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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
 ädellövträdslagen 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
 virkesproducerande 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
 naturområden, 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.

 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
 10 817 hektar mark.
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 Allmännyttig verksamhet 
 Den allmännyttiga verksamheten som stiftelsen bedriver är huvudsakligen bidragsfinansierad.
 Verksamhetens innehåll regleras genom avtal mellan Region Skåne och Stiftelsen Skånska Landskap
 och finansieras huvudsakligen via årliga bidrag från Region Skåne. Stiftelsen söker dessutom
 projektstöd från EU, andra organisationer och stiftelser.

 Styrelse 
 Styrelsen för stiftelsen har under 2020 haft följande sammansättning.

    Ledamöter
    Charlotte Wachtmeister (M), ordförande, Kågeröd
    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 
    Bill Nilsson (SD), Yngsjö, t.o.m 2020-10-06
    Conny Johansson (SD), Vankiva, fr.o.m. 2020-11-03
    Thomas Hallberg, Ernst & Young AB

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

 Styrelsen har under 2020 haft fem sammanträden.

 - - -

 Verksamheten under hela 2020 har varit starkt påverkad av Coronapandemin. 

 Många av Skånes invånare har hittat ut i naturen. Besökstrycket i våra strövområden och på Fulltofta
 Naturcentrum har varit mycket stort vilket varit glädjande, men samtidigt medfört stora utmaningar. De
 markägande stiftelserna fick under våren snabbt ordna fler parkeringsplatser. Behovet av sophant-
 ering och skräpplockning har ökat markant vilket har tagit stora resurser i anspråk. 

 Många nya besökare har hittat till Fulltofta Naturcentrum som erbjuder en trygg plats för nybörjare
 inom natur- och friluftsliv. Verksamheten anpassades så mottagande av besökare och gäster i caféet
 har kunnat ske på ett smittsäkert sätt. Några planerade aktiviteter har fått ställas in, övriga har
 anpassats för att minska smittspridning. Verksamheten riktad mot skolor har genomförts i den mån
 skolorna inte har avbokat. Verksamheten har anpassats för att inte blanda barn från olika skolor. 

 Genom extratillskott från Region Skåne via Skåneleden fick vi i juni i uppdrag att anordna så kallade
 Nybörjarvandringar. Ett uppdrag som resulterade i 32 vandringar under perioden juni  november och
 var mycket uppskattat av deltagarna. 

 Övergripande mål 
 Under året har stiftelsen i samverkan med Region Skåne arbetat fram nya överenskommelser dels
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 gällande stiftelsens uppdrag 2021-2024, dels gällande utveckling och förvaltning av Skåneleden
 2021-2023.

 Stiftelsen stärker ständigt sin roll inom friluftsliv för folkhälsa och har regionens prioriterade mål "Bättre
 hälsa för fler" som styrande för den publika verksamheten, detta har uppskattats av allt fler av Skånes
 invånare under Coronapandemin.

 Stiftelsen samverkar brett och allt fler ser oss som en värdefull samverkanspart och koordinator
 gällande friluftsliv. Fler kommersiella aktörer hittar våra strövområden och ser dem som en arena för
 att utveckla sin verksamhet. Vi arbetar med att hitta en avtalsmodell för de aktörer som vill ha en mer
 långsiktig verksamhet i våra områden. Att hyra ut stugorna i Snogeholm till en lokal entreprenör istället
 för att själva driva uthyrningsverksamhet är bara ett exempel på hur vi bidrar till lokala arbetstillfällen. 

 Ekonomi 
 Resultatet i förhållande till budget visar ett visst överskott. Gällande stiftelseförvaltningen överstiger
 resultatet budget på grund av större intäkter än planerat från skogsbruket. Det positiva resultatet var
 nödvändigt för att stärka likviditeten. Även gällande verksamheten finansierad av Region Skåne
 redovisas ett visst överskott som balanseras över till kommande år. Då kostnaderna för skötsel av
 strövområden rusade i höjden har vi gjort en medveten kraftig inbromsning inom övriga områden.
 Detta var möjligt då flera aktiviteter fick ställas in på grund av Coronapandemin. Överskottet
 balanseras nu över och möjliggör att dessa aktiviteter kan genomföras under 2021 istället. 

 Medarbetare och arbetsmiljö 
 Arbetsmiljön har påverkats betydligt 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.

 Under våren slutfördes med mycket gott betyg den arbetsmiljöinspektion som tidigare visat på brister
 gällande dokumenterade rutiner. Avtalsrörelsen försenades på grund av pandemin men lönerevision
 kunde slutligen genomföras i december.

 Sjukfrånvaron har varit ovanligt hög under året (3,16 %). Ökningen är inte relaterad till pandemin, tre
 medarbetare har haft konstaterad smitta av Covid 19, dock utan långvarig sjuksjukfrånvaro. En
 medarbetare har på grund av fotoperation varit sjukskriven på heltid från årsskiftet till mitten av april.
 Några medarbetare har haft viss sjukskrivning som kan relateras till stress, denna frånvaro har dock
 inte blivit långvarig. En av våra nyckelkompetenser har varit frånvarande för vård av barn i betydande
 omfattning. Detta har hjälpligt kunnat lösas genom konsulthjälp.

 Totalt har 16 medarbetare tillsvidareanställning inom stiftelsen. Dessutom har 10 olika personer haft
 kortare eller längre visstidsanställningar, timanställningar eller varit inhyrda till verksamhet inom
 stiftelsen under 2020. 

 Stiftelseförvaltning 
 Verksamheten för 2020 i de fem stiftelser som förvaltas av Stiftelsen Skånska Landskap framgår av
 respektive stiftelses förvaltningsberättelse. Nedan beskrivs förvaltningen av Stiftelsen Skånska
 Landskaps tillgångar samt vissa stiftelseövergripande frågor.

 Skogsbruk 
 2020 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. Första halvårets har fokus varit på att stävja
 utvecklingen av granbarkborren. Angripna och nedsatta granar har samt äldre och nedsatta bestånd
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 har avverkats. 

 Gallringar har skett i normal takt med barrbestånd under våren samt ädellövbestånd under hösten. I
 ädellövbestånden utförs åtgärderna huvudsakligen med inriktning på att skapa olikåldriga och
 varierade bestånd för att möjliggöra ett hyggesfritt skogsbruk. Slutavverkning av gran utfördes i början
 av året bland annat vid infarten till Fulltofta Naturcentrum.

 Årets planteringar och röjningar har legat på en normal nivå. Föryngringarna har klarat sig bra trots
 viss avgång under sensommarens torka.

 Stiftelsernas skogsbruk står för skötsel av vägar och parkeringar i de strövområden som ligger på
 respektive stiftelses mark. Under året har parkeringen i Fulltofta strövområde utökats för att möta det
 kraftigt ökade besöksantalet. 

 Virke och marknad 
 Virkespriserna som sänktes kraftigt redan under hösten 2019 fortsatte under inledningen av året att
 sjunka. Coronapandemin skapade inledningsvis en osäkerhet på byggmarknaden men under
 sommaren ökade efterfrågan markant på sågad vara. Timmerpriserna steg successivt under hösten
 och ligger nu åter på en bra nivå.

 Det råder fortsatt ett stort överskott på barrmassaved på grund av stora avverkningsvolymer till följd
 av omfattande granbarkborreangrepp i en stor del av Europa. Detta påverkar även flismarknaden
 liksom de stora lager av flis från sågverken som blir följden av den stora efterfrågan på sågad vara.
 Även gällande bokmassaved finns överskott på marknaden. Under året har avverkningarna styrts om
 för att passa efterfrågan. 

 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. Under året har samtliga hus långtidsuthyrts.
 Bjeverödshuset till en entreprenör som driver turridning i Fulltofta strövområde och Jägarbostaden
 som permanentbostad. Ramstorp har hyrts ut till ett Leaderprojekt Växa med hästkraft som har som
 mål att starta ett socialt företag för personer inom LSS eller som av annat skäl står utanför
 arbetsmarknaden. 

 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
 Två mindre toaletter på Fulltofta Naturcentrum (FNC) har byggts om till en lättillgänglig toalett. De två
 allmänna toaletter som är öppna dygnet runt utanför FNC har vandaliserats flera gånger. En ansökan
 till Datainspektionen gällande kameraövervakning har avgjorts under året. Inget tillstånd för kameror
 utomhus medgavs. En översyn av Bjeverödshuset och Jägarbostaden med efterföljande underhålls-
 arbeten har genomförts inför att de båda byggnaderna övergått till permanentboende. Även
 underhållsarbeten på Ramstorp har påbörjats.

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

 Verksamhet riktad mot allmänheten

 Strövområden 
 Som en följd av Coronapandemin har besökstrycket ökat kraftigt i strövområdena. Det är mycket roligt
 att nya målgrupper, inte minst naturovana, nu hittar till stiftelsens strövområden, men det har medfört
 en ökad kostnad av städ och sophantering. Parkeringsplatser har utökats på flera ställen för att möta
 besökstrycket. 
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 I Järavallen har ett samarbete med kommunen påbörjats med sikte på att förbättra logistiken i
 området kring Saxtorpssjöarna. Skräpprojektet har gått vidare med stöttning från Skåneledens
 regionbidrag. Vårt samarbete med Håll Sverige Rent har fortsatt och utvidgats med att sätta upp
 skräpholkar i Snogeholm. Utställningen vi gjorde till Järavallen har inspirerat Söderåsen- och
 Stenshuvuds nationalparker samt ett par kommuner till likadana där vårt skyltkoncept har använts. 

 Inventering av alla torn/utsiktsplattfomar är gjorda. Detta resulterade i akuta icke budgeterade
 åtgärder på anläggningar och avstängning av andra. Ytterligare åtgärder kommer att göras 2021.
 Samtliga hinderbanor/lekplatser har besiktigats under hösten av en certifierad besiktningsman. 

 SSL:s vandringsleder har blivit digitala och allmänheten har tillgång till detta via appen Viewranger.
 Detta underlättar för en framtida samordnad kartdatabas med Skåneleden. En ny cykelled har anlagts
 i Klåveröd i samarbete med entreprenörerna på Klåveröds vandrarhem. En ny cykelledstandard har
 plockats fram och ska utvärderas. Zoneringsprojektet i Fulltofta har lyfts på olika sätt genom
 pressutskick, information på sociala medier och föreläsningar och har fått stor spridning och väckt
 stort intresse så väl regionalt som nationellt.

 Stor del av året har kommit att handla om skyltning och hur vi kommunicerar med besökare. Förutom
 skyltar som kommunicerar allemansrätt och naturreservatsföreskrifter så har nya informationsskyltar
 tagits fram. TrädskyItar har uppdaterats i Skrylle och Vedby liksom kulturskyltar i flertalet av våra
 strövområden. Nya spårcentraler är uppsatta i Snogeholm- och Bockeboda strövområde. I Bockeboda
 finns även nya kartskyltar med zonering som bygger vidare på nudgingprojektet. Vägskyltar till
 strövområdena har kartlagts, ansökan till Trafikverket om kompletterande skyltar påbörjas under
 2021. 

 Två besöksundersökningar har gjorts i med QR-koder i två olika strövområden. 

 Omfattande åtgärder för att höja standarden har gjorts i Djurholmens och Mölleröds strövområde
 avseende såväl skyltar som spänger och ledmarkeringar. I Fulltofta naturreservat, ner mot
 Gäddängen, tillkommer en ny natur- och kulturstig i samarbete med Länsstyrelsen. Utsiktsplattformen
 i området, som är till för bland annat fågelskådning, har nyrenoverats. Den uppeldade toaletten på
 Uddarps parkering i Bockeboda har ersatts av en ny. I Vedema har ett försök gjorts med att lägga ut
 rishögar med såg för att tillhandahålla ved vid grillplatserna i området. Testförsöket har inte fungerat
 och kommer att tas bort. Samarbete med Ängelholms kommun påbörjat gällande utveckling av
 Kronoskogen strövområde.

 Samarbetet med orienteringsförbundet har utvidgats gällande Hitta ut. Under sommarhalvåret har det
 funnits många checkpoints utplacerade i naturen i Bockeboda och Vedema strövområde.

 Fulltofta Naturcentrum 
 Fulltofta Naturcentrum (FNC) är stiftelsens informationsnav som tillhandahåller vägledning och
 information om samtliga av stiftelsens strövområden. Genom att servicen är högre på FNC än i andra
 strövområden så är det en viktig inkörsport för naturovana som gärna söker sig till ett ställe där de vet
 att det finns såväl personal, som toaletter och café. Under året har antalet besökare ökat påtagligt.
 Med anledning av Coronapandemin har flertalet anpassningar gjorts gällande hygien och avstånd,
 såsom färre bord i caféet, desinficering av bord och stolar, köpuckar, handsprit, plexiglasskiva vid
 kassan, utökad städning av toaletter. Detta gjorde att vi kunde hålla öppet större delen av året.
  
 Utställningen på FNC förnyas genom material som använts tidigare i tillfälliga utställningar och olika
 mindre förnyelser efterhand som tid och budget tillåter. Under året har utställningar anordnats på tema
 Ängen, Folk och Fä i Fulltofta, Galen i svamp samt Svampar i folktro och skrock. 

 I augusti uppmärksammas att det var 100 år sedan Landstinget förvärvade Fulltofta, ett tårtkalas, en
 utställning samt ett vandringsföredrag genomfördes på 100-årsdagen. 

 Utomhuspedagogik 
 Ett skolpedagogiskt projekt kallat Nycklar till naturen för årskurs fyra genomfördes under våren i fyra
 strövområden. Efter en vecka hade 3 102 elever hade anmält intresse för de möjliga 700 platserna.
 Då det var utomhus genomfördes projektet trots Corona, men cirka hälften av de inbokade klasserna
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 avbokade sig.  Två Gladan-aktiviteter genomfördes med finansiering av respektive skola. Inför
 höstens skolpedagogiska vandringar i fyra olika strövområdena gjordes en del anpassningar för att
 möta Coronarestriktioner samt öka trygghet och säkerhet. Ingen skolklass behövde dela buss med
 annan skolas elever. 

 I ett samarbete med Vattenverkstadens projekt Blå lådan skapades en utställning på Fulltofta
 Naturcentrum kallad Sinnesbad i naturen. Inplanerade påsklovsaktiviteter blev inställda på grund av
 Corona. 

 Den årliga sommarcampen i Brinkesholms trädgård genomfördes för familjer med yngre barn. Nytt för
 året var en Äventyrscamp för 10-14 åringar tillsammans med föräldrar i Klåveröd. Vi nådde här en ny
 målgrupp som ofta är svår att nå, ensamstående föräldrar med barn. 

 Inför vinterlov omarbetades ett inplanerat program att bli än mer Coronasäkerhetsanpassat. Detta
 resulterade i Trolltider i Vedema där familjer/sällskap fick vandra på egen hand runt Barsjön och via
 QR koder lyssna på trollets berättelser/sägner. 
 Två Inspirationscafé/ fortbildningsdagar har genomförts under våren. Ett tredje var inplanerat under
 hösten utifrån erfarenheter av projektet Naturen som arena för integration. Det tvingades tyvärr ställas
 in på grund av att smittspridningen åter ökade.

 Integration 
 Stiftelsen har med finansiering från Skogssällskapet drivit projekt Naturen som arena samt med
 finansiering från Regionen via Skåneleden SFI Skåneleden. De skogsdagar som bokats in under
 våren avbokades alla utom en p.g.a. pandemin och distansundervisning. Under september - oktober
 kunde skogsdagar genomföras för några mindre grupper och folkhögskolor. Totalt nådde vi 166 elever
 och 15 lärare i 4 olika strövområden och på Skåneleden.

 Projekt Naturen som arena för integration slutrapporterades bland annat genom skriften Naturen som
 area som sammanfattar erfarenheter, tankar, gripande och spännande möten i skogen under det
 treåriga projektet. Det planerade erfarenhetsseminariet fick skjutas på framtiden p.g.a. pandemins
 andra vågs striktare förhållningsregler. 

 Skåneleden 
 Stiftelsen träffade före pandemin alla 31 Skåneledskommuner och har därefter haft kontinuerlig dialog
 gällande drift och underhåll. Skötselutbildningar anordnades digitalt. Ledinventeringar har utförts i 14
 kommuner för att besiktiga och utveckla ledinfrastrukturen. Digitala kartor för Skåneledens
 ledsträckning och lägerplatser har uppdaterats och ett nytt datalager med alla vattenposter har tagits
 fram. Skåneledens nya delled SL6 Vattenriket invigdes i maj.

 Det har varit en betydande ökning av frågor till Skåneledens infomejl för besökare som besvarats av
 stiftelsens medarbetare. Under året har arbetet med att revidera Skåneledens styrdokument
 påbörjats, i synnerhet Kvalitetsstandarden, förslag har inhämtats från kommuner och delgetts Region
 Skåne. 

 Stiftelsen har fortsatt arbetet med att ge diverse ledintressenter stöd och råd kring flera grenar inom
 friluftslivet (vandring, kanot, MTB med flera), och har bland annat medverkat som föreläsare hos
 Region Blekinge, som sakkunnig i avtalsfrågor efter önskemål från Länsstyrelsen i Halland, i en
 referenspanel kring ett projekt som leds av Tourism in Skåne samt vid den årliga Skåneledsträffen.
 Stiftelsen har varit utförare av projektet med nybörjarvandringar, 32 tillfällen med ca 25 deltagare per
 tillfälle, och har i samverkan med Region Skåne arbetat med att ta fram ett nytt Skåneledsavtal mellan
 regionen och Stiftelsen Skånska Landskap.

 Regional natur- och kulturmiljövård 
 Stiftelsen har under 2020 prioriterat stängselvård med bland annat två större objekt inom Vitemölla
 Naturreservat. Naturvårdsröjning har utförts med visst bidrag från Länsstyrelsen i biotoper med grova
 ädellövträd men huvudsakligen röjning i betesmark. Inom SemiAquaticLife har grävningar utförts för
 att gynna strandpaddan i Järavallens Naturreservat. Restaurering av betesmarker med getter har
 fortsatt. På Fulltofta har slåtter och betesvård utförts samt röjning av torpruiner och fornminnen.
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 Kommunikation och marknadsföring 
 Under 2020 märktes en Coronaeffekt med ett informationssug om uteliv. Stiftelsens hemsida har
 utvecklats till en populär plattform för människor som vill ut i naturen. Besöken på hemsidan har
 nästan fördubblats under året, från 114 000 till 207 000. 80 procent av webbesökarna är nya
 användare. Under året har mycket kraft lagts på att förnya information med nybörjarfokus som att
 komma igång att vandra, elda säkert och enkel utemat.

 Även i sociala medier är ökningen mycket stor. Antalet följare på Instagram har ökat med drygt 100
 procent och Facebook med 25 procent. Stiftelsens inlägg på Instagram har setts av 490 000 personer
 och på Facebook 480 000 personer. 
 Generella strategier för marknadsföringen i Coronatider var att visa på naturens möjligheter till stärkt
 hälsa, vila, utflykter och möten. Under våren var även strategin att slå ett slag för okända
 strövområden för att minska trängsel och kanalisera folkströmmar, informera om parkeringsvett, elda
 rätt, allmän hänsyn och #allemansskyldigheter genom målgruppsriktad geografisk annonsering.

 Samarbetet har fortsatt med Skånetrafiken med cirka 15 inslag under året, oftast om okända
 strövområden, som en strategi för att nå de som inte har bil.

 Miljö och Klimat
 Stiftelsens är certifierad enligt såväl FSC som PEFC. Då stiftelsen förvaltar förhållandevis stora
 arealer gör certifieringsorganen kontroller nästan varje år. Även om certifieringen primärt berör
 skogsbruket så kontrolleras hela vår verksamhet avseende hänsyn och ansvar gentemot
 skogsproduktion, naturvärden och sociala frågor. Vid de senaste revisionerna har vi fått med beröm
 godkänt. Stiftelsen jobbar även mot de regionala miljömålen som Region Skåne har initierat. Fokus
 gällande dessa har hitintills varit att nå målet 100 % fossilfritt bränsle. 

 I samband med 2018 års upphandling av entreprenörer inom skogs- och strövområdesskötsel skärpte
 vi miljökraven på entreprenörerna. Påtryckningarna inom skogsbruket ger resultat, efterhand som
 entreprenörerna byter maskiner övergår de till fossilfritt bränsle. Under 2020 har andelen fossilfritt
 bränsle hos de skogliga entreprenörerna ökat från 50 % till 67 %, prognosen för 2021 är 85 %
 fossilfritt bränsle gällande skogsavverkningarna. Överenskommelse har dessutom träffats gällande
 vägunderhåll där en stor del av underhållet nu kan skötas av entreprenör som använder fossilfritt
 bränsle. Genom att påvisa att det fungerar utmärkt att köra fossilfritt kan stiftelsen agera som
 ambassadör och kunskapsspridare. 
 Samtliga medarbetare har under året varit engagerade i att arbeta fram förslag till ett nytt
 styrdokument för stiftelsens miljöarbete. Styrdokumentet antogs av styrelsen i augusti med inriktning
 att bidra till bevarad biologisk mångfald, minskad klimatpåverkan, bättre folkhälsa samt hållbart
 resursutnyttjande. Utifrån styrdokumentet tas handlingsplaner fram av medarbetarna för respektive
 verksamhetsområde inom stiftelsen. 

 Ett seminarium om cirkulär ekonomi och avfallshantering anordnades i början av året. Skräpprojektet i
 Järavallen har fortsatt och utökats med askkoppar finansierade via ett Skåneledsprojekt.
 Miljöbevis till Region Skåne har skickats in. 

 Framtid
 Stiftelsen är en i ett skånskt perspektiv betydande skogsförvaltare som engagerar sig allt mer i
 utvecklingen av ett miljömässigt och klimatpositivt skogsbruk. Stiftelsen har ett väl utvecklat
 samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet vilket nu har stärks genom att OD Krooks donation via
 Stiftelsen Skånska Landskap har blivit medlem i Partnerskap Alnarp. Stiftelsens medarbetare
 efterfrågas ofta vid föreläsningar för olika studentgrupper gällande hållbart skogsbruk inte minst
 skogsbruk ur ett rekreationsperspektiv där vi 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 som 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.

 Stiftelsen har en viktig roll i det regionala naturvårdsarbetet. Arealen skyddad mark har ökat starkt
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 under senare år. På 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. 

 Den nya överenskommelse som stiftelsen tecknat med Regionala utvecklingsnämnden gällande
 inriktning av den regionfinansierade verksamheten 2021  2024 innebär en viss inriktningsförändring.
 Stiftelsens roll inom folkhälsa och friluftsliv betonas tydligare, men även stiftelsens roll i lokal
 näringslivsutveckling och att bidra till arbetstillfällen.  Vi ser 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.
 Stiftelsen har en viktig roll i att fortsätta att utveckla aktiviteter för naturovana så att de kan känna sig
 trygga med att komma ut i naturen på stiftelsens strövområden. Det finns även behov att sprida
 kunskap om och utbilda i allemansrätten, för att kunna bibehålla den unika möjligheten att vistas fritt i
 den svenska naturen. Det är även 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 vara en högre
 prioriterad fråga i planering av kollektivtrafik och cykelvägar. 

 Bilagor:
  -  Måluppfyllelse
  -  Nyckeltal

 

Flerårsöversikt Belopp i kkr
 2020 2019 2018 2017 2016
Antal anställda (st) 16 15 15 19 18
Nettoomsättning 24 536 27 209 24 213 26 777 26 513
Resultat efter finansiella poster 674 2 356 -817 5 225 2 641
Balansomslutning 64 980 63 345 59 934 59 682 58 014
Eget kapital justerat 17 416 17 293 15 154 15 637 11 203
Soliditet, % 27 27 26 26 19
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2020-01-01- 2019-01-01-

2020-12-31 2019-12-31

Stiftelsens intäkter
Nettoomsättning 9 102 819 11 489 195
Bidrag 15 433 203 15 720 175
Övriga rörelseintäkter 38 933 463 560

Summa stiftelsens intäkter 24 574 955 27 672 930

Stiftelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -10 929 240 -11 141 378
Personalkostnader 1 -10 922 888 -12 063 964
Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 2 -886 689 -923 011

Summa stiftelsens kostnader -22 738 817 -24 128 353

Rörelseresultat 1 836 138 3 544 577

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 13 163 305
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 175 344 -1 189 356

Summa finansiella poster -1 162 181 -1 189 051

Resultat efter finansiella poster 673 957 2 355 526

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder 3 -158 000 -42 000

Summa bokslutsdispositioner -158 000 -42 000

Resultat före skatt 515 957 2 313 526

Skatt på årets resultat
Skatt på årets resultat -102 131 -27 195

Årets resultat 413 826 2 286 331
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 4
Balanserade utgifter för programvaror 77 004 102 672

Summa immateriella anläggningstillgångar 77 004 102 672

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 5 55 719 284 56 369 781
Inventarier, verktyg och installationer 6 221 029 421 542
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 7 76 962 76 962

Summa materiella anläggningstillgångar 56 017 275 56 868 285

Summa anläggningstillgångar 56 094 279 56 970 957

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror 11 933 20 145
Summa varulager 11 933 20 145

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 730 567 291 028
Skattefodran 260 072 554 923
Övriga fordringar 243 789 642 232
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 893 647 4 144 183

Summa kortfristiga fordringar 3 128 075 5 632 366

Kassa och bank
Kassa och bank 5 745 616 721 334

Summa kassa och bank 5 745 616 721 334

Summa omsättningstillgångar 8 885 624 6 373 845

SUMMA TILLGÅNGAR 64 979 903 63 344 802
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

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 9 973 667 9 973 667
Årets resultat 2 700 158 2 286 331

Fritt eget kapital vid årets slut 12 673 825 12 259 998

Summa eget kapital 17 673 825 17 259 998

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 9 200 000 42 000

Summa obeskattade reserver 200 000 42 000

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 4 975 000 -
Reverslån, Region Skåne 10 38 257 937 38 257 937

Summa långfristiga skulder 43 232 937 38 257 937

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 410 468 2 832 366
Checkräkningskredit 11 - 2 421 827
Övriga skulder 12 389 598 515 271
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 1 073 075 2 015 403

Summa kortfristiga skulder 3 873 141 7 784 867

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 64 979 903 63 344 802
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Kassaflödesanalys

 2020-01-01- 2019-01-01-
Belopp i kr 2020-12-31 2019-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 673 957 2 355 526
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 886 689 724 951

1 560 646 3 080 477
Betald skatt -102 131 -27 195

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 1 458 515 3 053 282
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager 8 212 10 136
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 2 504 291 -3 620 858
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder -3 911 725 1 309 927

Kassaflöde från den löpande verksamheten 59 293 752 487

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -128 340
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -38 000 -318 504
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 27 989

Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 011 -446 844

Upptagna lån 4 975 000

Årets kassaflöde 5 024 282 305 643
Likvida medel vid årets början 721 334 415 691

Likvida medel vid årets slut 5 745 616 721 334
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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 25-50 år
Markanläggningar 10 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  Personal

 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Antalet anställda 16 15
Varav män 31% 30%

Summa 16 15

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Styrelsearvode 146 441 121 709
Löner och andra ersättningar: 7 104 577 8 074 860

Summa 7 251 018 8 196 569
Sociala kostnader 3 642 753 3 756 572
(varav pensionskostnader) 1 396 035 954 356

 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
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Immateriella anläggningstillgångar 25 668 25 668
Byggnader och mark 643 334 643 334
Markanläggningar 7 163 7 163
Inventarier, verktyg och installationer 210 524 246 846

Summa 886 689 923 011

Not 3  Förändring periodiseringsfonder
2020-01-01- 2019-01-01-
2020-12-31 2019-12-31

Periodiseringsfond, årets avsättning -158 000 -42 000
Periodiseringsfond, årets återföring - -

Summa -158 000 -42 000
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Not 4  Immateriella tillgångar
 2020-12-31 2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 128 340 -
-Nyanskaffningar 128 340

Vid årets slut 128 340 128 340

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -25 668 -
-Årets avskrivning -25 668 -25 668

Vid årets slut -51 336 -25 668

Planenligt restvärde vid årets slut 77 004 102 672

Not 5  Byggnader och mark
 2020-12-31 2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 62 239 235 61 950 171
-Nyanskaffningar - 318 504
-Avyttringar och utrangeringar - -29 440

62 239 235 62 239 235

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -5 869 455 -5 218 958
-Årets avskrivning enligt plan -650 497 -650 497

-6 519 952 -5 869 455

Planenligt restvärde vid årets slut 55 719 283 56 369 780

Taxeringsvärden, byggnader 3 049 000 2 447 000
Taxeringsvärden, mark 169 492 000 146 819 000

Not 6  Inventarier, verktyg och installationer
 2020-12-31 2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 2 283 762 2 283 762
-Nyanskaffningar 38 000
-Avyttringar och utrangeringar -221 897

Vid årets slut 2 099 865 2 283 762

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -1 862 220 -1 615 374
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 193 908
-Årets avskrivning anskaffningsvärden -210 524 -246 846

Vid årets slut -1 878 836 -1 862 220

Redovisat värde vid årets slut 221 029 421 542
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Not 7  Pågående nyanläggningar och förskott materiella 
             anläggningstillgångar
 2020-12-31 2019-12-31
Vid årets början 76 962 76 962

Redovisat värde vid årets slut 76 962 76 962

Not 8  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2020-12-31 2019-12-31
Höörfasaden Lyran AB 39 029
Styrelsekostnader, OD Krooks Donation i M-län 88 496
Styrelsekostnader, OD Krooks Donation i L-län 88 496
Styrelsekostnader, Fritidsområden 88 496
fastighetstjänster, OD Krooks Donation i M-län 282 000
fastighetstjänster, Fritidsområden 94 000
regionsbidrag avs lvartal 4 2019, Region Skåne 3 375 000
stugutyrningsintäkter, Nordic Travel 8 783
MyNewsdesk AB 66 700
Securitas 54 619 52 212
Förvaltningskostnader avs 2020, OD Krooks Donation i M-län 400 000
Förvaltningskostnader avs 2020, OD Krooks Donation i L-län 200 000
Förvaltningskostnader avs 2020, Fritidsområden 199 999

893 647 4 144 183

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

200 000 42 000

Not 10  Övriga skulder till kreditinstitut, långfristiga

 2020-12-31 2019-12-31
Skuld till Handelsbanken 4 975 000 -
Skuld till Region Skåne 38 257 937 38 257 937

43 232 937 38 257 937

Belopp varmed skuldposten förväntas betalas 
efter mer än fem år efter balansdagen 42 732 937 38 257 937
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Not 11  Checkräkningskredit
 2020-12-31 2019-12-31
Beviljad kreditlimit - 3 000 000
Outnyttjad del - 578 173
Utnyttjat kreditbelopp - 2 421 827

Not 12  Övriga skulder
 2020-12-31 2019-12-31
Särskild löneskatt, pensionskostnader 2018 163 084
Sociala avgifter 204 549 181 547
Personalens skatter 184 490 154 582
Utlägg, personalen 59 10
Momsskuld avskvartal 3 2019 16 048
Ej inlösta presentkort 500

389 598 515 271

Not 13  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2020-12-31 2019-12-31
periodiserade arrenden 200 780 209 774
balanserade bidrag avs Skåneleden 80 000 275 000
upplupna semesterlöner 367 080
upplupna sociala avgifter på semesterlöner 115 337
diverse Hundklubbar, avgifter för kommande år 43 200 49 200
Revisionsarvode, EY 25 000 25 000
pensionsavgift till Pensionsvalet 335 091
hyreskostnader avs 2018, OD Krooks Donation M-län 243 200
Gothia Strövområden 10 170
upplupna kostnader Skånetimmer AB 35 040
LRF Konsult 17 000
Marcus Andäng AB 318 504
Cafékostnader 15 007

348 980 2 015 403

Not 14  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

 2020-12-31 2019-12-31
Ställda säkerheter, fastighetsinteckning 3 000 000 3 000 000
Eventualförpliktelser Inga Inga
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Kommentarer 

Allmänna prioriteringar  

Under 2020 uppdateras 
överenskommelserna med Region Skåne  

- överenskommelse om uppdrag för 
Stiftelsen Skånska Landskap 2021 – 
2024 
 
- överenskommelse om utveckling och 
förvaltning av Skåneleden 2021 – 2024 
 

 
 
 

 

 
 

 
Ny överenskommelse har godkänts av 
såväl Regionala utvecklingsnämnden 
som stiftelsens styrelse. 

 
Ny överenskommelse har tecknats 
avseende 2021 – 2023 

Stiftelsen roll inom ”Folkhälsa och 
friluftsliv” stärks och förtydligas 

 Rollen stärks och tydliggörs kontinuerligt 
bland annat genom det nya avtalet med 
RUN. 

 
Genom marknadsföring, information och 
olika aktiviteter 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 

 Besöksantalet i våra strövområden har 
ökat markant under året, vilket enligt 
forskning bör bidra till att sänkta 
kostnader för sjukvård och sjukfrånvaro. 

Samarbetet stärks med kommuner, 
friluftsorganisationer och lokalt näringsliv 
för att öka nyttan av stiftelsens 
strövområden och bidra till fler 
arbetstillfällen på landsbygden 

 Vi har under våren haft möten med flera 
kommuner samt ett antal 
friluftsorganisationer.  
Genom att hyra ut stugorna i Snogeholm 
samt sluta avtal med lämpliga 
kommersiella aktörer skapar vi 
arbetstillfällen i anslutning till lämpliga 
strövområden. 
 



 

Övergripande verksamhetsprioriteringar  

Stärka stiftelsens roll som skoglig aktör i 
Skåne (finansieras av stiftelsemedel) 

 Vår kompetens är efterfrågad bland 
annat som föreläsare vid skogliga 
utbildningar. Vi är aktiva i skogliga 
samverkansorgan och är nu medlemmar 
i Partnerskap Alnarp. 

Stärka arbetet med utveckling av 
stiftelsens strövområden 

 

 Resursförstärkning har skett till        
verksamhetsområdet vilket gjort det 
möjligt att öka bemanningen och stärka 
arbetet med utveckling av stiftelsens 
strövområden. 

Se över formerna och finansieringen av 
vår utomhuspedagogiska verksamhet 

 

 I årets budget minskade andelen 
finansierad av Region Skåne. Nya 
strategiska samarbeten resulterar i 
tillgång till nya medel genom andra 
finansiärer. Verksamhetens omfattning 
har dock minskat. 

 
Gemensamma förberedelser för aktivt 
deltagande i Friluftslivets år 2021  

 

 Projektledare tillsattes under hösten och 
planer för året togs fram bland annat i 
samverkan med Region Skåne och 
Länsstyrelsen. 

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 

 Arbetet kommer att genomföras 2021 
med hjälp av personalförstärkning 
finansierad av Stiftelserna OD Krooks 
Donation i L -resp. M-län  

Minst 25 ha per år ska åtgärdas med 
inriktning på hyggesfritt skogsbruk 
(genomsnitt under en femårsperiod). 

 Under året har 58 ha åtgärdas med 
inriktning hyggesfritt i yngre 
bokdominerade bestånd.  

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

 Under året har 27 % av föryngringar 
efter avverkad gran omförts till löv. 
Gällande trädslag se 
nyckeltalsredovisning. 

Natur‐ och kulturmiljövård   

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

 Samarbetet med Länsstyrelsen är god 
och vi får värdefull hjälp av deras 
arbetslag. Frågan om långsiktig 
finansiering av skötseln diskuteras med 
Naturvårdsverket. 

 



 

Ta fram en tydlig prioritering av såväl 
natur- som kulturmiljöåtgärder i våra 
skyddade områden.  
 

 Arbetet sker enligt tänkt prioritering 
med denna har ännu inte kommit på 
pränt. 

Strövområden  

Minst en arrangerad aktivitet i vart och ett 
av våra strövområden med i snitt 15 
deltagare per aktivitet. 

 Arrangerade vandringar har erbjudits                 
i samtliga strövområden under året. 
 

Minst 500 gallupundersökningar i våra 
strövområden 

 

 Två undersökningar gjorts med QR-kod. 
Totalt svarade 131 personer. 

Fulltofta Naturcentrum (FNC)  

Minst 80 % av besökarna ska ge betyg 4-5 
på en 5-gradig skala vid 
enkätundersökning om nöjdhet (mäts 
minst 2 gånger per år). 

 Undersöks kontinuerligt genom Googles 
formulär. I dagsläget är snittet 4,5 
utifrån 722 recensioner. 

Antalet besökare (mätt genom antal 
betalande kunder i caféet) ska vara kvar 
på den höga nivå som uppnåddes 2019 
(8599 pers. på helår). 

 Under året har antalet betalande kunder 
i caféet varit 9 388. Antalet besökare till 
Fulltofta strövområde vilka inte besöker 
caféet bedöms ha ökat i än högre 
omfattning.  

Utomhuspedagogisk verksamhet   
 

Att nå totalt 1 900 elever under året: 
Vårturné 700 elever, höstturné 1 000 
elever, Gladan 200 elever. (5 031 elever 
2019) 

 

 Vi har nått 1 208 elever. Flera inbokade 
dagar under våren blev inställda p.g.a. 
Corona. Även hösten har påverkats av 
nödvändig omplanering p.g.a. Corona.  
Måluppfyllelsen är förvånande hög 
under omständigheterna. 

Att nå 600 personer via pedagogledda 
aktiviteter i lovverksamheten och annan 
öppen verksamhet. (1 154 pers. 2019) 

 Vi har nått 1 609 via pedagogledda 
aktiviteter. Ett flertal lovaktiviteter blev 
inställda under våren p.g.a. Corona. 
Under hösten planerade Coronasäkra 
aktiviteter. 
 

Att minst 85 % av deltagande 
skolor/lärare ska ge högsta betyg 4-5 på 
en 5-gradig skala vid utvärdering. 

 93 % gav betyg 5.  
100% gav betyg 4 eller 5. 

Att samverkan med andra 
samarbetspartners ska öka och uppgå till 
minst två konkreta aktiviteter. 

 Samarbetsprojekt har genomförts med 
Vattenverkstaden, Skånes 
Hembygdsförbund, Miljöverkstaden 
HBG, Teater Sagohuset Lund samt 
Vattenvetarna/Malmö museum. Vi är 
även samarbetspartner till Cirkus 
Saga/Karavan i en nu beviljad ansökan 
finansierad av Allmänna Arvsfonden. Vi 
står även som samarbetspartner i en 
specialsatsning riktad till naturovana i 
samarbete med föreningen Makalösa. 
 



 

Integration  

Att inom SFI Skåneleden nå 450 SFI-
studerande elever. 

 Alla utom en av vårens inbokade 
aktiviteter blev inställda p.g.a. Corona. 
Under sep-okt öppnades möjlighet för 
vissa SFI-elever att delta i mindre skala.  

Att inom Naturen som arena nå 240 SFI-
studerande elever eller 80 deltagare 
under familjedagar. 

 Alla inbokade aktiviteter blev inställda 
p.g.a. Corona. 
Slutredovisning av projektet har gjorts. 

Skåneleden 

Att fullgöra stiftelsens del i avtalet med 
Region Skåne om utveckling och 
förvaltning av Skåneleden. 

 Stiftelsen har fullgjort sin del enligt 
avtalet.  

Att under året teckna ett nytt avtal med 
Region Skåne angående Skåneledens 
utveckling och förvaltning 

 Ett nytt avtal har tecknats. 

Kommunikation och marknadsföring  

Öka antalet webbesök med 30 % (114 000 
besök 2109) 

 207 000 webbesök dvs ökning med drygt 
82 %. 

Öka antalet följare på FB med 30 % (5 290 
följare 31/12 2019) 

 Antalet följare har under året ökat med 
32 %, och var 7 000 den 31/12. 

 
Öka antalet följare på Instagram med 30 % 
(2 300 följare 31/12 2019)  

 Antalet följare har under året ökat med 
113 % och var 4 900 den 31/12. 

20 % fler nedladdade foldrar/kartor från 
vår webb (25 500 foldrar/15 500 kartor 
2018) 

        Målet kan ej mätas på grund av 
avsaknad av statistik. 

Öka antalet yngre (under 25 år) 
besökare/följare på Instagram med 10 
procent.  Öka antal yngre besökare på vår 
webb  

 Antalet besökare på Instagram har 
fördubblats även gällande unga, 
gruppen utgör fortfarande en väldigt 
liten del av besökarna. 

Mäta antalet klickade nyheter om 
skog/naturvård/utepedagogik samt 
antalet artiklar i press via Mynewsdesk 

 

 

 Åtta pressmeddelanden och blogginlägg 
har sänts ut. Cirka 35 artiklar har 
publicerats i frilufttidningar och lokala 
nyhetsmedier. Antal visningar i 
Mynewsdesk har sjunkit till 10 560 
visningar 2020 vilket kan jämföras med 
cirka 14 000 under 2019. 

 
Miljö och klimat  

Uppdaterat styrdokument för miljöarbetet 
beslutas av styrelsen under första halvåret 

  Nytt styrdokument för miljöarbetet 
antogs av styrelsen i augusti. 

Uppföljningsrutiner tas fram som 
möjliggör en god miljöredovisning inför 
bokslut 2020 och som därefter kan 
användas löpande framöver 

 Uppföljningsrutiner är ännu inte fullt ut 
implementerade. Arbetet fortsätter 
under 2021. 



 

Medarbetare    

Sjukfrånvaron ska långsiktigt ligga under   
3 %. 

 Sjukfrånvaron har under året varit 
ovanligt hög (3,16 %) huvudsakligen 
p.g.a. en medarbetares fotoperation.   

Vi ska ha minst 10 väl kvalificerade 
sökande till de tjänster som utannonseras. 

 Vi har inte haft några tjänster 
utannonserade under året. 

Ekonomi  

Den allmännyttiga verksamheten bedrivs 
med ett nollresultat där prioritering sker 
utifrån vad som bedöms skapa störst värde 
för Skånes invånare. 

 
 

 
 
 

Det höga besökstrycket har gjort att 
budgeten gällande 
strövområdesunderhåll överskreds. 
Besparingar gjordes dock på övriga 
områden så att ett positivt resultat 
redovisas vilket förs över till kommande 
år. 

Den externa finansieringen ska öka genom 
att söka för verksamheten lämpliga 
samverkanspartners och medfinansiärer 
och tillsammans med dessa öka den EU-
finansierade delen av verksamheten. 

 Den EU-finansierade verksamheten har ej 
ökat utan gäller enbart en mindre del i 
ett LIFE-projekt. Projektet beviljat från 
Sparbanksstiftelser kunde pga Corona 
inte genomföras. Integrationsprojektet 
finansierat av Skogssällskapet har 
slutredovisats under året. Inom 
utomhuspedagogiken ökar samverkan 
med lämpliga partners för framtida 
projekt. 

Stiftelseförvaltningen bedrivs med en 
långsiktig ekonomisk hållbarhet utifrån de 
olika stiftelsernas statuter. 

 Målet bedöms vara uppfyllt. 

 



 
 

Nyckeltal till årsredovisning 2020 
 
Stiftelseförvaltning 
 
Markinnehav 
(hektar) Stiftelsen Skånska Landskap 2020 
Produktiv skogsmark 2054 
Inägomark 140 
Övrig mark 125 
Vatten 15 
Summa 2334 

 
(hektar) Samtliga förvaltade stiftelser 2020 
Produktiv skogsmark 8872 
Inägomark 1072 
Övrig mark 907 
Vatten 823 
Summa 11674 

 
Volymfördelning trädslag i % 2010 jämfört med 2020 uppdelat per stiftelse 
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 
Byte av trädslag från gran och lärk till för området naturliga 

trädslag (löv eller tall) 8,6 ha 12,1 ha 8,2 ha 

varav till:     

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

björk 7,1 ha 5,0 ha 5,6 ha 
al   1,8 ha 

Procentandeldel av föryngringsarealen 20,7% 22,2% 27,1% 
    

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

Kultur- och naturvårdsåtgärder 
 
Naturvårdsarbeten utförda i egen regi 

åtgärd antal ha 2018 antal ha 2019 antal ha 2020 
SandLife NV-röjning/grävningar 35,0 22,5 5 ha 

Övrig NV-röjning 12,5 29,5 22 ha 
Slåtter 6,0 11,0 10 ha 

Hägn (nya beten) 4,5 0,0 36,5 ha 
Restaurering med getter 5,0 9,5 16,5 ha 

 
Skötsel torpruiner, fornminnen 

område antal 2018 antal 2019 antal 2020 
Snogeholm 7 0 0 

Klåveröd 6 6 6 
Finstorp 1 1 1 

Bockeboda 5 5 5 
Djurholmen 1 1 1 

Fulltofta 19 19 19 
Orup 1 1 1 

Summa 40 33 33 
 
Naturvårdsarbeten utförda av Länsstyrelsens arbetslag 

 
  

åtgärd antal ha 2018 antal ha 2019 antal ha 2020
Röjning 8,0 11,0 4,5

Gräsbränning 1,4 2,5 0,7
Stigmarkering mm. Västra Bosjökloster 2 km stig



 
 
 

Strövområden 
 
Skötsel av strövområden 

Skötsel av 2018 2019 2020 
Markerad vandringsled/stig 220 km 262 km 262 km 

Cykelled och cykelområde 17,5 km 18,3 km 32,3 km  
Ridled 22 km 17 km 17 km 

Tillgänglig stig 15 km 13 km 13 km 
Grill- och rastplatser 150 st 150 st 150 st 

Informationstavlor och objektsskyltar 340 st 340 st 340 st 
 

Fulltofta Naturcentrum 
 

Betalande kunder FNC café 2017 2018 2019 2020 
Antal 7780 8848 8599 9388 

 
Stuguthyrning, camping och ridverksamhet 
 
Ridverksamhet i Fulltofta strövområde 

Deltagare i ridverksamhet 2020 
antal 872 

Siffror maj-dec 2020 från Aspås Turridning 

 
Stuguthyrning 

antal Fulltofta Snogeholm  
Gästnätter   

2019 1 177 5 162 
2020  4 564 

 
Camping 
antal 2018 2019 2020 
Betalande ekipage på campingen 658 617 946 

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 
Elever i olika utomhuspedagogiska projekt 9 695 4 427 5 031 1 208 

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

Aktiviteter för allmänheten i strövområdena   97 316 
Stiftelsens höstdag för allmänheten 1 240 700 700  

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

total deltagande 12 254 7 239 7885 4 993 
 
Integrationsprojekt 

(antal deltagare) 2018 2019 2020 
Varav antal SFI-elever 688 740 165 

Varav deltagare i etableringskurser och samhällsintro 99   
Varav deltagare i familjedagar 80 203  

Varav deltagare i språkcafé 18   
Därutöver lärare och samhällskommunikatörer 100 142 15 

Summa 985 1085 180 
 

Kommunikation och marknadsföring 
_ 2017 2018 2019 2020 

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

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

 



 
 
Personalredovisning 
 

 
 

 
 

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

     
Genomsnittlig sysselsättningsgrad bland tillsvidareanställda     

Kvinnor 80% 79% 80% 81% 
Män 89% 90% 90% 95% 

     
Sjukfrånvaro (samtl anställda)     

I procent 5,46% 2,47% 1,12% 3,16% 
 



UPPFÖLJNING 2020 Stiftelsen Skånska Landskap

TOTALT stab/OH egen verksamhet egendomsförvaltning café

budget utfall 2020 prognos 2020 budget utfall 2020 prognos 2020 budget utfall 2020 prognos 2020 budget utfall 2020 prognos 2020

egen tjänsteförsäljning 450 59 508 450 450

egen försäljning 4 747 8 474 6 820 2 160 2 526 2 160 1 807 4 794 3 680 780 859 780

externa bidrag 1 905 145 1 905 1 815 55 1 815

öronmärkta regionbidrag 1 825 2 131 1 981

fördelade regionbidrag 13 500 13 352 13 500

överfört bidrag 300 -69 275

summa intäkter 22 727 24 092 24 989 2 610 2 526 2 610 3 622 4 849 5 495 780 859 780

direkta omkostnader -7 675 -8 899 -8 145 -118 -216 -118 -804 -1 971 -804 -430 -404 -330

egen personal (inkl omkostn) -12 336 -12 103 -12 251 -2 794 -2 321 -2 794 -408 -236 -408 -350 -430 -450

kommunikation & mf -550 -395 -550

summa kostnader -20 561 -21 397 -20 946 -2 912 -2 537 -2 912 -1 212 -2 207 -1 212 -780 -834 -780

avskrivningar -900 -887 -904 -842 -835 -842

räntor -1 150 -1 135 -1 150 -1 150 -1 135 -1 150

boksl.disp/skatt 0 -260 -328 -260

nettoresultat 116 413 1 661 -302 -11 -302 418 412 2 291 0 25 0
470 934

"stab/OH egen verksamhet"
Detta innefattar alla OH- & 
ledningskostnader för egen-
domsförvaltningen samt de 
kostnader som vi fakturerar till 
övriga stiftelser. Underskottet 
som blir kvar täcks av 
egendomsförvaltningen.

Not: i budgetfältet missades upplåtelser 
som borde varit 600 kkr.
En stor efterlikvid kom på det som 
avverkats 2019 (2 886 kkr).  400 kkr är 
vidarefakt kostn. Övrigt är nödvändig 
gallring under året.

Biotopskydd 1,8 Mkr avs Fulltofta. 
Ersättningen sägs utfalla 2021. Kostnader som överskred budget i 

egendomsförv.
115 kkr för plantering
180 kkr vägunderhåll efter avverkning
400 byggnadsunderhåll (VA)
400 kostn som vidarefakturerats

uppföljning SSL 2020 slutl res.xlsx 1 (3)



UPPFÖLJNING 2020 Stiftelsen Skånska Landskap

egen tjänsteförsäljning

egen försäljning

externa bidrag

öronmärkta regionbidrag

fördelade regionbidrag

överfört bidrag

summa intäkter

direkta omkostnader

egen personal (inkl omkostn)

kommunikation & mf

summa kostnader

avskrivningar

räntor

boksl.disp/skatt

nettoresultat

TOT ALLMÄNNYTTA stab & OH allmännyttan strövområden FNC+

budget utfall Q1 prognos 2020 budget utfall 2020 prognos 2020 budget utfall 2020 prognos 2020 budget utfall 2020 prognos 2020

0 59 58 59 58

0 295 200 260 200 1

90 90 90

1 825 2 131 1 981

13 500 13 352 13 500 3 612 3 612 3 612 4 398 4 398 4 398 2 544 2 544 2 544

300 -69 275 -140 98 -70

15 715 15 858 16 104 3 612 3 472 3 612 4 398 4 756 4 598 2 544 2 534 2 602

-6 323 -6 308 -6 893 -741 -428 -741 -3 000 -3 629 -3 500 -987 -900 -986

-8 784 -9 116 -8 599 -2 321 -2 733 -2 321 -1 362 -1 486 -1 362 -1 535 -1 599 -1 500

-550 -395 -550 -550 -395 -550

-15 657 -15 819 -16 042 -3 612 -3 556 -3 612 -4 362 -5 115 -4 862 -2 522 -2 499 -2 486

-58 -52 -62 -36 -26 -36 -22 -26 -26

0 0 0

0 -13 0 0 -84 0 0 -385 -300 0 9 90

Fick extra fr SKL: 48 Håll Sverige rent & 
50 Kanalsering av besökare

Ökade underhållskostnader pga 
extremt mkt folk i naturen.

Får med sig 50 kkr till 2021 för Snoge 
besökscentrum, samt 20 kkr som går 
till Integrationen 2021

uppföljning SSL 2020 slutl res.xlsx 2 (3)



UPPFÖLJNING 2020 Stiftelsen Skånska Landskap

egen tjänsteförsäljning

egen försäljning

externa bidrag

öronmärkta regionbidrag

fördelade regionbidrag

överfört bidrag

summa intäkter

direkta omkostnader

egen personal (inkl omkostn)

kommunikation & mf

summa kostnader

avskrivningar

räntor

boksl.disp/skatt

nettoresultat

utomhuspedagogik skåneleden regional NMKV integration

budget utfall 2020 prognos 2020 budget utfall 2020 prognos 2020 budget utfall 2020 prognos 2020 budget utfall 2020 prognos 2020

34

90 90 90

50 1 675 1 931 1 831 150 150 150

2 196 2 196 2 196 -148 750 750 750

-115 300 198 275 -40

2 196 2 165 2 196 1 975 1 981 2 106 750 750 750 240 200 240

-450 -403 -525 -268 -207 -399 -750 -631 -615 -127 -110 -127

-1 746 -1 434 -1 596 -1 707 -1 774 -1 707 0 0 0 -113 -90 -113

-2 196 -1 837 -2 121 -1 975 -1 981 -2 106 -750 -631 -615 -240 -200 -240

0 328 75 0 0 0 0 119 135 0 0 0

Drog in på åtgärder pga ökade 
kostnader i Strövområden.

Delade ut till 148 kkr projekt av annan 
verksamhet:
50 vandringar för nya målgrupper
48 Håll Sverige rent
50 Kanalsering av besökare
Fick med sig 275 kkr från 2019.

Fick 50 kkr fr SKL (nya målgrupper)
Tar med 115 till 2021 pga inställda 
projekt.
Drog in på åtgärder pga ökade 
kostnader i Strövområden.

Tar med 40 kkr till 2021 pga inställda 
projekt.

uppföljning SSL 2020 slutl res.xlsx 3 (3)



resultatrapport helår & fg år (kr)

 
 

Stiftelsen Skånska Landskap, 802424-6889 Period: 2020-01-01 - 2020-12-31

Kostnadsställe: Hela företaget Skapad: 2021-03-04

Helår (jan-dec)

Utfall Utfall fg. år

Rörelsens intäkter mm

Nettoomsättning

Egendomsförvaltning 4 393 169 5 752 767

Skoglig verksamhet 3 801 985 5 118 930

Upplåtelser 575 138 617 805

Övr egendomsintäkter 16 046 16 032

Allmännyttiga intäkter 1 102 934 2 108 177

Verksamhet i strövområden 905 183 2 073 837

Utomhuspedagogisk verksamhet 197 751 34 340

Övriga intäkter 3 706 134 3 805 202

Fakturerade tjänster 2 805 466 2 708 396

Fakturerade kostnader 900 668 1 096 806

Nettoomsättning 9 202 237 11 666 146

Övriga rörelseintäkter

Stöd & bidrag 15 583 163 16 114 171

Övriga rörelseintäkter 15 583 163 16 114 171

Rörelsens intäkter mm 24 785 399 27 780 317

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader -6 229 523 -6 604 956

Egendomsförvaltning -1 318 829 -894 228

Skoglig verksamhet -1 254 856 -829 763

Upplåtelserelaterat -63 973 -64 466

Allmänyttiga direkta kostnader -3 749 467 -4 583 755

Strövområden inkl dess verksamheter -3 188 665 -3 449 742

Naturpedagogik -560 802 -1 134 013

Övriga direkta kostnader -1 161 227 -1 126 973

Övriga externa kostnader -4 910 162 -4 643 809

Lokaler & fastigheter -2 511 736 -2 142 083

Kontor & Förvaltning -2 398 425 -2 501 726

Personalkostnader -10 922 888 -12 063 964

Rörelsens kostnader -22 062 572 -23 312 729

Avskrivningar och nedskrivningar -886 689 -923 011

Avskrivningar -886 689 -923 011

Finansiella poster -1 162 181 -1 189 051

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 673 957 2 355 526

Bokslutsdispositioner -158 000 -42 000

Periodiseringsfonder

Resultat före skatt 515 957 2 313 526

Skatter -102 131 -27 195

Beräknat resultat 413 826 2 286 331

Redovisat resultat
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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 33:16 141 116 000 164 000 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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