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 Anknutna stiftelser – Förvaltningsberättelse 2018 

Väktarfonden & Nils Dahlbecks minne 
• Innovativ naturvård 100 tkr  
• Modellandskap Västerbotten 75 tkr 

Beskrivning hur medlen har använts: 

1. Vindelälven-Juhtatdahka är ett modellområde för hållbar utveckling som är kandidat 
för att bli ett UNESCO Biosfärområde under 20191. Under 2018 fokuserades arbetet 
på att färdigställa den 180 sidor tjocka Unesco-ansökan2, som nu är inskickad. Detta 
arbete inkluderade hantering av remissvar, utvecklingsplan, avsiktsförklaringar från 
områdets kommuner, översättning till engelska samt layout av ansökan. Besked om 
området blir biosfärområde kommer i juni 2019.  

Under året genomfördes också ambassadörsutbildning, kontakter med forskare och 
arbete med biosfäriska projekt. Organisationsplanering är påbörjad men ännu ej 
avslutad på grund av personalförändringar. 

Tio biosfäriska projekt godkändes av styrelsen under året där WWF är direkt 
involverade i två (Hållbart rödingfiske och inventering av naturbetesmarker).  

2. Projektet blommor för bin genomförs av organisationen Bee Urban. Fältarbetet är 
försenat och kommer att genomföras under sommaren 2019 med rapport till WWF 
senast oktober 2019. 

Florafonden 
• Innovativ naturvård 80 tkr 
• Modellandskap Västerbotten 75 tkr 
• Östra Vätterbranten 25 tkr 

Beskrivning hur medlen har använts: 

1. Vindelälven-Juhtatdahka är ett modellområde för hållbar utveckling som är kandidat 
för att bli ett UNESCO Biosfärområde under 20193. Under 2018 fokuserades arbetet 
på att färdigställa den 180 sidor tjocka Unesco-ansökan4, som nu är inskickad. Detta 
arbete inkluderade hantering av remissvar, utvecklingsplan, avsiktsförklaringar från 

                                                           
1 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/09/sverige-nominerar-tva-nya-biosfaromraden-till-
unesco/ 
2 https://vindelalvenjuhtatdahka.se/wp-
content/uploads/2017/09/Vindelalven_Juhtatdahka_ansokan_Unesco_-SE_web.pdf 
3 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/09/sverige-nominerar-tva-nya-biosfaromraden-till-
unesco/ 
4 https://vindelalvenjuhtatdahka.se/wp-
content/uploads/2017/09/Vindelalven_Juhtatdahka_ansokan_Unesco_-SE_web.pdf 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/09/sverige-nominerar-tva-nya-biosfaromraden-till-unesco/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/09/sverige-nominerar-tva-nya-biosfaromraden-till-unesco/
https://vindelalvenjuhtatdahka.se/wp-content/uploads/2017/09/Vindelalven_Juhtatdahka_ansokan_Unesco_-SE_web.pdf
https://vindelalvenjuhtatdahka.se/wp-content/uploads/2017/09/Vindelalven_Juhtatdahka_ansokan_Unesco_-SE_web.pdf
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/09/sverige-nominerar-tva-nya-biosfaromraden-till-unesco/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/09/sverige-nominerar-tva-nya-biosfaromraden-till-unesco/
https://vindelalvenjuhtatdahka.se/wp-content/uploads/2017/09/Vindelalven_Juhtatdahka_ansokan_Unesco_-SE_web.pdf
https://vindelalvenjuhtatdahka.se/wp-content/uploads/2017/09/Vindelalven_Juhtatdahka_ansokan_Unesco_-SE_web.pdf
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områdets kommuner, översättning till engelska samt layout av ansökan. Besked om 
området blir biosfärområde kommer i juni 2019.  

Under året genomfördes också ambassadörsutbildning, kontakter med forskare och 
arbete med biosfäriska projekt. Organisationsplanering är påbörjad men ännu ej 
avslutad på grund av personalförändringar. 

2. Tio biosfäriska projekt godkändes av styrelsen under året där WWF är direkt 
involverade i två (Hållbart rödingfiske och inventering av naturbetesmarker). En 
förstudie för att kartlägga naturbeteslandskapet i Östra Vätterbranternas 
biosfärområde startades under året. Projektet är dock inte slutfört och resultatet 
väntas under 2019. Målet med förstudien är att identifiera: 

• alla potentiella producenter av naturbeteskött, det vill säga djurhållare som har 
naturbetesmarker 

• möjliga slakterier inom närområdet runt biosfärområdet, inklusive Östgötadelen 
• charkuterier som har möjlighet att arbeta med naturbeteskött och dessutom kan 

utveckla nya spännande produkter 
• möjliga livsmedelsaffärer som kan sälja lokal producerat naturbeteskött,  
• nyckelpersoner inom offentlig upphandling inom kommunerna inom 

projektområdet (i dag arbetar följande kommuner med dessa frågor, Vadstena, 
Ödeshög, Ydre och Linköping) 

• hotell, restauranger, cateringföretag samt konferensanläggningar som kan bli 
potentiella köpare av naturbeteskött. 

Skogsfonden STORA-WWF 
• Svensk Skogspolitik 350 tkr 

Beskrivning hur medlen har använts: 

Under 2018 projektet Utvärdering av effekter av Sveaskogs naturvårdsarbete genom att 
analysera insektssamhällen & referenslandskap fått stöd. Det kommer att genomföras på 
Institutionen för vilt, fisk och miljö/restaureringsekologigruppen vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet i Umeå. Projektet genomförs under en tvåårsperiod och startades i 
slutet av 2018. 
 
Arbetet baserar sig på Effekt 20, ett tidigare samarbetsprojekt mellan Sveaskog och WWF 
för att utvärdera de långsiktiga effekterna av Sveaskogs naturvårdsarbete i ekoparker och 
fokuserar på insekter och skogsfåglar i ett antal av Sveaskogs ekoparker och 
referenslandskap. Under 2010–13 samlades ett omfattande insektsmaterial in, vilket 
möjliggör en vetenskaplig utvärdering av ekoparkernas betydelse för bevarande av 
biologisk mångfald i skogslandskapet och utveckla ekoparkernas framtida skötselplaner. 
Det nya forskningsprojektet kommer att analysera materialet samt bedöma och beskriva 
insektsfaunan i ekoparker jämfört med referenslandskap utanför ekoparken – med 
särskild inriktning på sällsynta och krävande arter (rödlistade och sällsynta arter). 
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Björn Bergströms och Laila Johanssons fond för svensk naturvård 
• Innovativ naturvård 100 tkr 

Beskrivning hur medlen har använts: 

Fonden har finansierat framtagningen av Granboken av Bengt Ehnström (tidigare SLU). 
Boken är den femte i serien om trädens stora betydelse för den biologiska mångfalden. 
Totalt har nu 12 000 exemplar sålts eller getts bort och flera nytryck har gjorts. 
Förhoppningen är att boken även inspirerat och påverkat skogsägarna i Sverige gällande 
den biologiska mångfalden. Målet är att Granboken ska finnas ute i handeln vid julen 
2019.   

Per-Erik och Anita Bergmans Naturvårdsfond WWF 
• Jordbrukspolitik, 50 tkr 

Beskrivning hur medlen har använts: 

Sveriges naturbetesmarker är ett av landets artrikaste markslag och har dessutom en 
mycket lång och viktig kulturhistoria. Som naturbetesmarker räknas naturliga 
betesmarker som inte gödslas eller kultiveras (plöjs). Begreppet inkluderar hagmarker av 
alla slag, alvarbete, strandängar, havsstrandängar, mosaikbeten och skogsbete. I dag 
minskar arealen naturbetesmarker eftersom arbetet med naturbetesmarker ger 
underskott och reglerna runt miljöstöd för betesdrift är osäkra. 

Detta projekt analyserar den framtida ekonomin för naturbetesbönder, det vill säga 
djurhållare vars djur betar naturbetesmarker. Ekonom Karl-Ivar Kumm vid SLU 
genomför analyser med hjälp av en projektgrupp som bland annat innehåller tjänstemän 
från Näringsdepartementet, Miljödepartementet, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, 
LRF, Naturbeteskött i Sverige Ideell förening (Naturbetesföreningen) och WWF.   

Mildred von Platens rovdjursfond  
• Rovdjurspolitik, 55 tkr 

Beskrivning hur medlen har använts: 

Stiftelsen Mildred von Platens fond mot illegal jakt på rovdjur i Sverige har under 2018 
stöttat följande:  

1. ett seminarium mot illegal jakt på stora rovdjur. Seminariet hölls på Naturhistoriska 
riksmuseet i Stockholm och riktade sig till myndigheter 

2. undersökningar om skogsjärvarnas förekomst och levnadsmönster i skogslandskapet 
nedanför fjällen 

3. Rovdjurscentret, De fem stora samt Vargsymposiet. Ett omfattande arbete har 
genomförts för att försöka lösa upp de konflikter som finns inom rovdjursområdet.   
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Levande skärgårdshav WWF 
• Inget uttag 

Makarna Forsbergs Minnesfond 
• Inget uttag 

Björn Bergströms och Laila Johanssons stipendiefond 
• Stipendium 20 tkr 

Beskrivning hur medlen har använts: 

Kronoparksskolan (Karlstad) har 2018 fått stiftelsens stipendium på grund av deras 
medvetna satsning på ekologisk mat som är närproducerad. Man försöker också 
minimera matsvinn och minska CO2-belastningen genom att använda WWFs One Planet 
Plate. 

Sirie Warenborgsfonden 
• Obundna medel 55 tkr 

Beskrivning hur medlen har använts: 

Medlen har gått till WWFs verksamhet. 


