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Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten
 Stiftelsen Skånska Landskap bildades 2004 av Region Skåne. Enligt stiftelseurkunden är stiftelsens
 ändamål att bevara och utveckla natur- och kulturmiljöer samt att stimulera det rörliga friluftslivet.
 Folkhälsoperspektivet skall särskilt beaktas i verksamheten.

 Stiftelsen ska trygga tillgången till skogs- och naturmark med hög tillgänglighet för allmänheten och ge
 möjligheter till skogsbruk med stor hänsyn till miljö, naturvård, kulturmiljövård, viltvård samt rekreation
 och friluftsliv. Att skapa möjligheter till friluftsliv för barn och ungdomar samt för andra grupper i
 samhället som av olika skäl har små möjligheter till att kunna utöva friluftsliv är en viktig uppgift för
 stiftelsen. Stiftelsen skall hålla skogsmark tillgänglig och främja undervisning för barn och ungdomar i
 frågor rörande natur- och kulturmiljövård och skogsfrågor. 

 Natur- och friluftsliv och dess betydelse för folkhälsan och möjligheter till rehabilitering av människor
 som har behov av detta är också frågor som bör uppmärksammas i stiftelsens verksamhet.

 Inom stiftelsens skogsområden skall de för landskapet naturliga trädslagen - i första hand ädellöv-
 trädslagen såsom bok, ek, ask, lind och lönn - gynnas, när ny skog etableras. Landskapets särart
 samt olika landskapstyper i Skåne skall värnas och vid behov återskapas. Skogsmarkens virkes-
 producerande förmåga ska långsiktigt tas till vara och bibehållas i syfte att erhålla en god och uthållig
 ekonomisk avkastning.

 För att nå ut till den breda allmänheten är information och kunskapsspridning om stiftelsens natur-
 områden, andra värdefulla områden i Skåne, men även om det skånska landskapet i allmänhet något
 som särskilt skall beaktas i verksamheten. Även vetenskaplig forskning rörande frågor av betydelse
 för den skånska naturvården och kulturmiljön samt för rekreation, friluftsliv och folkhälsa skall främjas.

Främjande av ändamålet
 Stiftelsen förvaltar sitt fastighetsinnehav i enlighet med stiftelseurkunden. Stor hänsyn tas till
 rekreations- och miljövärden. Marker med höga biologiska värden har avsatts genom reservat och
 biotopskydd. Vid föryngring av skogen återbeskogas med för landskapet naturliga trädslag där så är
 möjligt. Kulturlandskapet vårdas genom lokala arrendatorer samt särskilda naturvårdsinsatser. 

 Stiftelsens mark har i stor utsträckning gjorts lättillgänglig för allmänheten genom strövområdets
 infrastruktur. Genom stiftelsens utomhuspedagogiska verksamhet ges barn unika möjligheter att
 upptäcka naturen och få ett ökat intresse för framtida naturvistelse. Den publika verksamheten
 möjliggörs genom ett årligt anslag från Region Skåne. 

 Egendomsförvaltning 
 Stiftelsen Skånska Landskaps fastigheter omfattar 2313 ha skog, åker och övrig mark. Stiftelsens
 marker ligger i Höör, Hörby och Svalövs kommuner. På fastigheterna finns strövområdet Fulltofta med
 Fulltofta Naturcentrum. 90 hektar är naturreservat, samtliga reservat ligger inom fastigheten Fulltofta i
 Hörby kommun.

 Stiftelsen Skånska Landskap är förvaltare för fem andra skogs- och fritidsstiftelser med anknytning till
 Region Skåne. Förvaltningsavtal finns med Stiftelsen för Fritidsområden i Skåne, Stiftelsen O D
 Krooks donation i Malmöhus län, Stiftelsen O D Krooks donation i Kristianstads län, Stiftelsen Jur. Dr.
 H Cavallis donationsfond och Stiftelsen Emil Bondessons skogsvårdsfond. Totalt förvaltar stiftelsen
 10 812 hektar mark.
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 Publik verksamhet 
 Den publika verksamhet som stiftelsen bedriver är huvudsakligen bidragsfinansierad. Verksamhetens
 innehåll regleras genom avtal med Region Skåne finansieras huvudsakligen via årliga bidrag från
 Region Skåne. Stiftelsen söker dessutom projektstöd från EU, andra organisationer och stiftelser.

 Styrelse 
 Styrelsen för stiftelsen har under 2021 haft följande sammansättning.

    Ledamöter
    Charlotte Wachtmeister (M), ordförande, Torekov
    Gunnar Jönsson, (S), vice ordförande, Genarp
    Carl Sonesson (M), Staffanstorp
    Magnus Grill (L), Råå
    Staffan Fredlund (C), Dalby
    Pia Jönsson (S), Hjärup
    Thomas Rödin Hulth (MP), Helsingborg
    Fredrik Ottesen (SD), Marieholm

    Ersättare
    Birger Swahn (M), Lund
    Nicholas Harrison (M), Kristianstad
    Camilla Andersson (M), Limhamn   
    Christer Grankvist (S), Borrby
    Ann Danielsson (S), Helsingborg
    Daniel Engström (SD), Landskrona
    
    Revisorer 
    Conny Johansson (SD), Vankiva
    Thomas Hallberg, Ernst & Young AB

    Ersättare
    Gustavo Garcia (V), Arlöv
    Magnus Helmfrid, Ernst & Young AB

 Styrelsen har under 2021 haft fyra sammanträden.

 - - -

 2021 var Friluftslivets år - en nationell satsning under ledning av Naturvårdsverket. Målsättningen med
 Friluftslivets år var samstämmig med delar av stiftelsens prioriteringar för den publika verksamheten
 och stiftelsen deltog på flera sätt genom aktiviteter samt information på sociala medier. Även 2021 var
 stiftelsens verksamhet påverkad av Coronapandemin. 

 Besökstrycket i våra strövområden och på Fulltofta Naturcentrum har fortsatt varit högt vilket varit
 glädjande. I år kunde vi dra nytta av satsningar och erfarenheter från fjolåret och även detta år har
 parkeringar byggts ut på bekostnad av de markägande stiftelserna. Strövområdena har budget-
 mässigt prioriterats och betydande resurser har lagts på underhåll och sophantering. Genom särskilda
 medel från Region Skåne kunde vi genomföra pilotprojektet "Naturvärdar" vars ena målsättning
 handlar om hur vi kan få besökarna kan vistas i naturen på ett hållbart sätt.

 Övergripande mål och prioriteringar
 Samtliga övergripande mål (allmänna prioriteringar) har uppnåtts under året. 

 Verksamheten har omstrukturerats, omprioriterats och anpassats efter den nya överenskommelse
 som tecknats med RUN. Strövområdesverksamheten har förstärkts för att hålla god kvalitet och möta
 det ökade besökstrycket. Genom strövområdena skapar stiftelsen goda förutsättningar för fler att
 komma ut i naturen till ett aktivt friluftsliv och bidrar på så sätt till det förebyggande hälsoarbetet.
 Aktiviteter för barn och naturovana samt servicen på FNC sänker tröskeln ytterligare för de som inte är
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 vana att vistas i naturen.  Stiftelsen har varit en aktiv aktör under Friluftslivets år. Stiftelsens med-
 arbetare har hög kompetens inom friluftsliv och är en aktiv och efterfrågad samverkanspart gentemot
 andra skånska aktörer inom friluftsliv. Samverkan har även stärkts gentemot kommuner och lokalt
 näringsliv. 

 Genom att skogsskötsel och strövområdesskötsel upphandlas skapas många lokala arbetstillfällen.
 Alltmer service och genomförandearbete läggs ut på lokala entreprenörer: stuguthyrning, caféverk-
 samhet och vandrarhem, men även genomförande av olika aktiviteter för allmänheten. Allt fler
 kommersiella aktörer hittar våra strövområden och ser dem som en arena för att utveckla sin verk-
 samhet. Nytt för i år är arbetsmarknadsprojektet "Naturvärdar" som liksom det tidigare Leaderprojekt
 "Växa med hästkraft" skapar möjligheter för personer utanför den ordinarie arbetsmarknaden. 

 Ekonomi 
 Stiftelsen redovisar ett positivt resultat i förhållande till budget.

 Gällande stiftelseförvaltningen överstiger resultatet budget främst på grund av en allframtids-
 ersättning avseende ett reservat i Fulltofta. 

 Gällande verksamheten finansierad av Region Skåne har vissa kostnader fått skjutas framåt varför vi
 redovisar ett positivt resultat som balanseras över till kommande år. Gällande gemensamma
 kostnader budgeterade inom stab är det framför allt kostnader inför den planerade kontorsflytten som
 inte fallit ut under 2021, men även den planerade träffen med övriga skogs- och naturstiftelser i
 Sverige. Inom strövverksamheten beror det på att renoveringen av Balder fått skjutas fram till 2022 på
 grund av sjukskrivning samt den tidiga vintern. Även 2021 har en del aktiviteter för skolor inte kunnat
 genomföras vilket medför ett överskott som balanseras till 2022. 

 Medarbetare och arbetsmiljö 
 Arbetsmiljön har påverkats tydligt av den pågående pandemin. Vi har noga följt Folkhälso-
 myndighetens rekommendationer. Arbetet i fält har flutit på "som vanligt" och kontorsarbete har fått
 skötas hemifrån. Möten har hållits digitalt via Teams. Medarbetarna har stärkt kompetensen i digitalt
 arbete, digital mötesteknik och effektivt hemarbete. Ledarskap och samverkan blir svårare på distans
 och utvecklingen av arbetet sker bäst i samspel med varandra. Medarbetarna ger varandra mycket
 inspiration genom att träffas, något som är av stor betydelse dels för utveckling av arbetet men inte
 minst för arbetsglädjen.

 Då stiftelsen saknar egen HR-kompetens har vi under våren förstärkt vårt samarbete med företags-
 hälsovården. En hälsoundersökning gjordes av samtliga tillsvidareanställda medarbetare. Denna
 visade att medarbetarna huvudsakligen har en god hälsa men ger även starka orossignaler gällande
 stress och brister i organisatorisk och social arbetsmiljö. Under hösten genomfördes en workshop
 med konsult från Previa och ett arbetsmiljöråd har tillsatts. 

 Den genomsnittliga sjukfrånvaron har åter sjunkit till en låg nivå (2,04 %). Detta trots vissa problem
 med stressrelaterad sjukfrånvaro som gjort att sjuktalet varit över 4 % under några månader. 

 Totalt har 16 medarbetare tillsvidareanställning inom stiftelsen. Dessutom har under 2021 sju olika
 personer haft kortare eller längre visstidsanställningar eller timanställningar. Två nyrekryteringar har
 gjorts under året; en visstidsanställd projektledare till ett arbetsmarknadsprojekt med finansiering från
 Region Skåne och en skoglig förvaltare finansierad av OD Krooks Donation. VD meddelade under
 våren att hon vill avsluta sin tjänst och rekrytering av ny VD genomfördes under hösten och slutfördes
 i januari. Ny VD börjar den 14 april 2022. 

 Stiftelseförvaltning 
 Verksamheten för 2021 i de fem stiftelser som förvaltas av Stiftelsen Skånska Landskap framgår av
 respektive stiftelses förvaltningsberättelse. Nedan beskrivs förvaltningen av Stiftelsen Skånska
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 Landskaps tillgångar samt vissa stiftelseövergripande frågor.

 Skogsbruk 
 2021 har samverkan inom skogsbruket fortsatt med den huvudentreprenör som upphandlades 2018.
 Samarbetet med såväl dem som deras underentreprenörer går väldig bra med god ömsesidig dialog,
 smidig hantering och mestadels snabba virkesflöden.

 Efter att under flera år koncentrerat mycket av de skogliga åtgärderna på att bekämpa granbarkborrar
 minskar nu angreppen kontinuerligt. Avverkning har skett enligt plan med gallring i olika typer av
 bestånd och föryngringsavverkning i gran. 

 Årets planteringar har gått bra men med relativt mycket snytbaggegnag. På Fulltofta har med bidrag
 från Skogsstyrelsen, planterats två större objekt med ek efter avverkad granskog. Under hösten har
 stora arealer röjts, såväl barr- som lövbestånd.

 Avverkningar i yngre- och medelålders bokdominerade bestånd utförs idag huvudsakligen med
 inriktning på hyggesfritt skogsbruk. Måluppfyllelsen avseende hyggesfritt skogsbruk och omföring av
 trädslag från gran är med råge uppfyllda. Skogsbruksstrategin har uppdaterats under hösten, och
 kommer att vara ett viktigt hjälpmedel för att anpassa vårt skogsbruk till framtidens klimat, utveckla
 biologisk mångfald och rekreationsvärden i stiftelsens skogar. Vissa mängder grot (grenar och toppar)
 har inte flisats enligt plan, en eftersläpning som beror på överskott och prispress gällande biobränslen.
 I övrigt har virkespriserna stigit och är åter på en mycket god nivå.

 Natur- och kulturmiljövård
 Första halvåret lades mycket arbete på att iordningsställa större arealer betesmark vid byte av
 arrendatorer. Det har handlat om både röjning i betesmarker, renovering och komplettering av
 stängsel, säkerställa vattentillgång för djuren samt överföra stödrätter och genomföra åtskilliga
 samråd med Länsstyrelsen. Länsstyrelsens långa handläggningstid vid samråd är ett problem bland
 annat för att säkra vatten till betesdjuren. Vi har även kompletterat andra stängsel för att kunna ha
 flera olika djurslag i beteshagarna vilket är nödvändigt bland annat vid restaureringsåtgärder. Vi
 fortsätter med att använda getter vid restaurering.

 Samarbetet med Länsstyrelsen fortsätter på ett konstruktivt sätt, särskilt i de områden där
 Länsstyrelsen är reservatsförvaltare. Länsstyrelsens arbetslag har fortsatt med röjningar inom
 Fulltofta naturreservat. 

 I mars invigdes Naturstig Fiskarhus samma dag som vårt arbete i naturreservatet uppmärksammades
 genom besök och medverkan i Naturmorgon i SVT P1. En utvidgning av reservatet Fulltofta gård har
 gjorts vid Prästamöllan. 

 Uthyrning av mark, byggnader och jakt
 All jordbruksmark på stiftelsens fastigheter är utarrenderade till lokala brukare. Stiftelsen har
 dessutom två hus för uthyrning och tre arrendegårdar. Samtliga hus långtidsuthyrs. Jakten är
 utarrenderad på samtliga områden med jaktförbud lördagar, söndagar och helgdagar på de marker
 som är strövområden. Samspelet mellan jaktarrendatorer, förvaltare och allmänhet fungerar bra.

 Byggnadsunderhåll
 Planering har påbörjats för ombyggnation av Fulltofta Naturcentrum för att möjliggöra för all personal
 vid stiftelsen att har sin kontorsplats där.

 Kapitalförvaltning  
 Stiftelsens kapital förvaltas enligt av styrelsen antagen Kapitalförvaltningspolicy. Detta innebär att för
 närvarande är allt kapital, förutom fast egendom, placerat på bankkonton. 

 Näringsliv och arbetsmarknad
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 Genom stiftelsens verksamhet skapas flera lokala arbetstillfällen. Framför allt är det driften av
 skogsbruket som ger arbetstillfällen i flera led. Skötseln av skogarna upphandlas och hela kedjan från
 plantering, röjning, avverkning skapar lokala arbetstillfällen. Virkesråvaran förädlas i Sydsverige och
 bidrar till ett positivt sätt till såväl arbetstillfällen som förnybar råvara. Även skötsel av skogsvägar
 samt den utarrenderade jordbruksmarken skapar lokala arbetstillfällen. Flera av stiftelsernas
 byggnader hyrs ut till olika turismentreprenörer som använder dem i sin verksamhet; korttidsuthyrning
 av stugor, vandrarhem, café samt bas för turridning. På en av fastigheterna drivs ett Leaderprojekt i
 samverkan med FNC vars syfte långsiktigt är ett socialt företag för personer utanför den ordinarie
 arbetsmarknaden. Även skötseln av de 19 strövområdena upphandlas och ger genom sina
 underentreprenörer arbetstillfällen för flera lokala mindre företag. Under året har vi med särskilt stöd
 från Region Skåne genomfört arbetsmarknadsprojektet "Naturvärdar" som ett sätt att ge värdefull
 praktik för personer utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Aktiviteter mot allmänheten, till exempel
 vandringar genomförs i större utsträckning av lokala företag eller av inhyrda entreprenörer. 

 Miljö och klimat
 Året inleddes med en kartläggning av personalens tjänsteresor under åren 2019/2020. Kollektivt
 resande har på grund av pandemin minskat under 2020/2021. En kartläggning har gjorts avseende
 användning av fossilt bränsle inom olika områden inom stiftelsen. Vi ser en betydande minskning
 gällande skogstransporter. År 2012 låg siffran på användning av fossilfritt bränsle på 5 %, år 2020 på
 66 % och 2021 på 80 %. Detta har man kunnat uppnå genom att ställa krav vid upphandlingar men
 även att tekniken går framåt. 

 Miljöarbetet har pga. sjukskrivning inte kunnat fullföljas som planerat. 2022 måste detta arbete
 prioriteras upp. Ett brett "miljötänk" genomsyrar dock hela verksamheten och alla medarbetare. 

 Publik verksamhet

 Strövområden och Skåneleden
 Strövområdena har fortsatt varit välbesökta till följd av Corona. Vi arbetar mot att besökare ska få en
 bra och trygg upplevelse när de är i våra strövområden och att de möts av en tydlig och välskött
 infrastruktur. Förutom basen i strövområdesskötsel i form av städning, tvättning, oljning och röjning
 har vi även satsat på att förbättra infrastrukturen med bättre och fler grillar, bänkar och även målat om
 slingor. 

 En ny rekreationsplan har tagits fram och kommer att tas i bruk och testas under 2022. Detta innebär
 att all infrastruktur är inventerad och uppdaterad vilket ger en bra grund för fortsatt skötsel och ligger
 till grund för den kommande upphandlingen. Upphandlingsdokumenten som är framarbetade under
 hösten bygger på rekreationsplanen. 

 Alla vägskyltar till strövområdena har kartlagts och ett antal nya vägskyltar har satts upp för att
 underlätta för besökaren att hitta rätt. 

 Nya kart-/informationsskyltar har tagits fram där information speciellt om allemansrätt och
 naturreservatsförskrifter har lyfts fram för att förenkla för besökaren att snabbt kunna veta vad som
 gäller. Nya kartskyltar finns nu i fem strövområden.

 Husvagn- och husbilsparkering har ökat vilket medförde behov av en ny strategi. Eftersom
 problematiken är olika i strövområdena arbetar vi med situationsanpassade lösningar men så kallade
 ställ- eller campingplatser kommer inte att inrättas.

 Tourism in Skåne har testat ny tekning för mätning av besökare i våra mest besökta strövområden;
 Fulltofta, Järavallen och Snogeholm. 

 Samarbetet med orienteringsföreningarnas "Hittaut" har utökats än mer under året och flera
 strövområden har haft checkpoints vilket medför att nya grupper hittar till våra strövområden.

 Gällande Skåneleden följer arbetet det årshjul för verksamheten som upprättats efter det avtal som
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 skrivits med Region Skåne gällande koordinering och förvaltning av Skåneleden. Uppstartsmöten har
 hållits med alla kommuner, inkl. Söderåsens nationalpark, och stöd till ledansvariga tjänstepersoner
 har skett fortlöpande. Vi har uppdaterat metodiken för kvalitetskontroller i fält och har bland annat
 anpassat fältarbetet efter hur mycket assistans Region Skåne behöver inom andra områden. 

 Skötselutbildning har genomförts enligt plan med totalt 40 deltagare. Kvalitetssäkring av leden i fält
 har utförts genom stickprovskontroll och inventering i elva kommuner, och teamet har koordinerat nya
 leddragningar i tolv kommuner. Teamet har varit delaktiga i utbildning av naturvärdar och samordning
 inom projekt med nybörjarvandringar, i olika forum kring friluftsliv, i dialog kring utveckling av
 mountainbike, kanot och nationella låglandsleder, i dialog med destination Söderåsen, MittSkåne och
 Europark och som stöd till kommuner i dialog med markägare. Teamet har även arbetat kontinuerligt
 med en belastningskarta över naturområden i Skåne samt med de mallar på markägaravtal som delas
 ut till kommuner från huvudmannen. 

 Genom stiftelsens skåneledsteam möter vi många kommuner, friluftsorganisationer och en stor del
 besökare till såväl Skåneleden som till stiftelsens strövområden. Vi ser en fortsatt hög efterfrågan på
 de kunskaper som finns samlade hos teamet när det gäller koordinering och förvaltning av friluftsliv.
 Eftersom behovet av koordinering enligt ovan är stort, ökar också efterfrågan på tjänster hos teamet
 som ibland ligger utanför avtalet med Region Skåne. 

 Naturupplevelser, friluftsaktiviteter och marknadsföring inkluderat Fulltofta Naturcentrum och
 Besökscentrum Snogeholm
 Stiftelsen har varit mycket aktiv under den nationella satsningen, "Friluftslivets år - Luften är fri".
 Kommunikationen på Instagram och Facebook var mycket stark under projektåret med inspirerande
 inlägg och storys utifrån de aktuella temamånaderna. På Instagram har budskap som rör
 #allemansskyldigheten kommunicerats på andra språk som tyska, arabiska och engelska.

 Stiftelsen har utökat sitt samarbete med olika lokala föreningar för att nå just nya naturovana grupper.
 Projektet "Friluftsliv på svenska" i samverkan med Naturskoleföreningen startades upp med inledande
 fortbildning för SFI-lärare följt av utedagar. Ännu en riktad satsning är projektet "Nybörjarvandringar";
 32 unika tillfällen fördelade över året för den ovana vandraren som genom guidning och introduktion
 får mer trygghet att vandra på egen hand. Ett stort samarbetsprojekt var "Hela Skåne sover ute" som
 genomfördes för tredje året i rad tillsammans med bland andra Naturum Skrylle och Naturum
 Söderåsen.

 Vårens utomhuspedagogiska skolprojekt "Vi möts i skogen - Arrie" för årskurs 4:a samt "Grodliv i
 Snogeholm" för årskurs 1-2, kunde starta sen vår och med begränsat antal deltagare. Under tidig höst
 var pandemiläget något lugnare och satsningar för skolelever kunde genomföras utan nämnvärda
 avvikelser och begränsningar. En höstsatsning för årskurs 3 kallad "Vilda Vedema", följt av
 specialbeställning, så kallad "Naturgaranti" för årskurs 4 från Vellinge kommun vid Arriesjön. Därefter
 en helt ny "äventyrssatsning" för de lite äldre eleverna i årskurs 5-9 i Järavallen och Fulltofta
 strövområde. 
    När restriktionerna lättade visade även ett stort antal SFI-skolor intresse kring att få komma ut med
 sina elever till våra strövområden. 

 Under skollov har aktiviteterna matlagning utomhus på stormkök vid Möllerödssjö samt Äventyrscamp
 i Vedema genomförts för familjer. I samarbete med Vattenverkstaden uppfördes vattenaktivitets-
 stationer för barn med olika funktionsvariationer i Bjeveröd. Dessa blev tyvärr utsatta för omfattande
 skadegörelse. Under hösten genomfördes "Höstlovskul" vid Dagstorpssjön samt förra årets succé
 "Trollvinter i Vedema". 

 I samverkan med två kommuner samt ett flertal föreningar "föddes" ett nytt friluftsarrangemang
 "Arriedagen" vid Arriesjön under hösten. Stora ansträngningar gjordes för att verkligen nå ut i ett
 område i Malmö där man inte har för vana att idka friluftsliv. Busstransport erbjöds och resultatet blev
 långt över förväntan. Totalt 400 besökare och extrainsatta bussar. Paddling, håvning, eldnings-
 kunskap, allemansrätt och -skyldighet stod på programmet.

 Nya grepp som ej är ledarledda har testats under pandemin. Självaktiverande slingor såsom
 sinnesslingan "Bara vara" har varit öppna under stora delar av året i såväl Bockeboda som
 Arrieområdet. 
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    Utställningen "Speciella träd" samt "Uteliv i Skåne" öppnades upp på Fulltofta Naturcentrum så snart
 Covid-restriktioner gjorde detta möjligt. Besökarnas bidrag med foto av "Speciella träd" med
 tillhörande motiveringar ställdes ut på FNC under hösten. Även i år genomförs ArtWalk i Tjörnedala i
 samarbete med ÖSKG/Tjörnedala konsthall. Ett projekt där fjorton skånska konstnärer och deras verk
 möter vandrare längs kusten och Skåneleden i Tjörndala strövområde. I Snogeholm har Landart
 fortsatt att utvecklas och innehåller nu 20 verk spridda i strövområdet. Även ett konstsamarbete " I natt
 är vi sårbara" genomfördes i Fulltofta strövområde med konstnären Liv Vesterskov och Hörby
 kommun.

 Under våren öppnades "Mötesplats Grodan" i Snogeholms strövområde. Inne på Besökscentrum
 Snogeholm finns nu den första delen av det tänkta långsiktiga temat "Fem vilda arter och mötesplatser
 i Snogeholm". I september öppnades del två "Mötesplats Dovhjorten" upp ute i strövområdet med ett
 Viltspår uppbyggt på kunskap om fem av hjortdjuren som går att finna i Snogeholmsområdet. 

 Styrelsen har under året tagit beslut om att inte lägga resurser på besökscentrum i Snogeholm utan
 prioritera Fulltofta Naturcentrum (FNC).

 FNC som är stiftelsens informationsnav marknadsfördes även 2021 genom Visit Mittskåne som
 Infopoint för Mittskåne. Samarbetet med Visit Skåne har stärkts och alla strövområden finns med på
 besökskartan 2021. Flera nya artiklar om att vandra med familjer samt vandring på "hemliga platser"
 publicerades också på Visit Skånes webb. Ett nytt samarbete har inletts med Primärvården i Region
 Skåne som sänder info om friluftsliv, vandring och må bra ute i väntrummens skärmar på
 vårdcentraler.

 FNC har fått göra stora anpassningar med anledning av pandemin, för att på ett säkert sätt välkomna
 besökare. Caféverksamheten fortsätter som en viktig del i arbetet med att locka ut även de
 naturovana. Under de mest kritiska månaderna hindrade restriktionerna verksamheten från att vara
 öppen, vilket senare medfört att vi tappat en del besökare.
  
 Utvecklingen av sociala medier och stiftelsens hemsida fortsätter. Skanskalandskap.se är mycket
 populär och har årligen över 200 000 besökare. Nya flikar som "Må bra ute" och "Uteliv" har skapats.
 De sociala medierna har gått fram starkt i antal följare under året: på Facebook har vi nu 9000 följare
 och på Instagram 7500 följare. Många av följarna ger feedback via korta undersökningar om att de
 också tar sig ut i naturen genom våra tips. Åtta av tio följare säger att de vet vart de ska åka om de vill
 ut i naturen. Nio av tio vandrar längre än 4 km. Hälften vandrar cirka 8 km, men bara två av tio vandrar
 längre än 15 km.

 Framtid
 Stiftelsen är en i ett skånskt perspektiv betydande skogsförvaltare som engagerar sig alltmer i
 utvecklingen av ett miljömässigt och klimatpositivt skogsbruk. Stiftelsen har ett väl utvecklat
 samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet och stiftelsens medarbetare efterfrågas ofta vid
 föreläsningar för olika studentgrupper gällande hållbart skogsbruk, inte minst skogsbruk ur ett
 rekreationsperspektiv där vårt skogsbruk kan ses som en förebild.

 Skogens roll för att nå klimatmålen är betydande. Dels genom att fossilfritt bränsle kan framställas ur
 skogsprodukter, dels genom själva skogstillväxten som binder betydande mängder kol. Skogsråvara
 ersätter även oljebaserade råvaror i allt fler andra produkter inte enbart inom byggsektorn utan även
 kläder, plaster med mera. Hur skogens potential bäst tas tillvara framöver är idag en öppen fråga,
 trycket på skogsmarken och skogsråvaran förväntas öka betydligt i framtiden samtidigt som det finns
 starka krafter som vill lämna skogen orörd. Rättsutvecklingen gällande svenska domstolars tolkning
 av EU-direktiv gällande artskydd väcker idag fler frågor än vad de ger svar. Debatten kring svenskt
 skogsbruk beskrivs i dagsläget ofta som ett skyttevärnskrig. Stiftelsen hoppas genom sitt mångbruk
 kunna bidra till arenor för dialog mellan olika parter och synsätt gällande ett hållbart och ansvarsfullt
 brukande av skogen.

 Stiftelsen har en viktig roll i det regionala naturvårdsarbetet. Arealen skyddad mark har ökat starkt
 under senare år. I de naturreservat som stiftelsen förvaltar fortsätter arbetet med att sköta och
 restaurera habitat för att utveckla den biologiska mångfalden. Stiftelsen, tillsammans med övriga
 naturstiftelser i landet, arbetar för att få del av Naturvårdsverkets anslag för skötsel av skyddad natur.
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 Stiftelsens strövområden erbjuder en unik möjlighet för människor som inte är vana vid naturvistelse
 att känna sig trygga i naturen. Värdet av naturvistelser kommer säkert att uppmärksammas alltmer
 framöver då allt fler upptäcker naturens positiva inverkan på människors hälsa. Stiftelsens kan
 stimulera flera till naturvistelse genom att utveckla aktiviteter för att inspirera barn till att upptäcka
 naturen och underlätta för naturovana att känna sig trygga vid sitt skogsbesök. Det finns även behov
 att sprida kunskap om och att utbilda i allemansrätten, för att kunna bibehålla den unika möjligheten
 att vistas fritt i den svenska naturen. 

 Det är nödvändigt att öka nåbarheten till strövområdena så att även människor som inte har tillgång till
 bil ges möjlighet att ta sig ut i naturen, detta bör framgent vara en högre prioriterad fråga i planering av
 kollektivtrafik och cykelvägar. 

 Den överenskommelse som stiftelsen tecknade med Regionala utvecklingsnämnden (RUN) gällande
 inriktning av den regionfinansierade verksamheten 2021 - 2024 innebar en viss inriktningsförändring.
 Stiftelsens roll inom folkhälsa och friluftsliv betonas tydligare, men även stiftelsens roll i lokal
 näringslivsutveckling och att bidra till arbetstillfällen. Överenskommelsen innebar även en
 ambitionshöjning gällande stiftelsens strövområden vars roll blir allt viktigare som en trygg väg ut i
 naturen för ovana besökare. I ett samhälle där stressrelaterad ohälsa ökar har naturens återhämtande
 egenskaper ett högt värde. 

 Under 2021 har en utvärdering av effekten av stiftelsens arbete relaterat till avtalet med RUN utförts
 av WSP. Denna ska förhoppningsvis lägga grund för en utvecklad dialog mellan RUN och stiftelsen.
 Det finns behov att inom styrelsen fortsätta den påbörjade diskussionen kring att tydliggöra stiftelsens
 framtida inriktning och prioritera tydligt inom den publika verksamheten relaterat till omfattningen av de
 resurser Region Skåne avsätter.   

 Bilagor:
  -  Måluppfyllelse
  -  Nyckeltal
 

Flerårsöversikt Belopp i kkr
 2021 2020 2019 2018 2017
Antal anställda (st) 16 16 15 15 19
Huvudintäkter 25 920 24 503 27 702 24 213 26 777
Resultat efter finansiella poster 2 358 674 2 356 -817 5 225
Balansomslutning 66 549 64 980 63 345 59 934 59 682
Eget kapital justerat 19 702 17 831 17 293 15 154 15 637
Soliditet, % 30 27 27 26 26
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2021-01-01- 2020-01-01-

2021-12-31 2020-12-31

Stiftelsens intäkter
Nettoomsättning 10 066 889 8 958 412
Bidrag 15 853 076 15 544 230
Övriga rörelseintäkter 1 727 698 72 312

Summa stiftelsens intäkter 27 647 663 24 574 954

Stiftelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -7 832 505 -6 219 077
Övriga externa kostnader -4 279 058 -4 710 162
Personalkostnader 1 -11 405 865 -10 922 888
Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 2 -866 917 -886 689

Summa stiftelsens kostnader -24 384 345 -22 738 816

Rörelseresultat 3 263 318 1 836 138

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 48 285 13 163
Räntekostnader och liknande resultatposter -953 168 -1 175 344

Summa finansiella poster -904 883 -1 162 181

Resultat efter finansiella poster 2 358 435 673 957

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder 3 -590 000 -158 000

Summa bokslutsdispositioner -590 000 -158 000

Resultat före skatt 1 768 435 515 957

Skatt på årets resultat
Skatt på årets resultat -367 042 -102 131

Årets resultat 1 401 393 413 826
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 4
Balanserade utgifter för programvaror 64 753 77 004

Summa immateriella anläggningstillgångar 64 753 77 004

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 5 54 664 251 55 719 284
Inventarier, verktyg och installationer 6 32 960 221 029
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 7 339 773 76 962

Summa materiella anläggningstillgångar 55 036 984 56 017 275

Summa anläggningstillgångar 55 101 737 56 094 279

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror 18 607 11 933

Summa varulager 18 607 11 933

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 3 073 933 1 730 567
Övriga fordringar 382 941 503 861
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 103 573 893 647

Summa kortfristiga fordringar 3 560 447 3 128 075

Kassa och bank
Kassa och bank 7 867 840 5 745 616

Summa kassa och bank 7 867 840 5 745 616

Summa omsättningstillgångar 11 446 894 8 885 624

SUMMA TILLGÅNGAR 66 548 631 64 979 903
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Bundet eget kapital vid årets början 5 000 000 5 000 000

Bundet eget kapital vid årets slut 5 000 000 5 000 000

Fritt eget kapital
Fritt eget kapital vid årets början 12 673 825 12 259 999
Årets resultat 1 401 393 413 826

Fritt eget kapital vid årets slut 14 075 218 12 673 825

Summa eget kapital 19 075 218 17 673 825

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 9 790 000 200 000

Summa obeskattade reserver 790 000 200 000

Långfristiga skulder 10
Övriga skulder till kreditinstitut 4 775 500 4 875 000
Reverslån, Region Skåne 36 657 937 37 457 937

Summa långfristiga skulder 41 433 437 42 332 937

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 100 000 900 000
Leverantörsskulder 2 001 504 2 410 468
Övriga skulder 1 158 551 389 598
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 1 989 921 1 073 075

Summa kortfristiga skulder 5 249 976 4 773 141

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 66 548 631 64 979 903
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Kassaflödesanalys

 2021-01-01- 2020-01-01-
Belopp i kr 2021-12-31 2020-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 2 358 435 673 957
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m -673 547 838 934

1 684 888 1 512 891
Betald skatt -235 275 192 720

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 1 449 613 1 705 611
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager -6 674 8 212
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -467 865 2 209 440
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 380 560 -1 489 898

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 355 634 2 433 365

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -16 100
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -262 811 -38 000
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 1 945 000 75 744

Kassaflöde från investeringsverksamheten 1 666 089 37 744

Upptagna lån 4 975 000
Amorteringar -899 500
Förändring av checkräkningskrediten -2 421 827

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -899 500 2 553 173

Årets kassaflöde 2 122 223 5 024 282
Likvida medel vid årets början 5 745 616 721 334

Likvida medel vid årets slut 7 867 839 5 745 616
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Noter

 Belopp i kr om inget annat anges.

Not Redovisningsprinciper
 Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
 allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Värderingsprinciper mm
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
 nedan. Under året erhållna gåvor och donationer har värderats till marknadsvärde och redovisas
 bland stiftelsens intäkter.

 Fordringar
 Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

 Avskrivningsprinciper för immateriella anläggningstillgångar
 Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och de skrivs av på fem år.

 Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
 Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk
 livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Inventarier skrivs av planenligt.

 Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 25 år
Markanläggningar 20 år
Inventarier, verktyg och installationer 5 år

 Likvida placeringar
 Likvida placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet
 och det verkliga värdet.
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Not 1  Anställda och personalkostnader

 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Medeltalet anställda 15 14
Varav män 32% 38%

Summa 15 14

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Styrelsearvode 140 678 146 441
Löner och andra ersättningar: 7 670 943 7 104 577

Summa 7 811 621 7 251 018
Sociala kostnader 3 437 364 3 642 753
(varav pensionskostnader) 846 490 1 396 035

 Av stiftelsens pensionskostnader avser 0 kr styrelsen.
 Stiftelsens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 kr.
 Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige.

Not 2  Avskrivningar av materiella och immateriella  
           anläggningstillgångar
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Immateriella anläggningstillgångar 28 351 25 668
Byggnader och mark 643 334 643 334
Markanläggningar 7 163 7 163
Inventarier, verktyg och installationer 188 069 210 524

Summa 866 917 886 689

Not 3  Förändring periodiseringsfonder
2021-01-01- 2020-01-01-
2021-12-31 2020-12-31

Periodiseringsfond, årets avsättning -590 000 -158 000

Summa -590 000 -158 000
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Not 4  Immateriella tillgångar
 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 128 340 128 340
-Nyanskaffningar 16 100

Vid årets slut 144 440 128 340

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -51 336 -25 668
-Årets avskrivning -28 351 -25 668

Vid årets slut -79 687 -51 336

Planenligt restvärde vid årets slut 64 753 77 004

Not 5  Byggnader och mark
 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 62 239 235 62 239 235
-Nyanskaffningar - -
-Avyttringar och utrangeringar -404 536 -

61 834 699 62 239 235

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -6 519 952 -5 869 455
-Årets avskrivning enligt plan -650 497 -650 497

-7 170 449 -6 519 952

Planenligt restvärde vid årets slut 54 664 250 55 719 283

Taxeringsvärden, byggnader 3 049 000 3 049 000
Taxeringsvärden, mark 169 492 000 169 492 000

Not 6  Inventarier, verktyg och installationer
 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 2 099 865 2 283 762
-Nyanskaffningar 38 000
-Avyttringar och utrangeringar -221 897

Vid årets slut 2 099 865 2 099 865

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -1 878 836 -1 862 220
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 193 908
-Årets avskrivning anskaffningsvärden -188 069 -210 524

Vid årets slut -2 066 905 -1 878 836

Redovisat värde vid årets slut 32 960 221 029
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Not 7  Pågående nyanläggningar och förskott materiella 
             anläggningstillgångar
 2021-12-31 2020-12-31
Vid årets början 76 962 76 962
Investeringar 262 811

Redovisat värde vid årets slut 339 773 76 962

Not 8  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2021-12-31 2020-12-31
Upplupet förvaltningsarvode - 800 000
Förutbetalda hyreskostnader 40 126 39 029
Övriga förutbetalda kostnader 59 447 54 619
Upplupna intäkter 4 000

103 573 893 648

Not 9  Periodiseringsfonder
 2021-12-31 2020-12-31
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2019 42 000 42 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2020 158 000 158 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2021 590 000

790 000 200 000

Not 10  Övriga skulder till kreditinstitut, långfristiga

 2021-12-31 2020-12-31
Skuld till Handelsbanken 4 775 500 4 875 000
Skuld till Region Skåne 36 657 937 37 457 937

41 433 437 42 332 937

Belopp varmed skuldposten förväntas betalas 
efter mer än fem år efter balansdagen 37 608 023 38 732 937

Not 11  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2021-12-31 2020-12-31
Förutbetalda arrenden och bidrag 1 375 508 614 605
Upplupna semesterlöner och sociala avgifter 443 309 413 470
Upplupet styrelse- och revisionsarvode 35 000 45 000
Övriga upplupna kostnader 136 104 -

1 989 921 1 073 075
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Not 12  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

 2021-12-31 2020-12-31
Ställda säkerheter, fastighetsinteckning 3 000 000 3 000 000
Eventualförpliktelser Inga Inga

Underskrifter
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           Måluppföljning 2021 
 

Mål enligt verksamhetsplan 

2021 

Måluppfyllelse 
målet  

uppfyllt 

 

målet delvis 

uppfyllt 

 

målet ej 

uppfyllt 

Kommentarer 

Allmänna prioriteringar 

Under 2021 anpassas arbetssätt 
och verksamhet utifrån den nya 
överenskommelse om uppdrag för 
Stiftelsen Skånska Landskap som 
avtalats mellan Regionala 
utvecklingsnämnden och styrelsen 
för Stiftelsen Skånska Landskap. 

 Den publika verksamheten organiseras och 
budgeteras utifrån den nya överenskommelsen. 
Resurser har omfördelats men räcker inte till 
att göra allt som ingår i överenskommelsen. 
Prioriteringsdiskussioner förs med RUN, 
resurser fördelas utifrån styrelsens 
prioriteringar. 

Stiftelsen stärker sitt arbete för att 

hålla en hög kvalitet i 

strövområden och möta det ökade 

besökstryck som Coronapandemin 

bidragit till. 

 Stiftelsen har förstärkt sitt arbete inom 
strövområdena för att möta det höga 
besökstrycket och bibehålla kvaliteten. 

Stiftelsen utvecklar sin roll i ett 

förebyggande hälsoarbete och 

genomför konkreta insatser som 

skapar förutsättningar för ett 

aktivt friluftsliv för skåningars 

hälsa och välbefinnande. 

 Stiftelsen tydliggör sin roll inom detta område. 
Styrelsen har klargjort att det viktigaste i 
stiftelsens förebyggande hälsoarbete är 
välskötta strövområden med en välutbyggd 
infrastruktur. Aktiviteter som lockar unga och 
naturovana ut i naturen genomförs. Stiftelsen 
medverkar därutöver aktivt i de projekt som 
drivs av Region Skåne. 

Stiftelsen samverkar och tar en 

aktiv roll tillsammans med 

skånska aktörer inom friluftsliv, 

för att skapa en starkare helhet 

med samsyn och gemensamma 

målsättningar för det skånska 

friluftslivet.   

 Stiftelsen samverkar brett med andra aktörer 
inom friluftsliv. Vi är lyhörda för det behov som 
finns och överför ofta kunskap och information 
mellan olika organisationer. 

Stiftelsen ska vara en aktiv aktör 

under Friluftslivets år. 

 Stiftelsen har genomfört flera aktiviteter mot 
de prioriterade målgrupperna inom 
Friluftslivets år och varit mycket aktiv i sociala 
medier kopplat till årets olika teman. 

Genom olika aktiviteter, 

marknadsföring och information 

lockas fler skåningar ut i naturen 

varigenom stiftelsen kraftfullt 

bidrar till Region Skånes 

prioritering ”Bättre hälsa för fler” 

och till att sänka kostnader för 

sjukvård och sjukfrånvaro. 

 Stiftelsens strövområden och verksamhet blir 
allt mer kända och lockar ständigt fler 
skåningar till ett aktivt friluftsliv. 
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Samarbetet stärks med kommuner, 
friluftsorganisationer och lokalt 
näringsliv för att öka nyttan av 
stiftelsens strövområden och bidra 
till fler arbetstillfällen på 
landsbygden. 

 Samarbetet utvecklas ständig med nya aktörer 
som använder våra strövområden som arena 
för sin verksamhet.  
Arbetsmarknadsprojektet Naturvärdar har 
bidragit till nya positiva kontaktytor med 
kommunerna samt även skapat arbetstillfällen. 

Skogsbruk 

Skogsskötselstrategin ses över för 

att bättre belysa hur skogen bör 

skötas i ett förändrat klimat för att: 

‐ öka skogens 

motståndskraft 

‐ använda skogen och 

skogsmarken på ett klokt 

sätt för att begränsa 

klimatförändringar 

 En uppdaterad skogsbruksstrategi har tagits 
fram, beretts i styrelsen och förväntas antas av 
styrelsen den 10 mars 22.  

Minst 25 ha, totalt sett för alla 
stiftelser per år, ska åtgärdas med 
inriktning på hyggesfritt skogsbruk 
(genomsnitt över en 
femårsperiod). 

  Totalt har åtgärder med inriktning hyggesfritt 
skogsbruk utförts på 66 hektar. 
Därutöver har röjningsåtgärder utförts på 
ytterligare arealer med inriktning att skapa 
flerskiktade skogar som ger förutsättning för 
ett hyggesfritt skogsbruk.                                           

Minst 25 % av arealen avverkad 
granskog (eller främmande 
trädslag) ska omföras till löv eller 
tall (för vårt område naturliga 
trädslag), ädellöv prioriteras där 
det är lämpligt (genomsnitt över en 
femårsperiod). 

För Stiftelsen Skånska Landskap är 
målet minst 30 %. 

  Totalt 32 % av avverkad granskog har omförts 
till löv eller tall. 
SSL: 41 %                                                                      
Övriga stiftelser: 29 %  

Natur‐ och kulturmiljövård  
Upprätthålla god biologisk 
mångfald i våra skyddade områden 
genom ett ökat samarbete med 
Länsstyrelsens förvaltare och 
därmed hjälp av deras arbetslag.  
 

  Verksamheten fungerar väl i gott samarbete 
med Länsstyrelsen 

   

En tydlig och implementerad 
prioritering av såväl natur‐ som 
kulturmiljöåtgärder i våra skyddade 
områden.  

  En grund för en mer strukturerad prioritering 
togs fram under hösten, denna ska fyllas med 
innehåll under våren 2022. 
 
 

Strövområden och Skåneled   
En ny upphandlingsmodell för 

strövområdesskötsel fastställs av 

styrelsen under året. 

 
 

Det var inte aktuellt att ta fram en ny 
upphandlingsmodell däremot är underlaget för 
upphandlingen omarbetat och klart. 

Ett nytt verktyg för planering och 

uppföljning av drift och underhåll 

ska kunna tas i bruk 2022. 

 
  
 

Verktyget är klart och har redan tagits i bruk.        
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Inviga minst 10 mil ny Skåneled 

samt inventera 30–50% av befintlig 

Skåneled. 

 
             

30 – 50 % av leden har inventerats under 2021. 
Utdragna förhandlingar med markägare har 
gjort att 10 nya ledmil inte kunnat invigas. 

Utbilda minst 30 nya personer i 

Skåneledens kvalitetsstandard 

genom skötselutbildningar och 

personlig kontakt. 

 
 
             

40 deltagare har genomgått Skåneledens 
skötselutbildning under 2021.  

Samtliga strövstigar ska vara 

inlagda i QGIS. 

 Genomfört. 

Naturupplevelser, friluftsaktiviteter och marknadsföring inkluderat Fulltofta 
Naturcentrum och Besökscentrum Snogeholm 
 

Två utomhuspedagogiska projekt 
genomförs (VT resp. HT) då utvalda 
skolor bjuds in till en 
naturupplevelse i något av 
stiftelsens strövområden. 

  Under våren genomfördes ”Vi möts i skogen” 
för åk 4 vid Arriesjön samt ”Grodliv i 
Snogeholm” för åk 1 ‐ 2. Under hösten ”Vilda 
Vedema” för åk 2, ”Vi möts i Arrie”‐ 
Naturgaranti för åk 4 samt i Järavallen o 
Fulltofta ”Äventyr” för åk 5 ‐ 9.  

Egna aktiviteter riktade mot 
allmänheten erbjuds i minst 10 
strövområden. 

  Aktiviteter har genomförts i 16 strövområden. 
Under vårens restriktioner företrädesvis 
digitala/självaktiverande. 

Samverkansarrangemang med 
andra friluftsorganisationer 
genomförs i minst två 
strövområden. 
 

  Samverkansarrangemang har genomförts i flera 
strövområden. Exempel:  

‐ Nybörjarvandringar för ovana vandrare 

utförda av olika naturturismföretag  

‐ Hittaut‐samverkan med 

orienteringsförbundet. 

‐ ”Friluftsliv på svenska” projekt i samarbete 

med Naturskoleförening.  

‐ Arriedagen i samverkan med 

Vattenverkstaden, Scouterna, Naturbarn 

samt Malmö och Vellinge kommun. 

En kvalitativ undersökning 
genomförs i olika målgrupper 
gällande: ”Hur fick du information 
om att ta dig ut naturen”. 

  Genomfördes i nov/dec och gav ca 30 svar. 
Hälften av besökarna var redan bekanta med 
våra områden medan övriga främst söker info 
via vår hemsida samt sociala medier. 
Merparten av besökarna vill ha information om 
vandring och kartor i våra strövområden. 
  

Minst 1000 deltagare på 

Skåneledens friluftsevenemang. 

 

  På grund av pandemin har det kvantitativa 
målet, baserat på evenemang projektledda av 
Skåneleden, ej uppnåtts. Nybörjarvandringar 
och Hittaut Skåne når dock ut till en stor del av 
allmänheten och genom dessa överstiger 
deltagarantalet målsättningen.  

Miljö och klimat 
Hållbar mobilitet genom att resa så 
klimatsmart som möjligt och 
minska användandet av fossila 
bränslen.  
 

  Förmånsbilar och företagsbilar drivs av el eller 

gas. Coronapandemi har medfört att det 

kollektiva åkandet minskat. Många medarbetare 

är i behov av egen bil för att kunna komma ut till 

sina arbetsplatser i naturen.  



 
 

Stiftelsen Skånska Landskap  |  Nya Torg 11  |  243 30 Höör  |  www.skanskalandskap.se 

Beskriva vårt skogsbruks 
klimatpåverkan och ta fram en 
skogsskötselstrategi för positiv 
klimatpåverkan och bättre 
motståndskraft mot 
klimatförändringar.  

  Skogsbruksstrategin är uppdaterat bland annat 

avseende klimatpåverkan. Någon heltäckande 

beskrivning av vårt skogsbruks klimatpåverkan 

har inte kunnat redovisas. 

Utveckla nya metoder för att 
minska nedskräpning i samverkan 
med våra strövområdesbesökare. 

 

  En ny metod prövas i Snogeholm med tydligare 

sopsortering och minskning av soptunnor ute i 

området.  

Några företag har som personalaktivitet städat i 

Järavallen i samarbete med Kävlinge kommun 

och SYSAV.  

Skräputställning informerar allmänheten om 

skräp och påsholkar uppmuntrar till 

skräpplockning. 

Medarbetare    

Sjukfrånvaron ska långsiktigt ligga 
under 3 %. 

 Genomsnittlig sjukfrånvaro var under året 

2,04% 

Vi ska ha minst 10 väl kvalificerade 

sökande till de tjänster som 

utannonseras. 

 Tre tjänster har utannonserats under året. 

Till projektledare Naturvärdar sökte 172 

personer varav åtminstone 63 var väl 

kvalificerade. 

Till skoglig trainee sökte 53 personer varav 14 

uppfyllde skallkraven.  

Till VD tjänsten sökte 48 personer varav 19 

markerades som intressanta eller mycket 

intressanta.  

Ekonomi 

Den allmännyttiga verksamheten 

bedrivs med ett nollresultat där 

prioritering sker utifrån vad som 

bedöms skapa störst värde för 

Skånes invånare. 

  Ett positivt resultat i förhållande till budget 

redovisas föranlett av att vissa budgeterade 

kostnader faller ut föst 2022. Verksamheten 

drivs enligt styrelsens prioriteringar utifrån 

uppdragsavtal med RUN. 

Den externa finansieringen ska öka 

genom att söka för verksamheten 

lämpliga samverkanspartners och 

medfinansiärer och tillsammans 

med dessa öka den externt 

finansierade delen av 

verksamheten. 

  Den externa finansieringen ökar i viss 

utsträckning genom nya samverkanspartners 

inom den utomhuspedagogiska verksamheten 

Egendomsförvaltningen bedrivs 

med en långsiktig ekonomisk 

hållbarhet utifrån de olika 

stiftelsernas statuter. 

      Målet bedöms uppfyllt under året. 

En ny IT‐miljö och IT‐stöd 

implementeras i verksamheten. 

 

 Klienthantering, backup och säkerhet blev klart 

hösten ‐21, arbetet med intranät samt nytt 

diarie‐ och arkivsystem beräknas slutföras våren 

‐22. 

 

 
 



 
 

Nyckeltal till årsredovisning 2021 
 
Stiftelseförvaltning 
 
Markinnehav  
(hektar) Stiftelsen Skånska Landskap 2021 
Produktiv skogsmark 2054 
Inägomark 140 
Övrig mark 125 
Vatten 15 
Summa 2334 

 
(hektar) Samtliga förvaltade stiftelser 2021 
Produktiv skogsmark 8872 
Inägomark 1072 
Övrig mark 907 
Vatten 823 
Summa 11674 

 
Volymfördelning trädslag i % 2010 jämfört med 2020 uppdelat per stiftelse 
Dessa siffror uppdateras vart femte år för att få en relevant redovisning, nästa blir då år 2025. 
OBS! I siffrorna för 2010 ingår lärk i tall och bok i övrigt ädellöv.  
 

Skånska Landskap 2010 2020 
Tall 3%  

Gran 59% 48% 
Lärk  7% 
Bok  14% 

Ek 7% 8% 
Övrigt Ädellöv 15%  

Övrigt  Löv 16% 23% 
 
 

Fritidsområden 2010 2020 
Tall 40% 37% 

Gran 16% 14% 
Bok  13% 

Ek 6% 7% 
Övrigt Ädellöv 19% 6% 

Övrigt  Löv 19% 23% 
 
  



 
 
 

OD Krook M-län 2010 2020 
Tall 8% 6% 

Gran 50% 45% 
Lärk  7% 
Bok  13% 

Ek 5% 5% 
Övrigt Ädellöv 18% 2% 

Övrigt  Löv 19% 22% 
 

OD Krook L-län 2010 2020 
Tall 15% 11% 

Gran 63% 56% 
Lärk  5% 
Bok  13% 

Ek 2% 3% 
Övrigt Ädellöv 11% 1% 

Övrigt  Löv 9% 11% 
 

Cavalli 2010 2020 
Tall 4%  

Gran 48% 38% 
Lärk  7% 
Bok  13% 

Ek 6% 9% 
Övrigt Ädellöv 20% 2% 

Övrigt  Löv 22% 31% 
 

Bondesson 2010 2020 
Tall 5% 4% 

Gran 42% 55% 
Bok  20% 

Ek 4% 3% 
Övrigt Ädellöv 26%  

Övrigt  Löv 23% 18% 
 
  



 
 
Nyckeltal utifrån styrelsens skogliga mål  

åtgärd 2018 2019 2020 2021 
Byte av trädslag från gran och lärk till  för 
området naturliga trädslag (löv eller tall) 8,6 ha 13,6 8,2 ha 24,8 ha 

varav till:      

bok 1,5 ha  0,3 ha 4,5 ha 
ek  7,1 ha 0,5 ha 5,5 ha 

björk 7,1 ha 5,6 5,6 ha 10,3 ha 

al   1,8 ha  

tall  0,9  5,5 ha 
Procentandel av föryngringsarealen 21% 26% 27% 34% 

     

Åtgärder som leder till hyggesfritt skogsbruk 7,0 ha 4,0 ha 58 ha 66 ha 
 

Kultur- och naturvårdsåtgärder 
Naturvårdsarbeten utförda i egen regi 

åtgärd antal ha 2018 antal ha 2019 antal ha 2020 antal ha 
2021 

SandLife NV-röjning/grävningar 35,0 22,5 5 ha 2 ha 
Övrig NV-röjning* 12,5 29,5 22 ha 9 ha 

Slåtter 6,0 11,0 10 ha 10 ha 
Hägn (nya beten) 4,5 0,0 36,5 ha 15,4 ha 

Restaurering med getter 5,0 9,5 16,5 ha 18,9 ha 

 
Naturvårdsarbeten utförda i egen regi bekostat av bidrag  

åtgärd antal kkr. 2021 antal ha 2021 
Gransaneringar (bidrag från JBV och SKS ) 294 kkr. 27 ha  

Övriga NV åtgärder (bidrag från LST) 450 kkr.  138 ha 
 
 
Skötsel torpruiner, fornminnen  

område antal 2018 antal 2019 antal 2020 antal 
2021 

Snogeholm 7 0 0 0 
Klåveröd 6 6 6 6 
Finstorp 1 1 1 1 

Bockeboda 5 5 5 5 

Djurholmen 1 1 1 1 

Fulltofta 19 19 19 19 
Orup 1 1 1 1 

Summa 40 33 33 33 



 
 
 

 

 

 

 

Naturvårdsarbeten utförda av Länsstyrelsens arbetslag  

åtgärd  antal ha 2018  antal ha 2019  antal ha 2020  antal ha 2021 

Röjning  8,0  11,0  4,5  4,0 

Gräsbränning   1,4  2,5  0,7  0,0 

Övrigt     2 km stig  4,5 ha nytt hägn 

 

 

Strövområden  
Total mängd infrastruktur som kräver årlig/löpande skötsel:  

Typ av infrastruktur:  2021 

Led (vandring‐MTB, rid och Tg‐led) (km)  343 

Eldstäder (st.)  103 

Sittgrupper (st.)  118 

Toaletthus (st.)  27 

Informationstavlor med kartskyltar (i vissa fall även 
naturreservatsskyltar) (st.)  124 

Objekttavlor (st. A4 eller A3)  111 
 

 

Total mängd infrastruktur som kräver underhåll: 

Typ av infrastruktur:  2021 

Spång (meter)  4000 

TG‐spång (meter)  1450 

Broar (st)  72 

Utsiktstorn/fågeltorn/brygga etc. (st)  23 

Hinderbanor (st)  4 
 

 

Total längd leder av olika slag (km): 

Typ av infrastruktur:  2018  2019  2020  2021 

Markerad vandringsled/stig  220  262  262  262 

Cykelled  17,5  18,3  32,3  45,3 

Ridled  22  17  17  23 

Tillgänglig stig  15  13  13  13 

 

 

 

 

 



 
 

Fulltofta Naturcentrum  

Betalande kunder FNC café  2017  2018  2019  2020  2021 

antal  7780  8848  8599  9388  6051 

 

 

 

Stuguthyrning, camping och ridverksamhet 
 
Ridverksamhet i Fulltofta strövområde  

Deltagare i ridverksamhet  2020  2021 

antal  872  978 
Siffror från Aspås Turridning 

 
Stuguthyrning  

antal  Fulltofta  Snogeholm  

Gästnätter     

2019  1 177  5 162 

2020    4 564 

2021    4 347 
 

 

Camping  

antal  2018  2019  2020  2021 

Betalande ekipage på campingen  658  617  946  1440 
Från och med april 2020 är det entreprenören Snogeholm Fritid AB som sköter stuguthyrning och camping 



 
 
 
Aktiviteter för olika målgrupper i våra strövområden samt FNC  
 

(antal deltagare) 2017 2018 2019 2020 2021 
Elever i olika utomhuspedagogiska projekt 9 695 4 427 5 031 1 208 1 579 

Barn och vuxna i olika lovaktiviteter 960 1 482 744 1 609 687 
Aktiviteter för allmänheten vid FNC 359 630 313 460 205 

Aktiviteter för allmänheten i strövområdena   97 316 605 
Digitala (självaktiverande) aktiviteter för allmänheten     1 885 

Stiftelsens höstdag för allmänheten 1 240 700 700   

Hela Skåne sover ute - uppskattat deltagarantal   1 000 600 400 
Vandringar specifikt för nybörjare    800 319 

Olika integrationssatsningar - SFI - skolor  688 740 165 450 
Fortbildningsinsatser lärare, pedagoger     114 

total deltagande 12 254 7 927 8625 5 158 6 244 
 
 

Kommunikation och marknadsföring  
_ 2017 2018 2019 2020 2021 

Unika besökare på webbplats 61 000 77 000 114 000 207 000 200 000 
Antal följare på Instagram 600 1 150 2 300 4 900 7 560 
Antal följare på Facebook 3 430 4 250 5 300 7 000 9 000 

Sidvisningar av pressutskick på Mynewsdesk 3 800 16 600 14 300 10 560 9360* 
Beställda strövområdesfoldrar (i tryckt form) 19 600 27 649 31 126 33 400 21 160 

*Jan-nov 2021, tjänsten sades upp nov -21 



 
 
Personalredovisning  
 

 
 

 
 

Kolumn1 2017 2018 2019 2020 2021 
Årsarbetskrafter  18,89 15,13 14,84 14,37 15,06 

      
Genomsnittlig sysselsättningsgrad bland 

tillsvidareanställda      
Kvinnor 80% 79% 80% 81% 82% 

Män 89% 90% 90% 95% 89% 

      
Sjukfrånvaro (samtl anställda)      

I procent 5,46% 2,47% 1,12% 3,16% 2,04% 
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UPPFÖLJNING 2021 Stiftelsen Skånska Landskap

TOTALT stab/OH egen verksamhet egendomsförvaltning café
reviderad 

budget 21

utfall per 

211231 prognos 211231

reviderad 

budget 21

utfall per 

211231

prognos 

211231

reviderad 

budget 21

utfall per 

211231

prognos 

211231

reviderad 

budget 21

utfall per 

211231

prognos 

211231

egen tjänsteförsäljning 51 52 51

egen försäljning 7 218 8 821 8 164 2 809 2 809 2 900 4 007 4 762 4 486 400 674 630

externa bidrag 226 1 889 2 330 79 1 590 2 183

öronmärkta regionbidrag 2 497 2 447 2 497

fördelade regionbidrag 13 500 12 769 13 500

överfört bidrag 442 442 442

summa intäkter 23 934 26 420 26 984 2 809 2 809 2 900 4 086 6 352 6 669 400 674 630

direkta omkostnader ‐9 073 ‐9 447 ‐8 903 ‐160 ‐198 ‐160 ‐1 392 ‐1 709 ‐1 493 ‐190 ‐282 ‐301

personal (inkl omkostn*) ‐12 824 ‐12 876 ‐13 244 ‐3 049 ‐2 958 ‐3 091 ‐341 ‐334 ‐380 ‐178 ‐311 ‐291

summa kostnader ‐21 897 ‐22 323 ‐22 147 ‐3 209 ‐3 156 ‐3 251 ‐1 733 ‐2 043 ‐1 873 ‐368 ‐593 ‐592

0

avskrivningar ‐908 ‐867 ‐910 ‐856 ‐813 ‐856

räntor ‐1 000 ‐870 ‐919 ‐1 000 ‐870 ‐919

boksl.disp/skatt ‐21 ‐957 ‐496 ‐957

nettoresultat 108 1 403 2 512 ‐400 ‐347 ‐351 497 1 669 3 021 32 81 38

124% 123% 148%

97% 98% 175%

Intäkterna överstiger budget pga:
‐ Naturreservatet Prästamöllans allframtidsersättning
‐ större uttag ur skogen samt bra priser

Kostnaderna överssteg budget dels pga att året krävde mer vägunderhåll än uppskattat, dels 
eftersom röjning och återplantering gjorts i större utsträckning än planerat.

* Förutom 
lönekostnader inne-
fattar denna post 
sociala avgifter, 
pensionsavsättning etc, 
samt kostnader för 
personalens resor i 
tjänsten, friskvård, 
kontor, datorer och 
övrig grundutrust-
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UPPFÖLJNING 2021 Stiftelsen Skånska Landskap

egen tjänsteförsäljning

egen försäljning

externa bidrag

öronmärkta regionbidrag

fördelade regionbidrag

överfört bidrag

summa intäkter

direkta omkostnader

personal (inkl omkostn*)

summa kostnader

avskrivningar

räntor

boksl.disp/skatt

nettoresultat

* Förutom 
lönekostnader inne-
fattar denna post 
sociala avgifter, 
pensionsavsättning etc, 
samt kostnader för 
personalens resor i 
tjänsten, friskvård, 
kontor, datorer och 
övrig grundutrust-

TOT ALLMÄNNYTTA stab & OH allmännyttan strövområden och skåneled Aktiviteter, marknadsföring, FNC, SBC

reviderad 

budget 21

utfall per 

211231 prognos 211231

reviderad 

budget 21

utfall per 

211231

prognos 

211231

reviderad 

budget 21

utfall per 

211231

prognos 

211231

reviderad 

budget 21

utfall per 

211231

prognos 

211231

51 52 51 0 0 0 51 52 51

2 576 148 0 422 23 2 154 125

147 299 147 0 62 0 147 145 147

2 497 2 447 2 497 1 777 1 727 1 777 250 250 250

13 500 12 769 13 500 2 406 2 114 2 406 5 574 5 283 5 574 4 720 4 722 4 720

442 442 442 140 140 140 47 47 47 255 255 255

16 639 16 585 16 785 2 546 2 254 2 546 7 398 7 541 7 421 5 425 5 578 5 548

‐7 331 ‐7 258 ‐6 949 ‐977 ‐773 ‐719 ‐3 858 ‐4 152 ‐3 866 ‐1 589 ‐1 508 ‐1 568

‐9 256 ‐9 273 ‐9 482 ‐1 569 ‐1 482 ‐1 527 ‐3 514 ‐3 362 ‐3 552 ‐3 810 ‐4 039 ‐4 040

‐16 587 ‐16 531 ‐16 431 ‐2 546 ‐2 255 ‐2 246 ‐7 372 ‐7 514 ‐7 418 ‐5 399 ‐5 547 ‐5 608

0 0 0

‐52 ‐54 ‐54 ‐26 ‐26 ‐26 ‐26 ‐28 ‐28

0 0 0

0

0 0 300 0 ‐1 300 0 1 ‐23 0 3 ‐88

79% 108% 95%

94% 96% 106%

864 253

382 ‐863 ‐250

 

STABen har fått ett överskott  gentemot budget, vilket beror på
‐ uppgraderingen av IT‐systemen och utbildning i desamma inte har kunnat 
slutföras under 2021 
‐ stiftelseträffen som vi ska arrangeras flyttades fram till 2022
‐ de kostnader som den kommande flytten innebär (inkl all 
planering/arkivering etc) hann inte falla ut.

Därmed balanseras en del av bidraget till 2022.

Aktivitetsdelen fick ställa in en hel 
del aktviteter även under 2021 
pga pandemin. FNC behövde ökad 
andel av bidraget för att täcka 
sina kostnader.

Regionbidrag som balanseras 
till 2021: 
‐ 50 kkr avs SKL studieresa.
‐ 291 kkr avser strövs 
kostnader för Fiskestigen som 
inte hann tas som planerat 
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UPPFÖLJNING 2021 Stiftelsen Skånska Landskap

egen tjänsteförsäljning

egen försäljning

externa bidrag

öronmärkta regionbidrag

fördelade regionbidrag

överfört bidrag

summa intäkter

direkta omkostnader

personal (inkl omkostn*)

summa kostnader

avskrivningar

räntor

boksl.disp/skatt

nettoresultat

* Förutom 
lönekostnader inne-
fattar denna post 
sociala avgifter, 
pensionsavsättning etc, 
samt kostnader för 
personalens resor i 
tjänsten, friskvård, 
kontor, datorer och 
övrig grundutrust-

regional NMKV arbetsmarknad
reviderad 

budget 21

utfall per 

211231

prognos 

211231

reviderad 

budget 21

utfall per 

211231

prognos 

211231

92

470 470 470

800 650 800 0 0 0

800 742 800 470 470 470

‐747 ‐691 ‐636 ‐160 ‐134 ‐160

‐53 ‐53 ‐53 ‐310 ‐337 ‐310

‐800 ‐744 ‐689 ‐470 ‐471 ‐470

0 ‐2 111 0 ‐1 0

93% 84%

100% 109%

235

259 ‐236

Regional NMKV:s fick minskad tilldelning av regionbidraget, 
vilket delvis beror på att bidrag har betalats ut av  Länsstyrelsen
och att styrelsen beslutat att de markägande stiftelserna ska ta 
mer av kostnaderna själva.
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Period: 2021-01-01 - 2021-12-31

Resultatrapport 2021 (SEK)

Stiftelsen Skånska Landskap, 802424-6889

Kostnadsställe: Hela företaget Skapad: 2022-03-03

Period (jan-dec)

Utfall Utfall fg. år

Rörelsens intäkter mm

Nettoomsättning

Egendomsförvaltning 4 553 291 4 393 169

Skoglig verksamhet 3 823 921 3 801 985

Upplåtelser 713 337 575 138

Övr egendomsintäkter 16 033 16 046

Publik verksamhet 865 704 1 102 934

644 104 905 183Caféverksamhet 
Utomhuspedagogisk verksamhet 221 600 197 751

Övriga intäkter 4 877 642 3 706 134

Fakturerade tjänster 3 092 347 2 805 466

Fakturerade kostnader 1 785 295 900 668

Nettoomsättning 10 296 636 9 202 237

Övriga rörelseintäkter

Avyttringar 1 540 464

Stöd & bidrag 16 040 310 15 583 163

Övriga rörelseintäkter 17 580 774 15 583 163

Rörelsens intäkter mm 27 877 410 24 785 399

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader -7 800 557 -6 229 523

Egendomsförvaltning -1 714 361 -1 318 829

Skoglig verksamhet -1 706 508 -1 254 856

Upplåtelserelaterat -7 853 -63 973

Allmänyttiga direkta kostnader -4 233 914 -3 749 467

Strövområden inkl dess verksamheter -3 444 006 -3 188 665

Naturpedagogik -789 907 -560 802

Övriga direkta kostnader -1 852 282 -1 161 227

Övriga externa kostnader -4 488 113 -4 910 162

Lokaler & fastigheter -2 040 603 -2 511 736

Kontor & Förvaltning -2 447 510 -2 398 425

Personalkostnader -11 406 457 -10 922 888

Rörelsens kostnader -23 695 127 -22 062 572

Avskrivningar och nedskrivningar -866 917 -886 689

Avskrivningar -866 917 -886 689

Finansiella poster -904 883 -1 162 181

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 2 358 435 673 957

Bokslutsdispositioner -590 000 -158 000

Periodiseringsfonder

Resultat före skatt 1 768 435 515 957

Skatter -367 042 -102 131

Beräknat resultat 1 401 393 413 826

Redovisat resultat

2022-03-03 23:56:01



Stiftelsen Skånska Landskap

fastighetstaxering av lantbruksenheter enl Skatteverkets beslut 2020

kommun fastighet

skogsbruks‐

värde

skog med 

restriktioner

skogsim‐

pediment åkermark betesmark

ekonomi‐

byggnader tomtmark

bostads‐

byggnad

totalt

taxvärde tot ha

Hörby Fulltofta 31:16 141 116 000 164 000 2 528 000 2 824 000 146 632 000 2 039

Hörby Fulltofta 31:16, Mjälaströ 313 000 2 481 000 388 000 198 000 445 000 2 159 000 5 984 000 36

Hörby Fulltofta 31:16, Sjömossehus 232 000 389 000 102 000 175 000 590 000 1 488 000 9

Höör Bosjökloster 1:23 10 991 000 2 000 247 000 11 240 000 130

Svalöv Blinkarp 1:5 6 398 000 3 000 463 000 333 000 7 197 000 108

Summa 158 818 000 0 169 000 5 704 000 4 181 000 300 000 620 000 2 749 000 172 541 000 2 322
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