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Förualtn i n gsberättelse

§tyrelsen för insamlingsstirtel*en R*wilding Europe-§wede*, **å480€§67. med aäte i §tackholm, får
hårmed avge årsredovisning för råkenskapsåret 2021-(i1-01 - 2021-12-31.

Allmänt orfl lrcrksamhetsn
tn*ar*ling**iiftelsen R*,vitcii*g §ur*pe*Sw*de* {Rewitdir:g Sw*den} år er: *rgar:*sati** §*m
r*gistrerad*s i siift*1s*rcqistr*i *v §x**klrctms **n*styr.*is* *{}r* ins*miitig-*stiä*i** dry ]5 ?:*vember
P*-18, *ch r*gistr*rades m*d *rgenisati*rsiruntmer 8c=48$-g*S7 d*i: ä1 **'caraber ?*t* av
Skatteverket.
Rewilding Sweden år grundad av och pärtner till den ideella organisationen
§tichting Rewilding Europe (Rewilding Europe), registrerad i det nederländska handelsregistret under
organisätionsnummer §3036123. $om partner erhåller Rewilding Sweden projektstod såväl som stöd
med kompe?ens oeh
rådglvnins fnån Rewi*ding f;urope.

Syfte och ändamål
lnsamlingsstiteisens åndamål är ätt direkt ochieller indirekt gen§{n Rewilding Eurape:
- fråmja återuppbyggnadcn av det vilda natur- och djurlivet i Sverig* och övriga Eur*pa
- utveti*a finansiåririgsmekanismer som främjar naturbaserade vcrksamheter *cr:': gy*nar lokal
ek+n*mi **h *aper incitament f*r månnisksr *tt *tiidj* åi*rk*ms,hr: av d+t vllda rt*tur- c*lt dj*rtluet.

ln**nn§ing *tfe k**tr*ll
§tifielsen år ieko,vinsidrivande och står under Länsstyrelsen i Stockhoims läns Överinseencie samt
innehar 9O-konto (bankgir"o 900-6636 respektive plusgiro 90 06 63-§) och står därmed även under
granskning av Svensk lnsamlingskontroll.

$tyrelse oeh person*l
§srelscn har gnder året beetått av Magnus Sylv*n {ordförande), Frans §chepers och Roger Olsson.
Lena M Lind{n och Lars-Anders Foer har varit adjungerade rådgivare till sSrelsen.
$§relsan har hållit åtta pr+t*k-*tlforda sammantråden, varev et fusiskt rnöte, två per eapsulam och
åierstående fem sam video.nerten

§iift*l**ns ravisrr har varit Mica*la Kadström, MOSR§ Ållegrefiu AB.
**S*ri*g" löneadryri*ist ati** *t*, tuar skötts c*r $ofia Uhrbcm. Del§ht Å8.

P* grur'ld *v i*itsaä **åk*rhei ucd gåiI*r i:n**siering +v *i€*isens v€ti<å*t?":::*? 
=å 

s;i.l har *tvi*ls++
äL'bä:**ä ;:r+oJ aä *yrekiy-l*ra *rsilxar:e v*rk*arr':hci-<åedare **åi äilriä- pers*n*i.
Stiftelsen har däremst r.inder året haft två projektanstållda. Karin Åstrom har arbetat på hah'tid som
Programme developer märs - december. Klara Enbom Burreau har haft en kvartstidstjänst som
Projec{ oflicer för projekt Wildlife Eeonomy i Nonbotten"
Styielseledamoten Roger Olsson har på ideell basis skött samordning, administrativa uppgiter och
l*dning av pågående prcjekt.

utveckrinsavröretas"orrr?f; 
ir1*h"tdrt?,y!lltochstäilnins

Belapp ikr

Nettoomsättning
Balansomslutnlng
§didiiet%
ffiiers+r: ee rtd

1 281 128 63S 832
859 S14 874 115

§4,8 59,§

1 S23 079
r 238 162

4S3

lnsamlade medel under detta verksamhetsåret uppgick totalt till 1 281 1?8 kr, varav 838 564 kr (där

237 925 kr avser Dam removal) var bidrag från moderorganisationen Rewilding Europe, S 850 krvar
gåvor från privatpersoner.
iridare avsär 3+§ 866 kr lnterr*g Europe, projec-t Wildlife Economy {WLE}, 86 å47 kr Lånse§relsen
projetd LQNA.

§tifteisen har alla *ins bidrag *eh gåvar på vaniigt ba*kk*nto i l*ordea.

Ft. h



Insamlingsstlfteleen Rewilding Europe§weden
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K*st*adsrre fr*nqår ! nct ach är fördelade för
Admintsffiä:n -79 806 kr, åndamålskostndör -'t 301 4*S k* lnsantiingsfto*ed*r 4 44S kr

Verksamhetens resuttat på -102 7SE kr balqnseres i ny råkning.

2112)

Vä*r*liga händelser under räkerckap*året
Utd*r år*t h*r det r*k***äultti**s*rb** s*m inh§d* 3§ä* **** s* *isr* fr*t**kg har g§**, Ett
e**#ery* prqffi#ar kra#e**le, +-p*retrrhe*a: !iereåa*kr*t*.t#:&se§rerså&s§d**?s*
# Frqpkåsfisd:,k§?ir ssr ts*i§ ffi ,

Planerade projekt

Återstätlande av våtmarker, Norrbottenc lån
I samarbete med Rewilding Europe och Wefands lntemational har stitelsen undersökt möjlighetema
at göra H*nhctten titl eä fokusområde fär eä prcjekt ftnansierat av amedl«nska Grantham
Fs*ldatäsr. Fraiektot ews rc*taurcrir:g sv *He t*ff*srker som sR å§Srd för d ;Estrrerl(ä
idinetf*r,*rd*trwr, adr kn*#! ä # c*tireskla Hr ffi* dår irE*hbr tr.*n ffi}rt*r€t es
kclkredtter återinvesteras if6*§atta restaureringsåtgarder. Honbotten har bedömts som intre*ant för
projektet av flera skål: dår finns stora arealer dikade torvmarker, rnarkägarförhållandena bedöms vara
iåmförelsevis okomplierade och länss§relsen har GIS{ata rörande naturvården och
diknlngspåverkan för ca 1,5 miljoner hektar torvmarker. Lånssgrelsen har under året samarbetat med
tltj*tlands lntematb*al för att med h§lp av de*s* data hedöma $entiale* aeh identifiesa maljtiqa
pmrlrm*r" Ett földre s*r* Hkrln*§ ttr §rar*ham F*Mdia* i dest:rber nrsfrrus pesftist, nten

@q€ d*#rlåtlgt bs&* * r*H *rdr"# å**+* kl** ffi.
Raakurering av vatendrag
Till löljd av tvingande krav i EUs Vattendirektiv finns ett starkt ökat fokus på att restaurera vattendrag
och/eller miljöanpassa vattenkrafisanläggningar och dammar i Sverige. Ytterst år syäet att återskapa
habitat och fria vandringsvågar för fisk och andra oryan'smer i rinnande vatten. En natisnell plan för
miljöanpassning av kafrverk har antcgits av regeringen och nyc mE!öprövningar av anfiiggningar i
Ivkrå- o#r m*i$*sms*er sle ske enftt err *E$oneä be*Itr* ffisptån" l vbs fa§ kan det i samh*nd
ned de*n* B$rn*rq tere a:C**l* a&ec *v e.drt *ål örs*x*rt f& kraffi.*iga+ # h** tt bcrt
dammar och andra hinder. För de mEliöåtgäder som besk*as av domstal - inHusive rivning av
dammar - kommer ersättning kunna sökas från Vattenkrafiens mi{öfond, en fond med medel från
kraftindustrin. Möjligheterna äfi istållet för att miljöanpassa mindre kreftverk helt riva ut dammar i

samband mad denna process anse$ vara god. §tifrelsen tcg under *ret fram en fuersild av glillande
ragler ocfr lagsti*ning {'*am remcval in §wede* - rcssibilitk* and c*alle*ge*"} scm undertag fBr
fflFt*at # på d€e *m*de,

§i*tre*mer om m§$ighetema att riva damrsrar och skry frb rattenvfusr k*rfårts rmed SpertBl<*|ytä
och ett samarbete i syfte att pröva möjl§heter till en ekonomisk modell för rivning av dammar har
inletts. Rewildlng Eurcpe Capltal kan ge stöd för en prccess dår ersåttning från Vattenkratens
miljöfond ka* anvåndas till ytterligare insatserför att ta bort dammar och andra vandringshinder. I

slutet av året slåte et avtäl med §portfiskarna om en Erstudie fiir att ldentiEera efi antal låmpliga
antåggnhgar fe åtgåEd*r- Uppdr*get ska *vrapprteres ur*er ffis kken av 2t22-

R*s&urerllg *u *bgcr*ifföer, tfirdeEituen* efgåns
Ett samarbete med Vindelålven-Juhttåtahkka biosfårområde och föreningen Ekoskog inleddes under
året i syfte aft arbeta med restaurering av skogar och ufueckla mera ekdogieK anpassade
skogsbruksmetoder, som åven gynnar rennäringen. En gem*nsam projektbeskrivning och ansökan
om linanoiering togs frcm, rnen denna töreta ansökan gavs inte stöd" En god grund för sartarbeta har
dsek hg*§ *§fi ker* ärren * !*kEderc §v*r*g* La*tbrcks**iveretFÅ §[-tJ. *m E $*§+t ev året
Se§d*# sstrSkå, k*lr4$tush.:*ry*ps€&kq §ålpER&, krEry r#**rerit6.av *@*r irw:r
båo*f§rt*cirnrå*af Fk*§§,?rffiFs nred, ffirsm,gat[s#&xren, SLUfS{JPEES sc*r B.mrErg+* Eksk€,
som verkarför kontinuitetsskogsbruk, påbörjades en ansökan till EUs LlFE-program som å\rse§
lämnas in under 2022.

Yäerligare en ansökan om st& för restaurcring av skogar inom Vindelälven.Juhttåtahkka
bio*ärområde Ri'r att utveekh gilotområden med res{auresde skcgar skrevs under året" Ansökan,
sqm [€lrsaad€§ t# Pos&odi,fulse{r, sr',ffir äler} res,kuering *h visnisg w piffimråden i

TÖ /kb
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Göteborgsområdet. Besked om hurwida ansökan bifa$s låmnas under2022.
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Yfrffirredt ryde* inrE*at på resatrertng cv skog*r oc* merekdagkkt hållbar,t tkognbruk,
k*ntinutt#*krysbruk {fuen ka}tat fqrygesffi ekogsbruki, Blan*r*des u*der kösteft, r,il.+ i *am*Sets
med u*gdomsorganisationen FUSH §vedge och det samisks ungdomsfööundet. P§ektet vänder sig
främst till unga genom skolbesök och ungdomskonferenser, Rewilding Sweden blir huvud*{ikande fär
prajeKet, som förhoppningsvis kan få *töd från Allmånna Årvsfonden under 2022.

Pågåande p!'oiekt
De tre pr-*jekt i Nsrrl*sen lär': scc'l st*rtades ä*t* har drivtts vådars under året,

Restaurering av flotttedarenerda sträekar i Åbrameån, fforrbotten
Reetaureringen avser i huvudsak åter*tällning av forspartier och utrivning av vandringshindor för att
gynna öring och andra vandrande fiskarter samt vattendragete be*tånd av den hotade
llodpärlrnusstan. De planerade åtgärdema berör sammanlagt c:a 3,§ km av ån. Ansökan om tilletånd
at utfära planerade åtgårder låmnade* till Mark- wh Mlljiidem*tol*n idecerxbor 2020. Under årct her
&rtstobn återkarnmit ned begeran om kcr*#ttering*r otft ebrfäig§#de*t av ansöka*. §nt*ne
fustering*r *v plan*rde å§i#er lr*rg!*rts, å* Ss$Bå*b* b#öret ätt vEsss nrcrkffirffirhåll**den ir*e
&rtftlkedsstållande utredda" Darnstste* He ånnu vid årets sklt ir*e eygiort *rerde*.

En ansökan om L0VA-bidrag om totalt 1,4 Mkr för genomför:a*de av de planenade åtgårdema år
fårdigstålld, men kan inte lämnas in förrän tillståndsbeslut ltireligger. Förulsafi aä tillstånd ges och
ansåkan bevitja* itid f§r fältsåso*gen 2022 kommer å§årderna att genomfäras 2Sl2- 2*23.

ftmEr*rer*rq *n#** t*trmrk*r i Spfieksefis arfrt*qstd$*- rc+l"he{elt
Sftt med pr@eter *r*ad*r$ka ffq#§Sh€årffie atsgy*m bt&M ffiårerfdd,#,å*a***necr*
positiva klimateffekter (föråndr:ad kolbalans) genom igenlåggning av diksn i torvma*er som tidigare
dr{inerats för skogsproduKion. Stiftelsen beviljades 2019 L0NÅ-bidrag för en förstudia i området.
Förstudlen, som redovisades i september, onrfattar över 100 våtmarksområden och 400 km diken,
vafav 6n *tordel bedöms vara lämpliga restaurering,sobjeK. L0NA-projektet har slutpdavisats, rnen
hade vid &eslutet ännu i*te ssdkåntre av lånssgrelsen. Så smrt dett* skeä avssr sti§elsen aä gå
vidare rcfr s$t<* E*tensierång fu resta*rerir6;Stg*nEr enligf fär*u*åen.

ProJeHet ltUildlife Economy
Finansleras av EU:s lnteneg-program och sytar till att visa aft skydd av värdefull nätur inte år sfi
hinder för lokal ekonomisk utveckling, utan tvä(om kan bli en tillgång genom u&eekling av
naturbaserad turhm. Projeldet innefattar erfarenhetsutbyte mellan aKörer i branschen, samtidigt som
hi*der mh mäjl§heter får utveclding av n*tu&asmd tu*sm identifieras *dt läggs till gr*nd för
rcgbnak harffirqspkner"

Under året har ar§etet f pnrjekEt bedrivits enhigt den handlingsptan som togs fram i sfuEt av 20ä),
oeh stlfrelsen har dårmed ftrllgjort sina åtaganden onligt den ursprungliga projektplanen. Tre
workshops med sammanlagt omkring 30 deltagare - naturturismföretagare, kommunala turistbolag
och andra aktörer i branschen - har ordnats. Därutöver har IntervJuer med ytterligare några aktörer
genomförts. Fem aktörcr dettog i en *tudleresa till Esffand i oktober" Stffietsen har deltagit i ett fyei*kt
r:Ste me$ övdga Frnj**ktgsrtness I Tyskland samt &ra dis§d6 E6ten ocfiwa*shsps,

§en ktl*sk*p ssm wr+*lts rch de sy*punKer ssrn kcrttmit frarn i dli*@en me* ak6rema har bgat tiH
grund för den regionala aKlonsplan som är ett av projektets vlKigaste resultat. Aktionsplanen för
Nonbotten, som har tagits fram tillsammans med länsstyrelsen, föreslår flem åtgårder för att utveckla
den naturbaserade turismen i lånet. Under projektets fas 2, som löper under 2022, blir sti*elsens
uppgifr att överuaka och stödja lmplementedngen åv aKbnspla*en.

fui.ektE-a*kärer*
EJ,EhmproleHe* iFbrHb,:r F*arRa*nHing§rcdsn!sr**rbte r,§ledSä*F* Hyä*meffe{s tdek
Förenlng genomfört en förstudie för restaurerlng av forsstråckor i Lenkålven, Hällefom kommun.
Restaureringen syftar till afi förbättm vattendragetr ekologiska status, återstålla vandringsvägar för
fisk samt skapa förutsättningar för återintroduktion av ffodpärlmus*la. Enligil förstudien finns behov av
rest*ureringsåtgrårder i sammanlagt omkring en kilometer av den aktuella ålvstråckan.

§vr*#
En i#cn*di*n*br+sc*yrai,n Rtnr$lding fueden h*rprcd*rer*6 u*der*ret" F{em*hfun har

W /r-,
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uppdaterats,

Effekter av Covid-I §gandemin
eovid-1§-pand*rnin har inneburit vissa problem för stiftelsens arb*te även under 2021. Hindren för
fysiska möten har varit ett bidragande skäl till att styrelsen beslut awaktat med att inleda rakrytering
av ny verksamhetsledare.

Rekcmmendationerna vad gåller resor och fysiska möten har inneburit att markägarsamråd i

Abramsån-prajektet inte kunnat genomfåras på ett optimalt sittt {genom ffsiska möten}. Det har gjort
det svårare aä reda ut oklarheter, vilket i *in tur lett till att donnstolspffivnlngen dragit ut på tiden.
PrcjeHet Wildlife E*onomy, som bygger på erfarenhetsutbyte pch diskussioner iform av workshops
oeh studiebesök, har påverkats av de begrånsade mrijfigheterna till fysiska möten under en stcr del av
året,

§§relsen har till fölJd av pandemin bara hållit ett fysiskt möte, vilket hegrånsåt möjllgheterna till mer
ingående stmtegiska di*kue*isner

Eg*t kapital
2*21-12-3t

Eget kaprtalvid årets ingång
Åiats resuitat

Eget rrapital sid årets utgång

401 4§§
-10? 7*
3§t t**

Förelag till dispoeition av färctagete vinst eller förluat
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 298 099, disponeras enligt följande:

tumm* Z*8 m
Vad beträffar resultat och stiillning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
tillhörande noter

w
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Reeultaträkning
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Balopp ikr jVof 2A3,-*1.-.§l- 202*-fi141-
2*21-12-31 2A2*-12-31

Gåvor & bidrag
*vrig* intåktar

§umma l*§kter

Ådri':t:ti#ratå*r:*kreår**er
Åndamåtskoeinader
lnsamlingskostnader

RörelEereeultat

Ees*#åf #ån frrar;§fuff* F*I§ts
R*ntekcstnader a*h liknand* re*r*ta*pd*r

Re*ultat efrer finanEiella po*ter

Reasltat ttire skatt

År*t* r***rll+q

1 281 127 80s §§6
34 146

Jq
4,5
4,5

s

1 
=*1 

1?7

-7* S**
-i 301 42ö

-6 445

*3* 83ä

-537 336
-1 500

-106 H4

3r4

-206 580

-2 rf3
-102 736 -208 693

-'rt2 7g§ -20s 693

_,1fi? ?*§ -å*8 ä§*

2
J
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Balanerilknin§
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§at*pBi kr iv€f 2il21-12-31 ?020-12-31

TILL*ÅHGA*

Gn:*äHning=till gåmgar

§erlfrf*ffge turdringar
*urig* -i*rd**q+r
F**ib*iat=la l"G*i:E**. **h ** Fiu=n= i -:tåki*i.

Kessa och bank

§umma omsättningstillgångar

sui,tfiäÅ TTLLGÅl,l§ÅR

i3 
=å=å§iI iha .d rl uiJ

5r4 ä*S

354 806

z14 a i.]q

428 411

859 014 674 115

859 014 674 115
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=GET 
HåFITÅL **I{ §I($L§SR

€g*f åapitatr

Frä*gef *apif*f
Babns+räd vins* eiler föriijst
årdsre**$å*

Summa egat kapital

Koffrts*$a ckalder
SkuH bldmepglvare
L*verant§rsskulder
Övrig* kortfiisiga skutder
Upplupna kostnader och förutbetalda intåkter

&t*§H* ES§T l{ÅFnåt *§H **{t LtrEE

+_*14*=
=-+-? 7*5

giia {q§

-JUG E=+

?*E *ä+ 4+3 435

1n

298 699

83 28S
253 703

39 3§5
{83 93?

§es 315

401 495

14* S35
16 029

115 6§§

?72 §20

*** *14 s?4:f§

pa

Balansräknine
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H*t t Edaris*ittgspr*neipr
Belopp i kr om inget annat ange§

B{12}

A I I m ä n n a redo vrsningsprioeiPer
Årsredovisningen har uppråttats i enlighet med år*redovisningslagesr ach Bokfäringsnåmnde*s
alimä*na råd åFNÅR 2012:1 Årsredovisning o*h lesneemredovissri*g {K3).

Värderingsprinclper m m
T1lgångar, avsåtningar och skulder har vårderats utifrån anskaffningsvården om inget annat ange§
nedan"

Verksamhetene intäkte r
§ndast det inflöde ay ek*{:arniska fiirdaler s*r'n Rewilding §wed*n *rhållit eller k*mmer att erttålla fÖr

cgen råkning redevi*as scm intåki. §tiftel*en har under v*rkeamhetsår framförailt haft iniiikter iform
av gåvcr och bidrag.

Gåvor ceh bidrag
En transakion dåi R*wilding §r,ved*n tär emst *n tillgång *ller er: §ånst s*r* har ett vårde utan att ge

titib*ke nr*tsv*rande vårde i utbyte år en gåve *ll*r e§ erhållet bidrag. *rn iiitgå*g*n eller tjå*sten
erlråii: riår$&r aä Rewildil-:g §r*eå*n upprytä sli*r k*rs'lre*r aa uapfuli* ui§t= viiåk*r s"rh si'fl R*xitding
**,**ei: h*r *r.'skl.idign*å ait åt+r**t*lå iill .n*tpefi*= *ri'i viå3k+r*s'r i-t= ,:p3fu!1s, år**t *åt *r*ål!+i
bidnag. År dei inget inte ett birirag är det en gåva.
Gåvoi redovisas som huvudregel som intåkt när de erhålls.
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Hrhållna bidrag

redovisas
som skuld till dess villksren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att tåcka kostnader
redovisqs sarnma råkenskapsiår som den kostnad bidraget år avsatt att tåicka"

Verksamhetens kostnäder
Verksamhetskostnader delas in iföljande kostnadsslag: åndamåls-, insamlings- och
administrationskostnader.

Ändarnålskastnader
Å*darnåicksst*ader b*står av koatnad*.r s*m k*n hånföras till nrganisali*r:er+s uppd;"ag enl§t
st*dgmrr':a. Till åndsmååsksstnader råknas å's*n fördsisd* gemensamma kcsi*ader isamkostnader),
t*x delar av lö*t*kostnad +ch delar av kcntorshyra"

lneamlingskostnadar
Med insairlingskostnador menas direkta kostnader för insamlingsarbetet. Direkta kostnader kan vara

anlitad konsult,
lönekostnader avseende den del en medarbetare arbetar med insamling samt kostnader för
insamlingsaktiviteter" Bessa består även av fördel*de gerllensamnta kostnader {samkostnade$ Till

insarnlingskostnader hör även varumårt<esbyggnader k*stnader samt profilering.

Ådministrativa ksetnader
Admi*istrativa kostnader är kostnad*r **m b*h<ivs för ätt adrnini*lr*r* crganisationen.
Admi*istrati*nen ut§*r en kvalitetsgaranti för åndamåle! oeh för giv*r*r:. ltit hÖr *xempelvis revi§ion,

de! av hyra, adminiitrativa *y*t*m, f*rdelade gemensarofiå k*stnader isanrkcstr:ader), hela eller

#*iar
ae J+-eko-:shacier oeh ksi:tqrgi:yrä *an* ex*::srn?fu *Hi+*

w /lrt
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Materiella anl ägg ni ngstil lgå ngar
Materiella anläggningstillgångar redcvisas till anskaffningwärde rni*skat med ackurnulerade
avskrivningar &tr nåskrivningar. I anskaffningsvårdet ingår förutom inköpspriset åven utgifter som

är direkt hånfödågs titr förvär've*.

årsfrrnxS*g*r
å:r*6*mt*g *kw t*:§* å!**r t$S*r:5*s kr*k*S* 4&BdåS*rE# #rs*t s*å *B*$'#§r #
66.elttx*-t**ruk;i*rqa* *tr t@*;ge*§ M#* +kc*emås** fffi#r. åv*krEvxkrg+ri r+df,#b€3 E+BT

kstn*iå i r**:å*tråiming*+t.

Materlolla:*täggningstiltgångar * AI
-5

ilot2 Gåvor&bidrag

2A2t-01-01- 2020-u-a*
2*Cf-r2-3t 2a2§-12-3'

Eirirag Lånssryrcå*en pr*jekt L{}NÅ, lÖr-si:rdie ir"åimark*r

Eidr*g frewiidi*g Eur*pe
varav Dam removal 23T 326kr
Gåvor från allmånheten

Summa

FIst 3 Cvriga räralaeintäkter

crc sr+ I

5 850

'iä* ?ffi
+It B.+ä

2 750

1 281 128

^A^a ^l 
nl/Ul. i*U l'U t'

2A21-12-31

605 88§

202A-A1$X-
2A20-12-31

2e41
Sjukliineersäfining
Å*et.*platsi*rikt*t rehs biliteri*gst$ul
\fiffi&era& lg*ttffi§tr
$rm*r*a

Not 4 Ånställda öch peräonalkostnader

M edel a nta I et rrrstårrdå

Varav mäx
2o2$4t-0t-
3S?&rå+f Varav m*x

Tatalt

Löxer oc* andra er':sät*nirgar samt saeia la lcos;*tadar, §nfrJusftra pensicrelrostnader
2*21-*l-*l- 2*2§4141-
ffi?r*f=-sf ?*äs-ff-§f

11 340
1§ 00e

" Lq-lq§
34 {4&

\rn
Sociala ksstnader

{varav pensicnskostnader)
Övrig personal
§ociala kastnader

{r*rav pensicnskostnaderi

"!.!tr'1..!li

63 579

422604
125789_

2A214141-
AAX=12-3t

ik, /W4
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Hat 5 Verk*amhetcil§ ko$tnadsr
ä*äf4f-sf- **us€f*{-
P*tr?,*?:.3f t#2&cP.=3?

Persona!
Övriga kostnader

År**raålskxtnad,-*r
F*m+l

åd&sh#;t*r

lneamllngekostnader
Perconal
Övriga kcstnader

§lg*r*a

Not 6 Räntekostnader och liknande reeultatFoster

33s
79 468

*i*4'!*
?{a, :'}f:?

6 44;

100 104
2A7 472

:*+ 3§G

1 50;

*i,:äf-#f-$?- §#åi,.-t}f-*f-
3tii:i -i ?-;.ii !{}!*-i ?-:s"F

*xrxlr*

Not 7 lnventarier, verktyg och installatloner

-§?4t 3*t3

2021-12-31 2024-12-31

-Vid årets Hirjan
*{ya**kafBti*gar
Sr.yitnngar cch uimnger- ii-qar

Acku m ule rada av skrivn i n g a r
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
-Årets avskrivning

fui5etrk is**äådå{8€**{*

§eä S F*åra:tfuetslda k*st*ader *mh *§FPå#Frqe !rutååkt*r

t§c 4ä5
r* i*e- rl",4, *}dP"******-:

15 066
-1§ offi

2021-12-31 "å#2$=$§-3§

:r I l!: .::i: i :

Fodr*n Lc*a
Focdr*n fteudHing E*r*pe
Åfutspåe.t*:*riåetet r*i?,*bit§tsrår:gsså§d *t ser *r ä***
§tmna

44{

&*ffi
il} urj[}

++i.a a:i.ii:?

2*21-§2-3t 202a-r2-3',t

tl 191
*s42
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Hot 1$ §pplupna koetnader oeh förutbetalda iErtåkter

11112\

Llppåxp*+ ks*€Eld iry€s*.c
+JpBftrpen kffitn# rc&visni.:lg bokshJt
Upplupen kastned Naturcentrum
Urplupcn kssinad k*rtcrsl'rYra
lJppiupn* sexesterlåner ir:ki upplupna scciala avgi{ter
l}ppl*.rpr'a ***r ir:ki tsp*!*** *sei+J* *vgifter
F*a#eeiri ttttå&tL*HÅ
€*rrexe

*r +å=

7E *4*

rä§§3r ä€* ffi

Hot 1t Hyckeltalsdofinitioner
Nefloomsäffnmg
Rörelsens huvudintåKar, faKurerade kostnader, eidointåHer samt intåktskon§eringar.

8afe*sa*rsftrtsdrg:
T§*åa #9,å*q6r,

§ofidrfal:
Tctalt eget kapital / Taäls tillgångar.

iVt flf,




