i signatur-bladet.

Signerande revisor är:
Fredrik Åborg, auktoriserad revisor

- 13 av 13 -
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1 (3) 
  

  
INSAMLINGSSTIFTELSEN NATURARVET, Org.nr 802424-1393 

 
 

Revisionsberättelse 

  

Till styrelsen i INSAMLINGSSTIFTELSEN NATURARVET  

Org.nr 802424-1393 
 
  

Rapport om årsredovisningen 
  
Uttalande 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för INSAMLINGSSTIFTELSEN NATURARVET för 
räkenskapsåret 2020. 
  
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 2020-12-31 och av dess 
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 
  
Grund för uttalande 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i 
förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 
  
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt 
uttalande. 
  
Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen 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 misstag. 
  
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte 
om styrelsen avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta. 
  
Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 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 misstag 
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare 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 väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller  misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 
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2 (3) 
  

  
INSAMLINGSSTIFTELSEN NATURARVET, Org.nr 802424-1393 

- skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens 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 redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 
  
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, 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 osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen 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 presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild. 
  
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.  
  
  

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
  
Uttalande 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
INSAMLINGSSTIFTELSEN NATURARVET för räkenskapsåret 2020.  
  
Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet 
eller årsredovisningslagen.  
  
Grund för uttalande 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och 
har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
  
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt 
uttalande. 
  
Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.  
  
Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende: 
  
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller 
  
- på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, 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 upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot stiftelsen. 
  
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en 
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INSAMLINGSSTIFTELSEN NATURARVET, Org.nr 802424-1393 

professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst 
på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag 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. Jag går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande.  
 
Anmärkning 
Årsredovisningen har avlämnats sent i förhållande till stiftelsens stadgar. 
  
  
Stockholm  
  
  
_________________________________  
Fredrik Åborg   
Auktoriserad revisor  
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Insamlingsstiftelsen Naturarvet (802424-1393) – Årsredovisning 2020


Förvaltningsberättelse
Styrelsen for lnsamlingsstiftelsen Naturarvet, 802424-1393 får härmed avge årsredovisning 
för 2019.


Allmänt om verksamheten
Stiftelsen och dess ändamål


lnsamlingsstiftelsen Naturarvet registrerades med säte i Luleå under namnet Ett klick för 
skogen den 15 januari 2004. Den 15 februari samma år lanserades den ofciella hemsidan. 
Den 20 januari 2011 bytte stiftelsen namn till lnsamlingsstiftelsen Naturarvet.


Naturarvets ändamål och utformningen av verksamheten är enkelt och konkret och framgår 
tydligt i ändamålsparagrafen. 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 "totalt 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 fnansieras 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.


Insamling och förvärv av skog


lnsamlingsstiftelsen Naturarvet är icke-vinstdrivande och står under Länsstyrelsen i 
Norrbottens läns överinseende samt innehar 90-konto och är därmed godkänd och granskas
av Svensk lnsamlingskontroll med Bankgiro 901-11 72 och Plusgiro 90 11 17-2 samt 
Swishnummer 901 11 72. Naturarvet är även anslutna till Giva Sverige och följer 
kvalitetskoden för rapportering och de styrande riktlinjer för årsredovisning som Giva 
Sverige har antagit och som gäller för deras medlemmar.


Insamling sker huvudsakligen genom hemsidan naturarvet.se, men också i samarbete med 
partners genom t.ex. omröstningskampanjer på partner-sidor. Naturarvet har också ett gott 
samarbete med myndigheter och är mottagare av statliga bidrag.


För att garantera att skog som förvärvas har höga naturvärden, tar Naturarvet del av 
inventeringar utförda av myndigheter, andra organisationer, ideella naturvårdare och genom
egna inventeringar. Ett viktigt verktyg är Artportalen där rödlistade arter noteras och kan 
användas för analys. Stiftelsen tillfrågar också en egen expertgrupp om tilltänkta förvärv.


Naturarvet följer och bidrar till det nationella arbetet med formellt skydd av skog under 
regeringsuppdraget Värdefulla skogar och utgår till mångt och mycket från samma 
defnition av begreppet "skyddsvärd skog" som Naturvårdsverket vid var tidpunkt anger. En
oberoende värdering av fastighetens marknadsvärde genomförs före köp.


Styrelse och funktionärer


Ordförande: Melvin Moon
Styrelseledamöter: Pia Björstrand, Momo Dalvald, Adam Bergström (invald 2020)
Suppleanter: Moa Pettersson (invald 2020), Cajsa Lovehav (invald 2020)
Revisor: Fredrik Åborg, MT Revision AB, Stockholm
Revisorssuppleant: Robert Malmer, MT Revision AB, Nyköping
Verksamhetsledare (VL): Lo Jarl
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Resultat och ställning
Naturarvet har under 2020 fortsatt att framgångsrikt arbeta med en verksamhet som främjar
biologisk mångfald, levande skogar och efektivt bidrar till ett gynnsamt klimat. Mål enligt 
budget, med förvärv av ny skog 2020 och insamlingen till denna har i sin helhet kunnat 
genomföras.


Insamlingen nådde totalt 3 528 tkr ( 1 468 tkr) genom gåvor från privata, företag och 
organisationer. Totala intäkterna 4 637 tkr ( 2 171 tkr) utgjordes av gåvor samt två statliga 
bidrag. Ett utlovat statligt bidrag om 1 000 tkr har utbetalats och använts till att lösa ett lån 
till säljaren av Skarnhålans gammelskog. Från Tillväxtverket har ett stöd om 106 tkr 
utbetalats i samband med att VL i maj övergick till korttidsarbete pga kraftigt minskade 
intäkter under mars-april 2020 (ca 40% av normala intäkter), en direkt efekt av 
coronapandemin 2020. Åtgärden innebar minskad arbetstid och minskad personalkostnad.


Minnesgåvor har fortsatt varit en betydande insamlingskälla för Naturarvet 2020 och totalt 
har 67 tkr (72 tkr) givits till minne av olika personer.


Kostnaderna om 4 989 tkr ( 1 092 tkr) fördelade sig på 4 338 tkr (655 tkr) 
ändamålskostnader motsvarande 93,5% av totala intäkterna; 350 tkr ( 264 tkr) 
insamlingskostnader motsvarande 9,9 % av total insamling; 301 tkr (174 tkr) 
administrationskostnader som tillsammans med insamlingskostnad utgör 14,0 % av totala 
intäkterna.


Resultatet om -352 tkr ( 1 081 tkr) disponeras i balanserad räkning.


Stiftelsen saknar fnansiella instrument varför denna rubrik utgår ur förvaltningsberättelsen.


Väsentliga händelser under verksamhetsåret


Insamling och marknadsföring


Stiftelsen inledde sitt sjuttonde verksamhetsår utan att ha en ny skog som insamlings-
objekt. Insamling av gåvor som öronmärks för skogsrutor i Skarnhålans gammelskog har 
bidragit till att bygga ett kapital som kan fnansiera del av ett framtida förvärv av skog.


Insamlingen av öronmärkta pengar till Svartsundets gammelskog (och i mindre utsträckning 
till Skarnhålans gammelskog) i form av skogsrutor och andra skogsytor utgör en betydande 
del, ca 36% (22%) av årets insamling. Månadsgivandet har efter omdaning av hemsidan 
spontant ökat med ca 10% på årsbasis och står för ca 16% (34%) av den totala insamlingen. 
Egna insamlingar via Facebook har under året genererat utbetalningar om 123 tkr (56 tkr), 
varav en insamling via Facebook-gruppen Svamp-klapp utgjorde 70 tkr. 


Den starka insamlingen har paradoxalt nog skett trots en minskad aktivitet och avsaknad av 
marknadsföring via Facebook och Instagram. Egen hemsida och utskick av nyhetsbrev har 
fortsatt varit huvudsaklig satsning. Naturarvets mediala närvaro ökade under 2020 dels 
genom annonsering i maj i National Geographic, Illustrerad vetenskap och Ordfront (den 
sistnämnda upprepades under hösten). Genom ett samarbete med Doconomy och Tentipi 
var Naturarvet med under ett 6 min långt inslag i Nyhetsmorgon den 2020-07-20.


Klicket har avvecklats under april 2020. Det har gett utrymme för en bättre hemsida och nya
samarbetsformer som kontinuerligt utvecklas med olika samarbetspartners. Ett produkt-
kopplat samarbete inleddes med en samarbetspartner för lansering under 2021.


Administration


Styrelsen förstärktes under januari med ytterligare en medlem, Adam Bergström, samt i 
samband med att de tidigare suppleanterna entledigades, valdes två nya suppleanter in, 
Moa Pettersson och Cajsa Lovehav.


All administration sköts internt av VL. För omdaning av hemsidan naturarvet.se och 
utveckling av ett eget insamlingssystem som passar Naturarvets unika 
insamlingsverksamhet har en extern IT-konsult, Mikael Amborn, anlitats. Under 2020 har det
mesta av den planerade omdaningen genomförts, den nya hemsidan har lanserats samt nya 
mer automatiserade system för gåvor via skogsbutik, skogsrutor och månadsgivande som 
skogsfadder.


Under året har det genomförts en uppdatering av naturarvets efektrapport, som publiceras 
på Naturarvets hemsida.
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Skog


I maj 2020 deltog Naturarvet i en budgivning för ett område om ca 32 ha, Svartsundets 
gammelskog, på Gräsö i Östhammars kommun, Uppsala län. Gräsö utgör den nordligaste av 
Roslagens öar och har en efektiv bilfärje-förbindelse med fastlandet. Naturarvet lade det 
vinnande budet och skrev kontrakt med säljaren sista juni. Efter erhållet förvärvstillstånd 
och intensiv insamling slutfördes köpet den sista september.


Utökningen av Eklidens naturreservat med Skarnhålans 
gammelskog föreslogs av Länsstyrelsen i Västra Götaland under 
hösten 2020. Olika parter yttrade sig vid remissrundan, varvid 
Länsstyrelsen ändrade en del av de föreskrifter som Naturarvet 
tidigare godkänt då avtal om intrång upprättades med 
Naturvårdsverket under våren 2020. P.g.a. risk för att vissa 
föreslagna föreskrifter om röjning och gallring samt om åtgärder 
för bekämpning av storskaliga angrepp av åttatandad 
granbarkborre inte skulle vara kompatibla med Naturarvets strikta 
skydd enligt stiftelsens stadgar, kompletterade VL Naturarvets 
yttrande med krav om undantag.


Naturarvet har fortsatt aktivt sökt nytt objekt att förvärva under 
2020. Bl.a. har kontakter med några av grannarna till Östhammar 
Söderboda 3:32 initierats för att sondera möjligheten att utöka det
skyddade området kring Svartsundet på Gräsö.


Förutom Svartsundets gammelskog kom under våren 2020, i 
synnerhet i april, in fera tips om intressanta objekt. Risvedengruppen tipsar regelbundet om
olika objekt. En medarbetare på Lst i Örebro län kontaktade Naturarvet som möjlig 
samarbetspartner för skydd av skog i länet. Naturarvet var i kontakt med ägaren av 
fastigheten, som dock erbjöds till för högt pris. Ett samarbete med en privatperson genom 
gemensam budgivning för ett objekt i Jämtland föll även det på priset. Med ett större 
kapital att investera när tillfälle ges är det dock uppenbart att Naturarvet skulle kunna 
förvärva fer områden.


Effekt och nyckeltal


Naturarvets verksamhet är relativt enkel och konkret och en särskild efektrapport upprättas
årligen och publiceras på Naturarvets hemsida påhttps://naturarvet.se/wp-
content/uploads/2020/10/Naturarvets-efektrapport-2020.pdf . I efektrapporten anges 
även Naturarvets strategiska mål och 3-årsmål samt mätbara nyckeltal som används i 
uppföljningen.


Nyckeltalen anges i tabellform i efektrapporten, här uppdaterad t.o.m. 
balansdagen 2020-12-31 (inom parentes per balansdagen 2019-12-31).


Hela verksamhetsperioden 17 (16) år Senaste 3 åren


1 1 (1) förvärv av mark vart tredje år 2 (2) förvärv av mark vart tredje år


2 15 (14) hektar mark förvärvad per år 24 (17) hektar mark förvärvad per år


3 84 (74) tusen kr per ha förvärvad mark 115 (84) tusen kr per ha förvärvad mark 


4 1,67 (1,44) miljoner kr intäkter per år 3,12 (2,73) miljoner kr intäkter per år


5 73% (70%) ändamålskostnad av intäkterna 87% (59%) ändamålskostnad av intäkterna


Hela verksamhetsperioden (17 år)


6 314 (282) hektar totalt skyddad areal


7 255 (223) hektar egen skyddad areal


8 13 (15) m2 totalt skyddad yta per 100 kr insamlade medel exkl. statliga bidrag


9 11 (13) m2 totalt skyddad yta per 100 kr insamlade medel inkl. statliga bidrag


10 11 (12) m2 egen skyddad yta per 100 kr insamlade medel exkl. statliga bidrag


11 9 (10) m2 egen skyddad yta per 100 kr insamlade medel inkl. statliga bidrag
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Naturskog med död ved i 
Svartsundets gammelskog



https://naturarvet.se/wp-content/uploads/2020/10/Naturarvets-effektrapport-2020.pdf

https://naturarvet.se/wp-content/uploads/2020/10/Naturarvets-effektrapport-2020.pdf
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Hållbarhetsupplysningar


Stiftelsen har riktlinjer som anger hur verksamheten ska bedrivas för minimal miljöpåverkan. 
All kommunikation, dokumentation och avtal sker elektroniskt så långt är möjligt. Där andra 
parter så kräver skrivs avtal eller rapportering på miljöcertiferat papper.


Nyhetsbrev skickas alltid elektroniskt. Övrig kommunikation med givare sker per hemsida, 
sociala medier eller via telefon. Stiftelsen har inga trycksaker eller annat tryckt material.


Alla gåvobevis i samband med att en givare lämnar en gåva är tillgängliga för elektronisk 
nedladdning. Om givaren så önskar skrivs gåvobevis ut på miljöcertiferat papper och 
skickas med post.


Stiftelsen har inget kollektivavtal men dess enda anställda personal har villkor som i stor 
utsträckning följer Arbetsgivaralliansens avtal. Verksamhetsledaren arbetar hemifrån och 
reser i tjänsten med egen bil i samband med möten, skogsköp och andra aktiviteter som 
kräver fysisk närvaro.


Verksamhetsledaren utbildar sig själv i frågor som rör verksamhetens alla delar inklusive 
markförvärv, skogliga frågor, insamling och administration. All utbildning ingår i arbetstid.


Styrelsen sköter all kommunikation elektroniskt och möten sker per telefon eller video-chat.


Förväntad framtida utveckling


Stiftelsen har ett ändamål som i samarbete med andra aktörer syftar till att skydda 
gammelskog. En viktig samarbetspartner är staten genom länsstyrelser i respektive län. 
Stiftelsens verksamhet kan påverkas av hur medel tilldelas statens naturvårdsinsatser.


Arbetet med att skydda kvarvarande skyddsvärd skog i Sverige kan enligt SLU 
Artdatabanken1 och SCB2 behöva göras inom de närmaste tio åren. Därefter kan tillgången 
på oskyddad skyddsvärd skog vara mycket begränsad. Stiftelsen bör inom en treårsperiod 
öka sin verksamhet genom ökad insamling, utökade samarbeten och ökad spridning av 
information till skogsägare och allmänhet. På sikt kan stiftelsen behöva anställa mer 
personal och erbjuda mer tillfällen för volontärarbete.


Stiftelsen arbetar därför med att etablera samarbeten som kan bidra till ökad 
marknadsföring och ökat nätverksbildande med skogsägare och övriga aktörer inom 
naturvården. Under 2021 testas nya samarbetsformer, genom samarbeten som både ger ett 
direkt bidrag till Naturarvets insamling och skapar en större närvaro genom att Naturarvet 
kommer synas för en bredare publik.


Samarbeten med företag fortgår och Naturarvet planerar även 2021 att delta som 
nominerade i Naturkompaniets Naturbonusen3. Utöver det har tilldelning sökts ur 
Naturvårdsverkets utlysning för ideella miljöorganisationer4. Anmälan till EOCAs5 
våromgång har lämnats in och Naturarvet har gått vidare i urvalsprocessen.


Inlemmande av ”Skarnhålans gammelskog” i Eklidens naturreservat har skjutits på och 
kommer förhoppningsvis att äga rum under 2021. Samarbete med skogsägare om nya 
förvärv av skogsmark har inletts. Se not 11 Väsentliga händelser efter verksamhetsårets 
utgång angående projekt för förvärv av skog.


1 SLU Artdatabanken – Tillståndet i skogen, 2011 
https://www.artdatabanken.se/globalassets/ew/subw/artd/2.-var-
verksamhet/publikationer/6.tillstandet-i-skogen/rapport_tillstandet_skogen.pdf


2 SCB - Skyddad natur 2014 
https://www.scb.se/contentassets/2f90641a65b54ea68753b9a7871405cb/mi0603_2014a01_sm_mi41s
m1501.pdf 


3 Naturkompaniets Naturbonusen https://www.naturkompaniet.se/naturbonusen/ 
4 Naturvårdsvekets utlysning till ideella miljöorganisationer https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-


miljoarbetet/Bidrag/Ideella-miljoorganisationer/ 
5 EOCAs hemsida https://www.eocaconservation.org/


- 5 av 13 -



https://www.eocaconservation.org/

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Ideella-miljoorganisationer/

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Ideella-miljoorganisationer/

https://www.naturkompaniet.se/naturbonusen/

https://www.scb.se/contentassets/2f90641a65b54ea68753b9a7871405cb/mi0603_2014a01_sm_mi41sm1501.pdf
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https://www.artdatabanken.se/globalassets/ew/subw/artd/2.-var-verksamhet/publikationer/6.tillstandet-i-skogen/rapport_tillstandet_skogen.pdf

https://www.artdatabanken.se/globalassets/ew/subw/artd/2.-var-verksamhet/publikationer/6.tillstandet-i-skogen/rapport_tillstandet_skogen.pdf
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Resultaträkning


Belopp i kronor N o t


Stiftelsens Intäkter 1


Gåvor


Bidrag 8


Summa intäkter


Stiftelsens kostnader 2


Ändamålskostnader


Insamlingskostnader


Administrationskostnader 3


Rörelseresultat


Resultat från finansiella poster


Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 825


Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0


Resultat efter finansiella poster


Resultat före skatt


Skatt - -


Årets resultat


2020-01-01--
2020-12-31


2019-01-01--
2019-12-31


3 527 693 1 468 015


1 109 255 703 200


4 636 948 2 171 215


-4 338 209 -655 162


-349 763 -263 800


-301 485 -173 572


-352 508 1 078 681


1 866


-351 683 1 080 547


-351 683 1 080 547


-351 683 1 080 547
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Balansräkning
Belopp i kronor N o t 20-12-31 19-12-31


TILLGÅNGAR 4


Materiella anläggningstillgångar


Skog 5 - -


Summa anläggningstillgångar 0 0


Omsättningstillgångar


Kortfristiga fordringar


Aktuell skattefordran - -


Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0


Summa kortfristiga fordringar 0


Kassa och bank


Summa omsättningstillgångar


SUMMA TILLGÅNGAR


EGET KAPITAL OCH SKULDER


Eget kapital


Eget kapital/Stiftelsekapital


Ändamålsbestämda medel


Balanserat kapital


Summa eget kapital


Kortfristiga skulder


Leverantörsskulder - -


Övriga skulder 6


Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7


Summa skulder


SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER


Förändring Eget kapital


Ingående balans
Förändring 0


Årets resultat


Vid årets slut


70 504


70 504


2 251 497 3 539 451


2 251 497 3 609 955


2 251 497 3 609 955


17 999 17 999


50 000 1 403 200


2 160 957 1 159 440


2 228 956 2 580 639


10 041 1 016 816


12 500 12 500


22 541 1 029 316


2 251 497 3 609 955


Stiftelse-
kapital


Ändamåls-
bestämda


medel
Balanserat


kapital
Summa eget


kapital


17 999 1 403 200 1 159 440 2 580 639
-1 353 200 1 353 200


-351 683 -351 683


17 999 50 000 2 160 957 2 228 956
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Redovisningsprinciper och värderingsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges.


Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 och Giva Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs 
av Svensk lnsamlingskontroll.


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. lntäkten ska motsvara tillgångens verkliga värde.


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 fnns avtalade men 
ej erhållna gåvor från företag och organisationer intäktsförs dessa efter individuell prövning.


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 återanskafningsvärde. Erhållna gåvor redovisas 
netto, dvs efter avdrag för försäljnings- och hanteringskostnader (exempelvis courtage och 
gåvoskatt). Gåvor som utgörs av omsättningstillgångar annat än kontanta medel, med 
undantag för kläder och liknande, värderas till marknadsvärdet vid gåvotillfället eller 
redovisas baserat på dess verkliga värde, t.ex. realisationsvärdet efter kostnader vid 
erhållande av värdepapper.


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.


Till ändamålskostnader räknas även de till ändamålskostnaderna fördelade gemensamma 
kostnaderna (samkostnaderna), t.ex. hela eller delar av lönekostnader som uppstår i 
samband med förvärv av skog. Kostnader för administration som uppstår som en direkt följd
av en aktivitet/projekt inom ändamålet räknas till ändamålskostnader. Stiftelsens 
ändamålskostnader utgörs av kostnader i samband med val av skogsområde, kontroll av 
skogsområdet samt inköp av skogsfastighet. I samband med det genomförs resor till och 
från skogsområdet eller närområdet.


lnsamlingskostnader


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, proflering 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 mm betraktas som ett slags kvitto eller gåvobevis och är 
därmed en insamlingskostnad.


Stiftelsens insamlingskostnader utgörs till stor del av kostnader for stiftelsens hemsida samt 
sociala plattformar, då dessa 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 vykort.


Administrativa kostnader


Administrativa kostnader är sådana som behövs för att administrera organisationen. 
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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 administrativa kostnader fördelade gemensamma kostnader (samkostnader), t 
ex hela eller delar av lönekostnader för ekonomifunktion och vaktmästeri.


Organisationens administrationskostnader består av kostnader för revision, administrativa 
system samt anställda.


Värderingsprinciper mm
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskafningsvärden om inget annat 
anges nedan.


Anläggningstillgångar


lnköp av skogsfastighet hanteras vid avskrivning som ändamålskostnad eftersom stiftelsens 
ändamål är att förvärva skogsmark med skyddsvärd gamma! skog, med syftet 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 när 
lagfart erhållits eller ägarskap på annat sätt har överlåtits till stiftelsen. All produktiv 
skogsmark förvärvad av stiftelsen taxeras som ”produktiv skogsmark med restriktioner”, 
vilket motsvarar taxeringen för t.ex. naturreservat.


I dom fall där mark har tagits upp som anläggningstillgång vid årsslut avses ingångna 
köpeavtal där delar av men inte hela köpeskillingen samt avgifter i samband med förvärv 
såsom lantmäteriavgifter och förvärvstillstånd är erlagda och ägarskapet ännu inte har 
överlåtits till stiftelsen. Motsvarande belopp har även tagits upp som skuld.


Övriga anläggningstillgångar skrivs av med 20 % per år.


Fordringar 


Fordringar upptas till det belopp som efter individuell provning beräknas bli betalt.
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Noter


Belopp i kronor N o t


Stiftelsens Intäkter 1


Gåvor och Bidrag


Månadsgivare


Minnesgåva


Övriga gåvobevis


Skogsrutor och skogsytor Allmänhet


Skogsrutor och skogsytor Företag


Övrig sponsring


Aktiegåva -


Övriga gåvor


Summa gåvor


Bidrag


Summa intäkter


Fördelning allmänhet, företag och övriga


Allmänhet


Företag


Övriga organisationer


Övriga bidrag


Staten


Summa intäkter


Anställda och personalkostnader 2


Löner, andra ersättningar och sociala kostnader


Löner och andra ersättningar VL


Sociala kostnader


Summa


Medelantal anställda 2020 varav män 2019 varav män


Sverige och Totalt 1 1 1 1


Könsfördelning styrelse och befattningshavare


Styrelse 4 3 3 2


Suppleanter 2 0 2 0


Verksamhetsledare 1 1 1 1


Totalt 7 4 6 3


Ideellt arbete och andra ideella tjänster


Under året har 2 personer vid något tillfälle arbetat ideellt för Insamlingsstiftelsen Naturarvet, framför allt med


kontakt med givare genom skogsbutiken (1 person).


2020-01-01--
2020-12-31


2019-01-01--
2019-12-31


556 027 500 590


67 197 72 268


200 325 202 700


495 910
322 840


787 481


49 458 228 490


791 901


579 394 141 127


3 527 693 1 468 015


1 109 255 703 200


4 636 948 2 171 215


2 650 204 1 217 945


839 439 228 490


38 050 21 580


2 767


1 106 488 703 200


4 636 948 2 171 215


348 480 362 400


56 461 113 866


404 941 476 266


coaching och biträde av VL i det dagliga arbetet (1 person), hantering av gåvobevis och utskick samt
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Noter


fortsättning... N o t


Administrationskostnader 3


Kostnader för anställda


Övriga kostnader


Summa


Anläggningstillgångar 4


Inventarier


Stiftelsen saknar inventarier och tidigare inventarier är till fullo avskrivna 2014. Posten har utgått i ÅR 2020.


Byggnader och mark (belopp i tkr) Bokfört värde


600 0 131


Ale Verle 1:40 0 227


Ale Sålanda 2:22 0 696


”Solliden” reglering till Ale Sålanda 2:22 0 *


0 *


Östhammar Söderboda 3:32 0 2 083**


*”Solliden” och ”Skarnhålan” ingår i Ale Sålanda 2:22 **Nytt taxeringsvärde under 2021


Tillgångar med restriktioner 5


* Samtliga av Insamlingsstiftelsen Naturarvet förvärvade skogsfastigheter skrivs av till 100 % varför


dessa egendomar utgör tillgångar med restriktioner. I fastighetstaxeringen avspeglas detta fr o m


2017 års taxering med lägre taxeringsvärden för fastigheter med restriktioner pga t.ex. naturreservat.


* Fastigheten Östhammar Söderboda 3:32 förvärvades och avskrevs till fullo under 2020. Avskrivning


Kortfristiga skulder 6


Summa skulder


* Stiftelsens kortfristiga skulder utgörs av lönerelaterade skulder.


Upplupna kostnader 7


Summa upplupna kostnader


* Stiftelsen beräknar upplupen kostnad för revision till 12 500 kr, vilket avräknas vid betalning av


revisionsarvode för 2020 under 2021.


2 020 2 019


101 285 119 117


200 199 54 455


301 485 173 572


Anskaffnigns-
värde


Taxerings-
värde


Jokkmokk Kvikkjokk 6:3


2 500


5 265


1 347


”Skarnhålan” reglering till Ale Såalnda 2:22 3 230


3 938


av köpeskillingen inkl. stämpelskatt och avgifter om 3 938 tkr utgjorde större delen av ändamålskostnaderna.


2 020 2 019


10 041 1 016 816


2 020 2 019


12 500 12 500
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Noter


fortsättning... N o t


Exceptionella intäkter 8


* Under året har Insamlingsstiftelsen Naturarvet mottagit ett enskilt statligt bidrag om 1 miljon kr avsedda för


att lösa ett lån till säljaren av ”Skarnhålans gammelskog”.


För detta erhölls statligt bidrag från Tillväxtverket om sammanlagt 106 488 kr.


* Flera stora gåvor har influtit under 2020. De fem största gåvorna är:


1. En privat aktiegåva motsvarande 791 901 kr


3. En privat insamling av Rebecka Lemoine om 150 910 kr.


4. Urberg/Outnorths företagsgåva om 150 000 kr.


5. Två likvärdiga belopp från IvyRevels företagsgåva om 100 000 kr och en privatpersons gåva om 100 000 kr.


9


* Under 2020 har Naturarvets planer om att utöka det skyddade området kring Svartsundets gammelskog


matchats med ansökningar om bidrag från flera olika parter, bl.a. EOCA, Naturvårdsverket och Naturbonusen


från Naturkompaniet. Under våren har samtliga ansökningar avslagits eller inte nått slutligt urval i processen.


De medel som utöknings-projektet till stor bygger på uteblev varför även projektet har skjutits på framtiden,


* Efter årsskiftet har beslut om naturreservat fattats av Länsstyrelsen i Västra Götaland avseende Skarnhålans


gammelskog, som inlemmas i Eklidens naturreservat. Beslutet har anpassats till Naturarvets strikta skydd av


förvärvad skogsmark.


* Efter årsskiftet har Länsstyrelsen i Uppsala beslutat om att skriva intrångsavtal för Svartsundets gammelskog.


Avtalsförslag har skickats ut till Naturarvet.


* P.g.a. en ökad arbetsbelastning i kombination med minskad arbetstid för VL under 2020 samt övergång till


nytt ekonomisystem som inte ”lirar” som det ska har årsredovisning för 2020 inlämnats efter senaste datum


enligt riktlinjer för Svensk insamlingskontroll. I kommunikation med revisorn och Svensk Insamlingskontroll har


en plan för inlämning av årsredovisning och rapportpaket upprättats och kontinuerligt uppdaterats.


* P.g.a. coronapandemins effekter våren 2020 ingick VL avtal om korttidsarbete (40%) under maj-dec 2020.


2. Icebugs företagsgåva motsvarande en hel dags omsättning i internetshopen om 368 731 kr.


Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets utgång


förutom avseende anläggning av en damm för gölgrodans spridning i området.
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Underskrifter


Insamlingsstiftelsen Naturarvet använder digital signering av årsredovisningen för 2020.


De daterade signaturerna medföljer på ett särskilt blad och digitala identiferare medföljer 
original-dokumentet.


De signerande personerna för Naturarvet i angiven ordning är:


Melvin Moon, ordförande
Pia Björstrand, vice ordförande
Momo Dalvald, ordinarie medlem
Adam Bergström, ordinarie medlem
Lo Jarl, verksamhetsledare


Revisionsberättelse har lämnats av MT Revision AB på det datum då nedanstående persons 
digitala signatur har infogats i signatur-bladet.


Signerande revisor är:
Fredrik Åborg, auktoriserad revisor
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INSAMLINGSSTIFTELSEN NATURARVET, Org.nr 802424-1393 


 
 


Revisionsberättelse 


  


Till styrelsen i INSAMLINGSSTIFTELSEN NATURARVET  


Org.nr 802424-1393 
 
  


Rapport om årsredovisningen 
  
Uttalande 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för INSAMLINGSSTIFTELSEN NATURARVET för 
räkenskapsåret 2020. 
  
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 2020-12-31 och av dess 
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 
  
Grund för uttalande 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i 
förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 
  
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt 
uttalande. 
  
Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen 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 misstag. 
  
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte 
om styrelsen avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta. 
  
Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 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 misstag 
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare 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 väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller  misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 
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- skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens 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 redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 
  
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, 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 osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen 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 presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild. 
  
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.  
  
  


Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
  
Uttalande 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
INSAMLINGSSTIFTELSEN NATURARVET för räkenskapsåret 2020.  
  
Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet 
eller årsredovisningslagen.  
  
Grund för uttalande 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och 
har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
  
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt 
uttalande. 
  
Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.  
  
Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende: 
  
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller 
  
- på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, 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 upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot stiftelsen. 
  
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en 
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professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst 
på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag 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. Jag går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande.  
 
Anmärkning 
Årsredovisningen har avlämnats sent i förhållande till stiftelsens stadgar. 
  
  
Stockholm  
  
  
_________________________________  
Fredrik Åborg   
Auktoriserad revisor  
 





		Verksamhetsberättelse och årsredovisning Insamlingsstiftelsen Naturarvet 2020 org nr 802424-1393.pdf

		Revisionsberättelse 2020.pdf



		2021-09-02T15:16:50+0000


	



