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ÅRSREDOVISNING 2006
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Stiftelsens syfte och organisation
Stiftelsen Världsnaturfonden WWF har till ändamål att i samverkan med WWF International
genom finansiellt stöd verka för vetenskapliga undersökningar, upplysning och undervisning,
inrättande av naturreservat samt skyddande av hotade djur- och växtarter och deras
livsmiljöer, allt i syfte att bevara, vårda och rationellt nyttja naturen och de förnybara
naturtillgångarna. Stiftelsen skall därvid idémässigt och ekonomiskt samarbeta med
myndigheter, organisationer, institutioner, företag och enskilda personer med intresse för
samma ändamål.
Stiftelsen Världsnaturfonden WWF (World Wide Fund for nature) har ett förtroenderåd
anknutet i vilket H M Konungen är ordförande. Förtroenderådets uppgift är bl a att
rekommendera den övergripande inriktningen av stiftelsens verksamhet samt att utse
ledamöter i stiftelsens styrelse.
Stiftelsens ansvariga organ är dess styrelse med Björn Hägglund som ordförande.
Stiftelsens kansli finns i Ulriksdals Slott, Solna.

NATURVÅRDSVERKSAMHETEN
Totala kostnader för naturvårdsverksamheten uppgick till 83,5 mkr (89,8). Verksamheten
indelas i rubriker enligt nedan:
Belopp i mkr
Skog
Våtmarker
Hav & kust
Kulturlandskapet
Tropikerna &
Ekoregioner
varav: Latinamerika
Afrika
Asien
Totalt

Nationellt
1,7
4,0
4,9
9,5

Internationellt
12,3
3,2
6,2
4,2

20,1

8,4
20,2
8,9
63,4

Totalt
14,0
7,2
11,1
13,7
37,5

1

83,5
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WWFs huvuduppgift är att skydda den biologiska mångfalden och verka för naturresursernas
uthålliga nyttjande, både i Sverige och globalt genom WWFs nätverk.
WWF International koncentrerar sitt arbete till sex globala temata (skog, hav och kust,
sötvatten, klimat, miljögifter och arter) inom vad som kallas One Global Programme. Detta
program omfattar dels WWFs kärnvärderingar och ett antal globala naturvårdsmål. Dessa mål
är vägledande för Världsnaturfonden WWFs (WWF Sverige, här nedan kallat
Världsnaturfonden) arbete. Verksamheten fokuseras till prioriterade ekoregioner som
framtagits genom en global biodiversitetsanalys (Global 200). Världsnaturfondens
naturvårdsarbete var under året organiserat i fem enheter, vilkas verksamhet beskrivs separat
nedan. Vid sidan av dessa program gav vi också aktivt stöd till övriga globala temata. Under
2006 genomfördes även en rad aktiviteter som en fortsättning på den internationella
utvärdering av naturvårdsarbetet som utfördes 04/05 och som resulterat i en genomgripande
organisationsutveckling av naturvårdsavdelningen
Det marina arbetet är inriktat på ekosystemförvaltning där ökat antal marina skyddade
områden och att uppnå ett hållbart fiske ligger i fokus. Kulturlandskapets projekt handlar i
hög grad om restaurering, hävd och områdesskydd men även om rovdjursfrågor, illegal
arthandel och påverkan på EUs jordbrukspolitik. Arbetet inom skogsprogrammet syftar till att
skapa ett långsiktigt hållbart skogsbruk, skydda tillräckliga arealer skog med höga
naturvärden, och att restaurera förödda skogsbiotoper. Tropikskogsarbetet koncentreras
framför allt till områden i östra Afrika, men även i Sydamerika och Asien. Arbetet fokuseras
på områdesbevarande. Sötvattensarbetet fokuserar på skydd, restaurering och hållbar
förvaltning av våtmarker och avrinningsområden samt på vattenkrävande verksamheter som
bomullsodling och dammar.
Som en komplettering drivs vissa projekt med enhetsövergripande inriktning. Ett gäller
arbetet inom WWF Baltic Ecoregion Programme. Ett annat gäller arbetet med internationella
policyfrågor som följer två linjer: a) övergripande policyfrågor, som handlar om ekonomiska
institutioner och miljön, samt b) klimatfrågan med fokusering på det internationella
regelverket och näringslivets roll i arbetet.
Dessutom stöder vi arbetet inom Internationella försurningssekretariatet, Internationella
kemikaliesekretariatet och Internationella fiskesekretariatet där Världsnaturfonden ingår i
samtliga styrelser.

SKOG 14, 0 mkr
Nationellt
Världsnaturfonden har under året aktivt deltagit i viktiga skogspolitiska processer. Särskilt
fokus har legat på att påverka och kommentera den skogspolitiska utredningen. Vidare har
den påbörjade revideringen och fördjupade utvärderingen av miljömålet Levande Skogar stått
i fokus för vårt påverkansarbete.
Vidare har Världsnaturfonden aktivt bevakat och drivit på den svenska regeringens agerande
såväl nationellt som inom EU beträffande åtgärder mot illegal avverkning och virkeshandel.
Arbetet med utveckling av FSC-certifiering i Sverige har skett genom aktivt deltagande i
Svenska FSC´s styrelse och dess kommittéer. Fokus under året har varit på färdigställandet av
den reviderade nationella svenska FSC-standarden. Världsnaturfonden har spelat en aktiv och
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brobyggande roll i detta arbete. Vidare har organisationen stöttat Svenska FSC i att utveckla
sitt marknads- och informationsarbete. En medarbetare från Världsnaturfonden har under
delar av året varit sekonderad på deltid till Svenska FSC för detta.
Ett löpande arbete har även skett för att påverka certifieringsorgans och skogsägares tolkning
av de svenska FSC-reglerna. Världsnaturfonden deltog även i att påverka viktiga globala
revideringar av FSC´s globala regelverk speciellt beträffande spårbarhetsregler samt krav för
icke certifierad råvara.
Arbetet inom ramen för det svenska företagsnätverket WWF Sweden Forest & Trade Network
är fokuserat på att stimulera ansvarfulla inköp av skogsråvara och skogsprodukter bland
viktiga svenskbaserade företag. Verksamheten var under 2006 fokuserad på att stärka
medlemsföretagens efterlevnad av medlemskapskraven beträffande rapportering och
ansvarsfulla inköp. Medlemsantalet sjönk något och var i slutet av året 13. En ny och mycket
viktig medlem blev TetraPak som är en av världens största köpare av pappersprodukter.
StoraEnso Wood Supply Europe blev också ny medlem under året.
En tävling gentemot offentliga uppköpare av golv genomfördes under året i samarbete med
Forbo Flooring. Prissumman stödjer WWF´s arbete med byskogsbruk i Amazonas.
Världsnaturfonden har deltagit och stöttat flera utvecklings- och forskningsprojekt kopplat till
utvecklingen av mer miljöanpassade skogsbruksmetoder bl a SLU´s Ädellövskogsprogram
samt Skogsstyrelsens arbete med kontinuitetsskogsbruk. Vidare bedrivs ett projekt i
samarbete med Sveaskog som utvecklar och testar övervakningsmetoder för biologisk
mångfald i skogslandskapet.
Arbetet i Östra Vätternbranterna i Småland har fortsatt och intensifierats under året.
Världsnaturfonden har genom en lokal projektledare aktivt drivit på arbetet att bevara och
vårda områdets unika naturvärden knutna till skogs- och trädmiljöer. Det goda och
konstruktiva samarbetet som under de senaste åren vuxit fram i området framstår som en av
de bästa exemplen på lokalt förankrad naturvård kopplad till skogsfrågor.

Internationellt
Världsnaturfonden var under året en viktig finansiär av WWF´s globala skogsprograms arbete
inom två områden – Global Forest and Trade Network (GFTN) och europeiskt
skogspolicyarbete. GFTN är WWF´s globala initiativ för att stimulera och driva på företag att
göra ansvarsfulla inköp av trä- och pappersprodukter.
Vi har även haft två medarbetare i WWFs globala skogsprogram baserade på vårt kontor.
Dels en koordinator ansvarig för skogsbruks- och GFTN:relaterade frågor, dels en koordinator
som ansvarat för WWF Internationals arbete mot illegal avverkning.
En viktig komponent i det globala skogsarbetet kretsar kring spridning, utveckling och
kvalitetssäkring av konceptet avseende skogar med höga bevarandevärden (eng. High
Conservation Value Forest). Världsnaturfonden är den viktigaste finansiären av det globala
centrat – High Conservation Value Forest Resource Network – som leder detta arbete
tillsammans med viktiga intressenter för områden rörande miljö samt sociala och ekonomiska
värden.
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Vidare bedrivs flera fältprojekt som syftar till att identifiera och säkra skogar med höga
bevarandevärden. I Polen har detta arbete, som fokuserar på att öka skyddet för den unika
Bialowiezaskogen, under året tagit viktiga steg framåt. Bl a ingår WWF, genom sitt polska
kontor, i den kommission den polska presidenten tagit initiativ till med syfte att ta fram en
särskild lag för skydd av Bialowiezaskogen. Kommissionens syfte är att hitta långsiktiga
lösningar för skydd av hela den polska delen av området.
I Ryssland har WWF´s arbete i Archangelsk bidragit till att skogar med höga bevarandevärden
numera ingår i skogslagstiftningen. Vidare har WWF genomfört expeditioner för att dokumentera naturvärdena och jobba för skydd av några av de största kvarvarande naturskogsområdena i
hela Europa.
Även i Lettland, Estland, Karpaterna, Ryssland och Kina finansierades projekt för att utveckla
och etablera identifiering och bevarande av skogar med höga bevarandevärden såväl i praktiskt skogsbruk som i nationell lagstiftning. Positiva resultat finns från flera av dessa länder.
Ett annat fokus på verksamheten är arbetet för att motverka illegal avverkning.. Vid sidan om
europeiskt och globalt påverkansarbete kring viktiga policyprocesser i frågor – som t ex EU´s
sk FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) -process - bedrivs även
nationellt arbete för att åstadkomma effektiva nationella åtgärder mot olaglig avverkning i
skogssektorn.
Viktiga positiva resultat med konkreta nationella åtgärder till följd av våra projekt har under
året skett i bl a Lettland och Litauen. Det lettiska parlamentet har bl a ändrat skattelagstiftningen kraftigt för privata skogsägare för att motverka olaglig verksamhet. I Litauen
publicerades en första studie som pekade på problem med korruption och annan olaglig
verksamhet. Som en respons på studien utvecklade miljöministeriet en handlingsplan mot
korruption och olaglig verksamhet i skogssektorn. Annan projektverksamhet genomfördes
under året även i Ryssland och Kina med särskilt fokus på den omfattande importen av
olagligt virke från Ryssland till Kina.
Arbetet med att påverka och granska speciellt skandinaviska skogsbolag i Baltikum och
Ryssland i riktning mot en mer ansvarsfull virkeshandel fortsatte under året. Bra samarbete
och dialog med flera centrala aktörer etablerades under året i både Lettland och Estland. Detta
har redan resulterat i förbättringar av vissa bolags miljöarbete och spårbarhetssystem. En
förnyad studie av svenska bolags import av virke från Ryssland genomfördes också.
Resultaten visar bl a att det har skett en tydlig förbättring av svenska skogsbolags kontroll av
virkesimport från Ryssland även om det finns behov av förbättring hos flera svenska
importörer.
Ett omfattande arbete bedrivs i Lettland och Litauen för att utveckla ansvarsfullt skogsbruk
bland den stora mängden små privata skogsägare. Fem så kallade demonstrationsgårdar som
visar småskaligt miljöanpassat skogsbruk för privata skogsägare finns i Lettland. En
omfattande utbildning och demonstrationsaktivitet med dessa som bas har rönt ett mycket
stort intresse. Två motsvarande demonstrationsfastigheter etablerades under året i Litauen och
kommer att utvecklas till liknande modeller för skogsägare.
WWFs samarbete med IKEA kring främst skogsfrågor fortsatte under året och omfattar
finansiering till skogsprojekt i Kina, Laos/Kambodja, Vietnam, Ryssland, Karpaterna samt
Baltikum. Fokus ligger på utveckling av ansvarsfullt skogsbruk och skogscertifiering,

4

Årsredovisning 2006 – Org nr 802005-9823

bevarande av skogar med höga bevarandevärden samt bekämpning av illegalt skogsbruk.
Flera av projekten omnämns ovan. Andra viktiga aktiviteter och resultat inom ramen för dessa
projekt under 2006 omfattar bland annat:
I Vietnam påbörjades 2006 ett projekt för att utveckla FSC-certifiering av akaciaplantager.
I Laos och Kambodja inleddes arbetet med ett projekt som syftar till hållbart nyttjande av
rotting som ett redskap för hållbart skogsbruk och skogsskydd. Tillgången på rotting har
minskat betydligt på senare år bland annat på grund av kraftig skogsavverkning och
skogsomvandling.
I Kina har i samarbete med representanter för den kinesiska regeringen nåtts stora framgångar
inom skogscertifiering av de första statsskogsbruksdistrikten och utbildning av hundratals
skogstjänstemän kring ett ansvarsfullt skogsbruk har skett.
Även i Ryssland har projekten visat positiva resultat med ett starkt ökat medlemsantal i den
ryska producentgruppen inom GFTN samt en kraftig ökning av arealen FSC-certifierad
skogsmark
I Rumänien, Bulgarien och Ukraina går arbetet bland annat ut på att ta fram modellskogar
som ska visa skogsägare fördelarna med ansvarsfullt skogsbruk och att etablera nationella
FSC standarder för ansvarsfullt skogsbruk. De projekt som WWF stödjer i dessa länder har
bidragit till att över en miljon hektar statligt ägd skog har certifierats och över 700 personer
har utbildats i ansvarsfullt skogsbruk.

VÅTMARKER OCH SÖTVATTEN 7,2 mkr
Målet med programmets verksamhet är att sjöar, rinnande vatten och våtmarker ska förvaltas
på ett sätt som gynnar den biologiska mångfalden och vattenresursens hållbara nyttjande.
Arbetet för att uppnå dessa mål sker främst genom fältprojekt med restaureringar och andra
åtgärder, kunskapsuppbyggnad exempelvis genom inventeringar och utredningar samt
påverkan på myndigheter, företag och allmänhet för att förbättra skyddet, minska exploatering
och gynna hållbart nyttjande.
Nationellt
Ett antal våtmarker och rinnande vatten runt om i Sverige restaureras nu med stöd från
Världsnaturfonden. Inom ramen för projekt ”Levande Skogsvatten” har en modell för hur
vatten kan hanteras i skogsbrukets planering tagits fram och börjat testas i praktiken. En serie
rapporter om skogsvattnens biologiska mångfald m.m. har publicerats. En ny våtmark med
namnet ”Lövtjärn” har anlagts inom projekt Pite älvdal (Norrbotten). Med stöd av EU Mål1
medel har projektet bl. a genomfört fortbildning av lärare genomförts och praktiska
restaureringsåtgärder, bl.a. i form av igenläggning av diken för att återskapa skogliga
våtmarker.
Världsnaturfondens särskilda satsningar i Asköviken (Västmanland) har fortsatt under året
med naturskoleverksamhet och olika naturvårdsåtgärder. Restaureringarna av våtmarkerna
genom exempelvis fräsning av vass har utvecklats till en riktigt storsatsning tack vare de extra
EU LIFE-medel (5-årigt projekt) som vår samarbetspartner –länsstyrelsen i Västnamland har
fått för ändamålet. Kampanj Skånska Våtmarker har avslutats under året och de mesta av de
uppsatta målen hade uppnåtts genom att ett Skånskt våtmarksråd nu har skapats och att
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länsstyrelsen beslutat om en regional våtmarksstrategi. Världsnaturfondens fortsatta arbete för
våtmarker i Skåne kommer att utvecklas under 2007. Flodpärlmussleprojektet, även det med
stöd från Life-fonden, har genomfört sitt första år och planerade åtgärder har utförts enligt
tidplanen med t.ex. eliminering av vandringshinder så att fisken kan vandra fritt, något som i
sin tur gynnar flodpärlmusslan. Nya lekbottnar, i form av grus med olika fraktionsstorlekar
har lagts ut i vattendragen och på en plats har botten spolats ren från slam. En nationell
konferens om utterns status och framtid hölls i mars. Då publicerades också
Världsnaturfondens syntes av kunskapsläget om uttern idag, omfattande både
beståndsutveckling och hotbild, t.ex. miljögifter.
Två utredningar med koppling till våtmarker och sötvatten i Sverige och Östersjöområdet har
initierats. Den ena syftar till att utvärdera svenska våtmarkrestaureringar och den andra avser
att utreda hur väl de utpekade våtmarksområdena enligt Ramsar-konventionen återspeglar
värdefulla våtmarkstyper inom Östersjöns avrinningsområde.
Nya projekt som initierats under året är exempelvis stöd till en kartläggning av
fragmenteringen av Östersjöns tillflöden, instruktionsfilm om skötsel av flodpärlmusselvatten,
faktsammanställning om bäverns ekologiska roll i skogslandskapets vattenmiljöer.
Påverkansarbetet har främst inriktats på implementeringen av EU:s vattendirektiv och hur det
akvatiska naturvårdsarbetet bedrivs i Sverige.
Engagemanget i styrelserna för ArtDatabanken, Våtmarksfonden och Tåkernfonden har varit
positivt och Världsnaturfonden har både kunnat bidra med kunskaper och förslag till
utveckling av verksamheterna.
Internationellt
Världsnaturfonden har stött det övergripande globala arbetet inom WWFs ”Global Freshwater
Program” där arbetet med att uppnå de uppsatta målen ”milestones” fortskrider enligt plan.
Ett viktigt arbete har varit att försöka påverka olika länders fattigdomsstrategier (Poverty
Reduction Strategy Papers) för att försäkra att ett uthålligt nyttjande av vattenresursen
inkluderas i dessa. I det globala arbetet ingår också att försöka rädda de utrotningshotade
floddelfinerna i Pakistan, Indien och Nepal. Under året har projekten fortsatt att integrera
bevarande med fattigdomsfrågor och policyfrågor. Arbetet i Indien har varit särskilt
framgångsrikt där man idag jobbar i tre byar för att minska fattigdomen och minska
miljöbelastningen från byarna på floden Ganges. I Pakistan har WWF satsat på att påverka de
Pakistanska myndigheterna till att fastställa ”miljöflöden” för Indusfloden. En rapport om
miljögifter i floddelfiner kommer att släppas under 2007 som ger indikationer på
miljöbelastningen i dessa floder och vilka konsekvenser de har för floddelfiner och
människorna som bor utmed floddalarna.
När det gäller engagemanget i dammfrågan har WWF under året fortsatt ett lobbyarbete i
frågan. Detta genom bl a deltagande i Kommissionen om Hållbar Utveckling:s CSD möte i
New York under våren samt World Water Forums möte i Mexico. Resultatet av den svenska
dialogprocessen om dammar blev ett, av flera viktiga aktörer (företag, investerare,
myndigheter, organisationer) undertecknat policydokument, som använts som bas för arbetet.
Vidare deltog Världsnaturfonden tillsammans med SNF i Världsvattenveckan i Stockholm
och anordnade ett seminarium om sötvattensekosystem.
Arbetet i bomullsfrågan har fortsatt under året med täta företagskontakter både nationellt och
internationellt i syfte att utveckla globala kriterier och principer för bättre bomullsodling
(BCI-Better Cotton Initiative). En ansökan om stöd till BCI har skickats till Sida Inec
Metoder. Ansökan syftar till stöd som minskar skadorna på sötvattensekosystemen och som
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inte förorenar eller överkonsumerar det livsviktiga dricksvattnet för fattiga människor i
utvecklingsländer. En rapport om bomullsodlingens miljökonsekvenser har tagits fram och en
bomullsfilm har producerats som beräknas sändas i SVT under 2007. Ett Årestaureringsprojekt (Padremaa) genomförs i Estland och mosserestauering har påbörjats
inom Nemunas delta, Litauen, inom ramen för ett större miljöprojekt ”Baltic Sea Regional
Project, finansierat av GEF (Global Environment Facility) där Världsnaturfonden är en av
samarbetsorganisationerna.
En rapport om konstbevattningens effekter på hydrologi, vattenkvalitet och biologi har tagits
fram och kommer att publiceras under 2007.
HAV OCH KUST 11,1 mkr
Under 2006 fortsatte enheten att prioritera två huvudinriktningar för att bevara havens
biologiska mångfald – marina skyddade områden och hållbart fiske. Dessutom utvecklades
arbetet med en integrerad ekosystemförvaltning för att skapa bevarande och hållbart nyttjande
av havets mångfald och resurser.
Nationellt
I arbetet med marina skyddade områden har Världsnaturfonden medverkat till att ta fram de
första kartorna över Östersjöns undervattenslandskap. Kartorna, som tagits fram inom det EU
Interreg finansierade projektet BALANCE, visar mångfalden av olika marina miljöer och var
de finns. Baserat på kartorna har WWF påbörjat en utvärdering av Östersjöns nätverk av
marina skyddade områden för att se om de ger ett tillräckligt skydd för alla arter och
livsmiljöer.
I Kosterfjorden har vi fortsatt arbetet inom den referensgrupp som arbetar med dialog och
föreberedelser för bildandet av Sveriges första marina nationalpark, Kosterhavets
nationalpark. Den planeras vara inrättad 2009, hundra år efter den första nationalparken på
land. Världsnaturfonden har drivit på för att skapa ett långsiktigt skydd i kombination med ett
hållbart nyttjande inom exempelvis fiske och turism. Då Norge samtidigt etablerar en
motsvarande nationalpark på andra sidan nationsgränsen har Världsnaturfonden varit drivande
för att skapa ett gränsöverskridande skydd. Som resultat av detta förslg har det nu inletts ett
samarbete mellan de olika nationalparksinitiativen för en samordning av information och
områdets skötsel.
Världsnaturfondens havsfågelprojekt på Stora Karlsö har under året genomfört ringmärkning
och studier av bland annat sillgrissla, silltrut, gråtrut och tordmule, deras livsmiljö och föda.
En artikel, som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Marine Ecology Progress Series,
visade att fisk som torsk och skarpsill fyller viktiga funktioner i Östersjöns känsliga
ekosystem och att tillståndet för fiskpopulationerna har stor påverkan på t.ex.
fågelpopulationerna. När torsken minskar i antal ökar skarpsillen. Skarpsillarna konkurrerar
om föda vilket gör att varje individ blir mindre. Detta påverkar sillgrisslorna som får magrare
fisk till föda och därför får mindre ungar.
I fiskefrågan har det nästan 50 procentiga illegala fisket av torsk i Östersjön uppmärksammats
bland annat genom ett internationellt seminarium vid Östersjöfestivalen. Här presenterades
och diskuterades både hot och lösningar. Arbetet med att förändra fisket i hållbar och
långsiktig riktning fortsätter. Dialogen med Sveriges Fiskares Riksförbund (SFR) och
enskilda fiskare har fortsatt. När det gäller den rådgivande nämnden för Östersjön, Östersjöns
RAC (Regional Advicary Committy) har WWF varit tongivande i att driva frågan om illegalt
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fiske och lyfta spårbarhetsfrågan. WWF marina enhet har även deltagit i referensgrupper för
genomförande av miljömålen om såväl inrättande av marina skyddade områden som fiskefria
dito samt bedrivit en dialog med SFR i dessa frågor.

För tydliggörande av spårbarhet har Världsnaturfonden stött Hjälmarefiskarnas
certifieringsprocess för uthålligt gösfiske. I augusti i år fick de sitt internationella MSC
(Marine Stewardship Council) certifikat för två fisken. Världsnaturfonden anordnade en
uppmärksammad presskonferens i samband med detta då det var Sveriges första MSC
certifierade fiske och världen första certifierade sötvattenfiske.
Under 2006 har Världsnaturfonden agerat i Fiskeriverkets referensgrupper för
konsumentfrågor och ålförvaltningsfrågor. Världsnaturfonden har satt MSC på svenska
agendan och haft stort inflytande i ålfrågan, både vad gäller förvaltning, men även i arbetet
med att föra fram ål som en art att ta upp på CITES (Convention on International Trade with
Endangered Species) listningen Appendix II.
Världsnaturfonden har dessutom varit engagerad i ett flertal övriga ärenden som rör
Östersjön, exempelvis kemikaliemätningar i mat från Östersjöfisk, frågan om gasledning
genom Östersjön, sjöfarten och inte minst Nordsjökonferensen.
Internationellt
Ett samarbete med WWF Norge och Arktisprogrammet för späckhuggare startades under året.
Med stöd av Sida pågår såväl fält- som informationsarbete gällande marina skyddade
områden och fiske i Östra Afrika. I Tanzania och Kenya bedrivs bland annat arbete med
lokalbefolkningen i kustområden för att skydda naturvärdena i marina reservat, gynna hållbart
nyttjande av naturresurserna och fattigdomsbekämpning. I Kiunga marina nationalpark i
Kenya har främst kvinnorna i närområdet inspirerats att hålla stränderna rena från indrivande
skräp genom att tillverka souvenirer från strandfynd som badskor till försäljning. Detta bidrar
till familjens försörjning och utgör en del av finansieringen av nationalparkens förvaltning.
På ön Mafia i Tanzania är alternativa hållbara fiskemetoder ett av de stora projekten för att
bidra till uthålligt nyttjande för den fiskande lokalbefolkningen. Under året har flera av
WWFs projekt uppmärksammats och informationsmaterial, filmer och barnprogram som
belyser problem och lösningar som WWF arbetar med är producerade.
KULTURLANDSKAPET 13,7 mkr
Programmet fokuserar på landsbygdsutveckling som inkluderar hållbart nyttjande av
naturresurser, rovdjursfrågor och påverkan på EU:s jordbrukspolitik samt Arktisfrågor och
arthandel.
Nationellt
Många växt- och djurarter i jordbrukslandskapet är beroende av den störning som bete och
slåtter utgör. Ett aktivt jordbruk med betande djur på naturbetesmarkerna är därför en
förutsättning för en rik natur. Naturbete är också den mest hållbara köttproduktionen eftersom
bl a näringsavrinning mer än halveras jämfört med åkerbruk.
Arbetet med landsbygdsutveckling sker framförallt regionalt där Världsnaturfondens
finansiella insatser kompletteras med extern finansiering. Strategiskt följer satsningen devisen
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om bondens dubbla uppdrag: produktion av mat, gärna med ”gröna” tilläggsvärden och
”produktion” av artrika, levande landskap.
Det ICA-stödda Naturbetesprojektet har under 2006 finansierat restaureringar i Närke,
Västmanland, Roslagen, Östergötland, Småland och inte minst på Gotland där projektet nu
har genomfört eller kontrakterat restaureringar om mer än 2 000 ha under de två senaste åren.
Världsnaturfonden har medverkat till att projektet i Närke erhållit stöd från Naturvårdsverket
med sammanlagt ca 8 miljoner kronor.
Under året har ett bakgrundsarbete genomförts så att dörren ligger öppen för
marknadsintroduktioner av regionalt producerat naturbeteskött i Roslagen, Öland och Gotland
under 2007. Ett anslag från Jordbruksverket möjliggjorde en förstudie om förutsättningarna
för en fristående, producentfinansierad samordning av de olika naturbeteskoncepten, inklusive
gemensam logotyp, marknadsföring samt certifiering. Resultaten av förstudien kommer att
implementeras under 2007.
Policyarbetet kring den gemensamma jordbrukspolitiken fokuseras nu på det nya
landsbygdsprogrammet (LBK).
Under året har statens rovdjursutredare startat sitt arbete och Världsnaturfondens arbete med
rovdjuren har uppmärksammats. Ett kvitto på detta är att en av våra medarbetare personligen
utsetts som sakkunnig i utredningen. Vid utredningens möten har det belysts att flera av
projekten ligger i framkanten i forskningsvärlden och att de långa dataserier som projekten
genererat är världsunika. Världsnaturfondens rovdjursarbete visar att det många gånger är
viktigt med ett långsiktigt uthålligt arbete för att uppnå resultat.
Världsnaturfonden har även under 2006 konsulterat Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Denna
gång avseende en analys av medias rapportering om rovdjur. Vi har också deltagit i den
referensgrupp som BRÅ har under denna kartläggning.
Världsnaturfonden deltar årligen i WWF International´s "Large Carnivore Initiative for
Europe", som numera är en fristående organisation för rovdjursforsknings/naturvårdsfrågor i
Europa.
Ekoparksarbetet i Stockholm kan rapportera om två goda resultat: Världsnaturfonden
initierade en nätverksgrupp för Beckholmens framtid. Resultatet blev ett maritimt centrum
med en levande varvsindustri för både kommersiella och historiska båtar. Isbladskärret på
Djurgården restaurerades under året och fåglarna reagerade snabbt och positivt. Ett bra
exempel på en våtmark där stadsmänniskan kan möta natur mitt i storstaden.
Internationellt
WWFs Naturbetesprojekt i ryska Karelen har genomfört sitt första år och samtliga konsulter
har besökt området. Bra engagemang blad de ryska bönderna, som redan börjat restaurera
naturbetesmark. En grupp karelska bönder och en grupp ester från Väinameriprojektet har
under året besökt naturbetesprojektet i Närke och en karelsk hantverksgrupp praktiserade på
Stockholms landstings hantverkshus. Inom Väinameriprojektet har flera företag nu säkrat
generationsskiftet varför även resultatet av projektet bedöms vara långsiktigt säkrat. På Dagö
startade försäljning av naturbeteskött för första gången. Det Världsbankstödda (GEF) Baltic
Sea Regional Project genererar också konkreta resultat. En värdefull mosse vid
Nemunasfloden (Litauen), en flod och en ängsmark i Estland har restaurerats under året. 163
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bönder i Balticum, Kaliningrad och Leningradsky-regionen har genomgått projektets
hållbarhetsanalys och 70 är klara för stöd från Nordiska investeringsbanken för
miljörelaterade investeringar, främst gödselhantering.
WWF har öppnat ett kontor i Petropavlovsk på Kamtjatka för ekoregion Beringaia. Projektet
har bl a utvecklat radiokommunikation inom Bytrinski-reservatet, ökat skydd och patrullering
i Kluchevskoy-reservatet, stött en antitjuvjaktsbrigad i det björntäta södra Kamtjatka och
genomfört bjönfestivaler för att öka kännedom och minska konflikter mellan människor och
brunbjörn.
Isbjörnen har fått stå i fokus under året på grund av klimatförändringarna. Arten är därför idag
hotlistad som ”sårbar”. Detta till trots har ryska WWF funnit ett område vid byn Vankarem
med 200 innevånare i Chukotka, nord östra Ryssland, där 250 isbjörnar blev strandade under
hösten pga sen isläggning. En WWF-patrull utfodrade björnarna med döda valrossar för att
skydda folket i byn. Eftersom området också härbärgar 25 000 valrossar arbetar WWF med
att etablera ett nätverk av mindre reservat för att säkra isbjörnens vandringsleder.
I Mongoliet går det Sida-stödda landsbygds och miljöundervisningsprojektet in mot slutet på
sin första etapp. Det rapporteras om bra resultat i de 12 lokala arbetsgrupper som etablerats på
många ställen i landets västra delar (Altai Sayan). Projektet utvecklar skötselplaner för
betesmark inom den lokala nationalparken och projektet delar ut minilån från WWF Initial
Support Fund till herdar för bland annat skinnberedning, spisar som bränner dynga, och
ekoturism. Involvering från flera Ministerier garanterar att projektets resultat blir
”prejudicerande” för hela landet.
Arbetet med snöleopard och mot illegal arthandel har bl a resulterat i en arbetsgrupp som
speciellt spårar illegala arthandelsnätverk, ett informationsdelningssystem längs ryskmongoliska gränsen, CITES(Convention on International Trade with Endangered Species) information till turister i västra Mongoliet och tre mobila tjuvjaktsgrupper som opererar i fält.
I ett distrikt (Uvs) har projektet resulterat i ett förbud för troféjakt på argalifår (bytesdjur för
snöleopard), och utvecklat migrationskorridorer över rysk-mongoliska gränsen för argalifår.
Miljögiftsarbetet resulterade i en uppdaterad lag om miljögifter och farliga kemikalier och att
kännedomen om farliga kemikalier bland den mongoliska befolkningen stigit från 28 till 63%.
Detta är resultatet av en bred och intensiv kampanj som genomförts av projektet.
WWFs Arthandelsarbete i Sverige resulterade i ett stort artskyddsseminarium för tjänstemän
från polis, tull, åklagarmyndigheten, Kustbevakningen, Naturvårdsverket, Jordbruksverket,
länsstyrelser och Naturhistoriska riksmuseet i februari 2006. 140 personer diskuterade under
tre dagar handeln med vilda djur och växter. Världsnaturfonden arrangerar också sedan
många år tillbaka flera årliga möten med "Samarbetsgruppen mot illegal handel med vilda
djur och växter" där alla centrala svenska myndigheter som är berörda av ämnet deltar. Vidare
deltar vi i WWFs TRAFFIC-nätverks internationella samarbete
De tre tigerprojekten i respektive Ryssland, Indien och Indonesien arbetar med
arthandelsfrågor, illegal jakt på både tigrar och bytesdjur samt har diskussioner med
lokalbefolkning. Ett flerårsprojekt som studerade illegala kaffeodlingar i nationalparker på
Sumatra visade att 45 000 ha uppodlats inom nationalparkerna och att kaffet som produceras
hamnar i många kaffekoppar bl a i Sverige genom de multinationella företagen Nestlés och
Lavazzas försorg. Rapporten blev väl citerad i svensk media.
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TROPIKERNA OCH EKOREGIONER 37,5 mkr
I tropikerna har under året ett omfattande naturvårdsarbete bedrivits med fokus på de tre stora
kvarvarande områden med regnskog; Amazonas, Kongobäckenet och i den indonesiska
övärlden. Detta arbete bedrivs uteslutande i de högst prioriterade ekoregionerna och idag har
naturvårdsplaner med långsiktiga strategier utvecklats för Madagaskars regnskogar, Pandaskogarna i sydvästra Kina och Albertine Rifts bergsregnskogar i Afrika. I dagens
globaliserade värld är det av stor vikt att naturvård arbetar för att minska den globala
fattigdomen. Vi har därför tagit fram viktiga översikter för hur naturvårdsarbetet i de
ekoregioner vi arbetar i levererar värden inom de sk millenium målen. Vi har haft ett gott
förtroende från privatpersoner som stödjer naturvården, tex fam Jacobsson och tidningen M
med Amelia Adamo.
Latinamerika 8,4 mkr
I Sydamerikas regnskogar har arbetet med skydd av stora arealer regnskog fortsatt med stor
framgång. Dessutom har Världsnaturfonden utvecklat ett antal byskogsprojekt, tillräckligt
stora för att bli ekonomiskt intressanta för byborna. Byskogsprojekten har också kunnat
kombineras med andra typer av utkomstmöjligheter för lokalbefolkningen i de skyddsvärda
skogarna, b l a ekoturismutveckling. Viktiga framsteg i sydvästra Amazonas regnskogar är
det gränsöverskridande samarbetet mellan Bolivia och Brasilien i förvaltning av regnskogen
och dess resurser. Detta samarbete har kommit till stånd tack vare WWF’s aktiva lobbying.
Med bla stöd av svenska företag har vi arbetat med frågor som rör helträdsutnyttjande; på
spanska, Un Arbol. Konstnärer, industri och kommuner har varit engagerade och det har givit
ett bra genomslag i Boliva. En kunskapssammanställning om byskogsbruk i centralamerika
har producerats. Materialet bygger på en analys i två områden i Mexico satt i ett större
sammanhang som ett framgångsexempel på hur naturvård bygger en korridor med regnskog
från Jucatan ner till Choco-Darien
Afrika 20,2 mkr
I Afrika bedrivs arbete i ekoregionerna Congo Basin (dels i Kameruns kustregnskogar dels i
Albertine Rift), Miombo och i Madagaskars regnskogar. I Kamerun har arbetet med att skapa
ett bättre skydd för Kupe berget krönts med framgång. Myndigheter, lokalbefolkning och
lokala ledare har nu enats om hur man genom ett finurligt beskattningssytem för användandet
av sötvattenresurser, som har sitt ursprung inne i regnskogen, ska finansiera skötsel och
bevakning av den nya nationalparken. I ett antal byar har man nu kommit tillrätta med den
illegala jakten på bushmeat genom att bilda jaktvårdsföreningar. Inget kött av människoapor
har dykt upp på de lokala marknaderna vid Kupe- Manenguba-Bakossi där vi arbetat i fyra
år, medan det idag är vanligt med schimpanskött på marknaderna vid Ebo där vi precis dragit
igång arbetet med att få bukt på handeln med bushmeat.
I Albertine rifts regnskogar har en rad projektaktiviteter ägt rum. I Kahuzi-Biegas
nationalpark i Kongo har det varit ett tumultartat år i samband med presidentvalet, bl a har
rebellgrupper plundrat WWFs lokalkontor. Vi har därför ånyo utrustat parkförvaltningen med
uniformer och ökat stödet till arbete mot ”anti-tjuvjakt”. Idag kontrollerar myndigheterna så
gott som hela denna viktiga park. Inventeringen av Itombwe skogen är nu klar och arbetet
med att skapa en ny nationalpark av de värdefullaste delarna har påbörjats. Dessa skogar är
den östra låglandsgorillans främsta hemvist. I Virungaparken har arbetet fortsatt med att
demarkera parkgränsen, utveckla byskogsbruk, plantskolor, och direkt arbete med Grauers
gorilla, bergsgorilla och östlig schimpans. Ett praktverk om Virungaparken har publicerats
under hösten med bla stöd från Världsnaturfonden. Det är en vetenskaplig sammanställning
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av parkens historia, biologi och utveckling under 80 år. Arbetet med att skapa goda grannar
till denna nationalpark har varit lyckat, speciellt utvecklandet av plantskolor och annat s k
”green belt” arbete i buffertzonen. Utveckling av ”ranger based monitoring” och ”bufferzone
management” är andra viktiga naturvårdsverktyg som fått stor betydelse i skyddsarbetet för
bergsgorilla. Biologiska inventeringar av de norra sektorerna av Virunga återupptäckte
Okapin efter 60 år.
Miombo är ett torrskogsekosystem i Afrika med en växande befolkning som lever i stor
fattigdom och brukar naturresurserna på ett förödande sätt. Ett sätt att vända negativa trender
är det utbildningsmaterial i form av filmer som vi tagit fram. Idén är att använda film som
bärare av naturvårdsbudskapet, där naturrikedomar visas, och den skövling som pågår
dokumenteras men att vi visar på lösningar. Det är barn eller ungdomar som är viktiga
aktörer och presenterar framtidens lösningar på dagens problem. Satsningen har fallit i
mycket god jord.
Under året gjordes en speciell satsning på att tydligare koppla ihop forskning med biologiskt
inventeringsarbete. Fyra mycket angelägna inventeringar för att kartlägga den biologiska
mångfalden i ett antal prioriterade skogsområden genomfördes under senhösten innan
regntiden:
 arbetet vid Mt Kamerun ska ligga till grund för att stärka skyddet av de sista
skogsresterna,
 Bangweulu flyginventering av den endemiska svarta Lechwen och dess miljöer,
 Madagaskar –kartläggning av lemurer i en potentiell korridor som ska knyta ihop
två nya skyddade områden, och
 arbetet med att kartlägga okapins västra utbredning i Virunga Kongo har
genomförts.
Asien 8,9 mkr
Arbetet med att rädda Pandan och dess livsmiljöer har haft ett bra år. Den naturvårdsplan för
Minshan bergen som nu finns och det arbetet vi bedriver där, har tagit ytterligare ett steg
framåt när guvernörerna i Gansu och Sechuan lovar att skydda ytterligare ca 600 000 ha
värdefulla pandaskogar. De Kinesiska myndigheterna belönades med WWFs finaste
utmärkelse för detta; den s k Gift to The Earth. WWF har under hösten börjat analysera det
sydligaste pandalandskapet, Liangshan-Xianglin, som ett första steg i arbetet med en
naturvårdsplan. WWF har bl a genomfört en klassning av alla reservats skyddsstatus och
deras förvaltning.
Arbetet med att skapa nationalparken Sebangau på Borneo, 568 700 hektar ursprunglig
regnskog, som startades 2004, har fortsatt, och har utgjort en del av en ny viktig prioritering –
det så kallade ”Heart of Borneo”-initiativet. Regnskogarna på Borneo försvinner i en
skrämmande takt och WWF satsar nu mycket på att bevara resterna och minimera skadorna
av storskaliga avverkningar och anläggning av nya oljepalmsplantager. Inom WWFs
internationella arbete med utveckling av uthållig palmoljeproduktion, har flera företag
engagerat sig och anslutit sig till den rundabordsprocess som under året etablerat kriterier för
dessa plantager. WWF har under året genomfört en viktig workshop där svensk detaljhandel
och företag som handlar med palmolja var närvarande. Satsningen på att motverka
omvandling av tropiska skogar till palmoljeplantager kommer att intensifieras och samverkan
med handeln att utökas. Borneo har dessutom lyfts fram för en bredare svensk publik genom
bla ECCOs Walkathon gala i Stockholm och Lasse Åbergs musikal i Malmö.
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KOMMUNIKATIONSVERKSAMHETEN
Under 2006 präglades arbetet av en förstärkning och nysatsning för att koordinera de
kommunikativa insatserna inom kansliet. I och med framtagande av en treårsstrategi lades
grunden för det framtida arbetet. Strategin baseras på en nulägesanalys som bland annat
visade att Världsnaturfonden WWF har ett av Sveriges starkaste varumärken när det gäller
naturvård. Vi är dock inte den klart ledande aktören. Därför är målet för vårt arbete under de
kommande åren att stärka och förtydliga WWFs varumärke ytterligare genom att koordinera
och effektivisera våra kommunikations- och utbildningsinsatser.
Under året satsade vi på tre större kommunikationsaktiviteter: Östersjön, Klimatet och
Borneos regnskogar.
Östersjöarbetet fokuserade som tidigare på ett flertal insatser i samband med Berwaldhallens
årliga Östersjöfestival. Detta arbete utökades bland annat med en bilaga i Dagens Industri som
når 120 000 av Sveriges viktigaste beslutsfattare.
Klimatarbetet påbörjades med en klimatundersökning och en lansering av WWFs Power
Switch-kampanj. Därefter vidtog en lobbykampanj som pågick under sommaren. Den
kulminerade med en förhandsvisning av Al Gores film ”An inconvenient truth” samt ett
upprop till regeringen. Under hösten genomfördes också en klimatkampanj med tidningen
Expressen. Kampanjen resulterade i att 21 procent av den svenska befolkningen fick
kännedom om WWFs klimatarbete.
Borneoprojektet startades under våren 2006 och innehöll både kommunikations- och
utbildningsaktiviteter samt lobbying. 1 000 ungdomar deltog i ett rådslagsarbete i Göteborg
och ökade sina kunskaper om hållbar konsumtion och påverkan på tropikskogar. Forskare,
företagsrepresentanter och politiker, bl.a. dåvarande miljöminister Lena Sommestad, mötte
kunniga, modiga och engagerade ungdomar i rundabordsamtal och paneldebatt kring frågan
"vad är det vi äter - och vem bryr sig?" Under hösten stod Borneo dessutom i fokus på Ecco
Walkathon. Evenemanget besöktes av cirka 6 000 personer och genererade drygt en halv
miljon kronor till de tre deltagande organisationerna – Hjärt-Lungfonden, Världsnaturfonden
WWF och UNICEF. Vi lyfte också fram Borneo på Malmöoperans uppsättning av
Banankontakt, en föreställning som besöktes av 31 000 personer. Aktiviteter för att lyfta fram
vårt Borneoarbete kommer även att äga rum under 2007, vilket gör att den slutliga
utvärderingen av projektet kommer att göras under innevarande år.
Allmän information och profilering
Den allmänna profileringen under året har skett via våra befintliga kanaler: hemsida,
medlemstidningar, pressarbete, broschyrer, utställningar och andra aktiviteter.
WWF EKO
Medlemstidningen WWF EKO kommer ut en gång i kvartalet. Artiklarna skildrar i ord och
bild händelser och fenomen i naturen samt informerar WWFs medlemmar om pågående
projekt och nyheter, både inhemska och internationella. Tidningen framhäver också WWFs
unika sätt att arbeta världsövergripande. Några av artiklarna ger även läsarna tips om hur man
själv kan göra olika naturvårdsinsatser.
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Pandaklubben
Denna klubb är en viktig satsning på ungdomar och har stor betydelse för att ta tillvara
ungdomars naturintresse. Syftet är att redan i unga år skapa kännedom om WWF och bygga
en relation för framtiden. Pandaklubbens medlemsantal ökade under 2006 till 9 300
medlemmar.

wwf.se
I och med att allt fler använder sig av Internet som sin primära kunskapskälla ökar också
antalet besökare på Världsnaturfonden WWFs hemsida. Under året ökade antalet besökare till
cirka 60 000 i månaden.
Press
Stora presshändelser under 2006 var bland annat ett utspel om illegalt torskfiske i Östersjön,
en europeisk kemikaliekampanj med tester av gift i maten, ett test som visade på höga
gifthalter i strömming och köttfärs samt en lansering av Living Planet Report 2006. Rapporten
visar aktuell status över jordens hälsotillstånd. Samtliga presskonferenser fick brett
genomslag och ledde till stora rubriker i dagstidningar och TV.
Miljömärkning av gös från Hjälmaren, lansering av naturbeteskött i skolor och upptäckt av
nya arter på Borneo var andra WWF- nyheter som väckte uppmärksamhet.
Senhösten dominerades av klimatfrågan. Världsnaturfonden gick under året ut med 54
pressreleaser som tillsammans med andra aktiviteter ledde till cirka 2 500 pressklipp, 50 TVinslag och 80 inslag i radio. En handfull debattartiklar och krönikor publicerades i bland annat
Dagens Miljö och Miljörapporten samt i Göteborgsposten på teman som klimat och
Östersjön.
Sidas informationsprojekt
Genom tvååriga avtal med Sidas informationsprogram får Världsnaturfonden möjlighet att
ytterligare kommunicera Sidafinansierade projekt till den breda allmänheten. Dessa medel har
tidigare legat under de olika naturvårdsprogrammen men har i och med den omorganisation
som genomfördes 2005 nu överförts till den nya kommunikationsavdelningen.
Utbildning
Utbildningsenheten arbetar både lokalt i Sverige och internationellt. Här i Sverige arbetar vi
för att stimulera skolornas arbete med lärande för hållbar utveckling i allmänhet och för WWF
centrala frågor i synnerhet. Hos en bredare målgrupp försöker vi också öka medvetenheten
om hur vår vardagskonsumtion påverkar till exempel tropiska skogar, hav och
sötvattenekosystem samt öka efterfrågan på uthålligt framtagna produkter.
Utbildningsprogrammets internationella verksamhet fokuserar på ett antal utvalda regioner:
Östersjöregionen, Viktoriasjöns avrinningsområde i Afrika samt ett antal områden i Asien.
Även internationellt vill vi bidra till ökade kunskaper inom ramen för de olika ländernas
skolsystem och organisationer – både när det gäller hållbar utveckling och ökad delaktighet
hos lokalbefolkningen i utvalda modellområden.
Nationellt
Naturväktarna, Världsnaturdonden WWFs största utbildningsprogram, nystartade hösten
2004. Antalet aktiva Naturväktare ökar stadigt och intresset för hemsidan är stort. Det senaste
året har Naturväktarna i västra Götaland utvecklat ett nytt temamaterial – ”Mat på hållbar
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väg”. Två motsvarande material om vatten och energi tas fram under 2006/2007 tillsammans
med pilotskolor och författare. Fortbildningsinsatser har genomförts för lärare och
lärarstudenter både regionalt i västra Götaland och nationellt för att sprida
Naturväktarprogrammet.
Alla människor är beroende av fungerande ekosystem och i begreppet ekologiska fotavtryck
har WWF funnit ett redskap som kan förtydliga detta beroende och sätta det i ett globalt
sammanhang. Under 2006 har vi med fortsatt stöd från Sida särskilt använt
fotavtrycksbegreppet för att uppmärksamma effekterna av vår konsumtion av palmolja och
soja. I samarbete med Universeum i Göteborg har Världsnaturfonden genomfört en ny serie
lärarfortbildningar, inspirationsveckor och en framtidsdag med namnet ”Sätt spår i framtiden,
nu!”, där en särskild lärarhandledning har tagits fram till lärarna för de över 1 000 elever som
deltog i evenemanget. Under 2006 har vidare 1 100 lärare och lärarstudenter genom våra
kurser fått ökad kompetens i hur man kan använda det ekologiska fotavtrycket i lärandet för
hållbar utveckling, med exempel från WWFs prioriterade frågor. Fokuseringen på hela skolor
och lärarlag har gett större möjligheter för de utbildade lärarna att använda WWFs material i
mer långsiktigt samarbete över ämnesgränserna. På de lärarutbildningar vi samarbetat med
har ett stort antal studenter använt WWFs material som underlag i projektarbeten och
undervisningsupplägg under sin verksamhetsförlagda utbildning.
Lanseringen av Living Planet Report 2006 har ökat intresset för ekologiska fotavtryck med
över 400 förfrågningar från bland annat gymnasier, grundskolor, Miljövårdsberedningen,
Hållbarhetsrådet, Ungdomens miljöting, företag, högskolor och media. Tidningen om våra
ekologiska fotavtryck har fått stor spridning. Genom andra aktörers utbildningssatsningar har
den nått 5 000 högstadieelever i Stockholm respektive Svenska Ekodemikers 43
medlemsorganisationer.
Internationellt
Sex organisationer i Ryssland, Estland, Lettland, Litauen och Polen deltar i Naturväktarnas
motsvarighet på andra sidan Östersjön – Naturewatch Baltic. Målet med Naturewatch Baltic
är att stärka organisationerna samt ge ökade kunskaper och erfarenheter för arbete med
lärande för hållbar utveckling på lokal nivå. Med material och metoder från Naturewatch
Baltic kunde runt 10 000 ungdomar lämna klassrummen för att få mer kunskaper om natur
och hållbar utveckling.
För att möta blivande lärare och nya grupper tog WWF redan 2003 initiativet till projektet
Education for Change, en lärarfortbildning för årligen över 1 000 lärare med deltagande av 15
organisationer och universitet runt Östersjön. Under senare delen av 2006 startades cirka 25
studiecirklar. I Sverige pågår denna nya form av lärarfortbildning i Umeå, Falun, Helsingborg
och Vänersborg.
Utbildningsprogrammet inom Victoriasjöns avrinningsområde innebär en genomgripande
fortbildningssatsning av ett antal utvalda skolor, lärarhögskolor och byar i Tanzania, Kenya
och Uganda. Detta har lett till att en rad åtgärder genomförts för att minska erosion, förbättra
vattenkvaliteten och minska avskogningen. Dessutom har lärarna förbättrat sina
undervisningsmetoder – både rent allmänt och i synnerhet kring miljöfrågor.
I Mongoliet pågår också ett stort utbildningsprogram. Ett antal representanter från skolor i
ekoregionen Altai Sayan samt fortbildningsteam från hela landet utbildas löpande. De utgör
ett nätverk av fortbildare som sedan ska utbilda lärare inom sina respektive geografiska
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områden. Programmet har välkomnats och fått stort stöd av myndigheterna, som använt sig av
programmets erfarenheter för utveckling av läroplaner och till andra nationella satsningar.
I Indien har lärare och byar fått fortbildning och stöd. Representanter från lokala beslutande
organ utbildas i hållbart resursutnyttjande. WWF Indien stimulerar också tusentals
naturklubbar på skolorna där engagerade lärare och elever arbetar med olika
naturvårdsprojekt. Insatser på policynivå har påbörjats och kommer vara prioriterade under
2007.
På den tibetanska högplatån i Kina stöttas lokalbefolkningen genom praktiska insatser för
hållbara utvecklingsprojekt, insatser som sedan kan tjäna som förebilder för andra.
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FINANSIERINGEN
belopp inom ( ) avser 2005

VERKSAMHETSINTÄKTER 155,0 mkr (138,5)
Totala verksamhetsintäkter uppgick till 155,0 mkr (138,5).
Av detta utgjorde Insamlade medel (från allmänheten, företag och externa stiftelser) 113,6 mkr
(94,5) och Erhållna bidrag 41,4 mkr (44,0)

Insamlat från allmänheten 96,3 mkr (68,5)
Insamlat från allmänheten avser följande:
WWF Vänner, fadderskap och supporters 35,8 mkr (31,5)
Intäkterna från WWF Vänner ligger kvar på samma höga nivå som föregående år. Till detta
kommer att allt fler väljer att stödja WWF med månatliga insättningar via autogiro.
Den fortsatta satsningen på att värva faddrar har även i år varit framgångsrik inom det fyra
koncepten: Pandafadder, Djungelfadder, Späckhuggarfadder och Tigerfadder. Faddermedlen
inflyter genom autogirobidrag, vilket bidrar till en långsiktigt billigare form för insamling.
Insamlingskampanjer 17,1 mkr (16,6)
Vårkampanjen, med insamling till artskydd, gav 2,4 mkr i intäkter. Höstkampanjens tema
tropisk regnskog inbringade 2,8 mkr. Övriga kampanjer inbringade 11,9 mkr.
Spontana gåvor 7,0 mkr ( 6,7)
Intäkterna under denna post varierar kraftigt år från år. I testamentsmedel inflöt 4,9 mkr.
I minnesgåvor och kondoleanser inflöt 0,7 mkr .
I övriga spontana gåvor inflöt 1,3 mkr.
Externt initierade gåvor 36,5 mkr (13,6)
Det numera väletablerade rikslotteriet Postkodlotteriet lanserades hösten 2005 i programmet
Postkodmiljonären i TV4. Fyrahundra tusen lottprenumeranter deltar regelbundet varje månad
i lotteriets dragningar. Tack vare det stora antalet deltagare uppgick överskottet för första
lotteriåret till 62 mkr som delades mellan förmånstagarna Världsnaturfonden, Rädda Barnen
och Barncancerfonden. Världsnaturfonden erhöll därmed 20,8 mkr.
Allmänhetens gåvor via Skandia Världsnaturfonden, där varje sparare vid årets slut avsätter
2 % av sitt kapital till WWF, nådde 9,4 mkr (7,6). På samma sätt har spararna i SEB
Östersjöfonden WWF avsatt 1% , eller 1,5 mkr, av sitt kapital till WWF.
För tjugotredje året i rad genomfördes Pandaförsäljning ABs (tidigare VänerMedia)
julförsäljning, varvid kunderna bidrar med ett i varans pris visst angivet belopp till WWF.
Tusentals ungdomar deltog i försäljningsarbetet som inbringade 4,8 mkr (4,7).
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Insamlat från företag 16,0 mkr (25)
Ett flerårigt samarbetsavtal startade 2001 mellan WWF International och möbelföretaget
IKEA gällande uthålligt skogsbruk. WWF Sverige har en koordineringsfunktion för dessa
medel. Till och med 2005 ingick intäkter från IKEA i Världsnaturfonden WWFs
resultaträkning, vilket även speglas i jämförelsesiffra, 25 mkr, från 2005. Från och med 2006
intäktsförs dock dessa medel, totalt 13,9 mkr, hos WWF International.
Från Swedbank (fd FöreningsSparbanken) erhölls 3,4 mkr genom Världsnaturkorten Maestro
och Mastercard. SEB Östersjöfonden WWF bidrog med 1,5 mkr till WWF i Sverige och
ytterligare 0,5 mkr till WWF i Finland. SEB Etisk Globalfond bidrog med 0,5 mkr.
Genom samarbete med ICA resultatfördes intäkter från försäljning av bärkassar och
Skonaserien på 2,0 mkr, varav 1,5 mkr hade erhållits tidigare år och 0,75 mkr erhölls under
2006. Stena Metalls stödjer WWFs utbildningsprojekt Naturväktarna för skolungdom med 1
mkr per år.
Sveaskog bidrog med 2,5 mkr. Samarbetet med SBAB fortsatte under året med stöd på
0,3 mkr till WWFs östersjöarbete.
Genom det nya samarbetet med Tetrapak inflöt 2,0 mkr.
Från Weibull Trädgård erhölls 0,4 mkr och från Forbo Flooring 0,3 mkr.
Bland övriga företag som under året givit värdefulla stöd kan nämnas: Magtoys,
IL Recycling, Bokningsbolaget, , Nokia och Strömma.

Insamlat från externa stiftelser 1,3 mkr (1,1)
Från externa stiftelser och organisationer har för sökta projekt erhållits 1,3 mkr .

Offentliga bidrag 37,1 mkr (39,0)
Från Forum Syd har till regnskogsprojekt bidrag erhållits med 12,5 mkr. Från Forum Syd har
även erhållits 0,8 mkr för två baltiska projekt. Genom det andra året av ett nytt 3 årigt
ramavtal med Sida resultatfördes 11,6 mkr. Från Sida har även erhållits informationsbidrag på
2,6 mkr ,för utbildningsprojektet vid Victoriasjön 2,5 mkr, 0,3 mkr för genomförande av
Östersjöfestivalen, samt 0,1 mkr för att bereda en ansökan till EU Interreg.
Till nationella projekt söks bidrag från EU, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, olika
länsstyrelser och kommuner. Dessa bidrag uppgick sammanlagt till 6,6 mkr .

Anknutna stiftelser & WWF organisationer i andra länder 4,3 mkr (5,0)
Från de anknutna stiftelserna har överförts 1,3 mkr för finansiering av naturvårdsprojekten i
enlighet med respektive stiftelses ändamål..
Från WWF Network (WWF familjen) har överförts 2,6 mkr för finansiering dels av
satsningen för Östersjön, Baltic Programme, dels för ett globalt skogspolicyprojekt, båda
baserade hos WWF Sverige.
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KAPITALFÖRVALTNINGEN
Tiden från det att Stiftelsen erhållit gåvor och bidrag till att medlen utbetalas till
naturvårdsändamål, ger möjlighet till förräntning av detta kapital. Stiftelsen har dessutom
under årens lopp fonderat medel i avsikt att därigenom kunna ge trygghet och trovärdighet i
de åtaganden som stiftelsen engagerat sig i. Säkerhet och etik styr kapitalförvaltningen i första
hand.
Årets realisationsresultat vid omsättning av kapitalportföljen uppgick till totalt 5,4 mkr (2,5)

Anknutna stiftelser
Stiftelsen Världsnaturfonden WWF är ansvarig förvaltare av ett antal s.k. anknutna stiftelser,
vars avkastning överförs som ändamålsbestämda bidrag till WWFs naturvårdsverksamhet
efter avsättning till kapital och viss administration. Stiftelserna är självständiga juridiska
personer som inte ingår i Stiftelsen Världsnaturfonden WWFs balansräkning. De anknutna
stiftelserna per 2006 12 31 är:
Stiftelsen Florafonden
Stiftelsen Väktarfonden & Nils Dahlbecks minne
Stiftelsen Skogsfonden STORA - WWF
Stiftelsen Sirie Warenborgsfonden
Stiftelsen Makarna Forssbergs minnesfond
Stiftelsen Fonden för Världsnaturfondens Carl Mannerfelt pris
Stiftelsen Elisabeth Jihdes minnesfond
Stiftelsen Skärvårdsfonden WWF
Stiftelsen Levande Skärgårdshav WWF
Stiftelsen Mildred von Platens fond mot illegal jakt på rovdjur i Sverige

FÖRMÖGENHET
Marknadsvärdet av stiftelsens förmögenhet 2006-12-31 var 215 763 tkr (173 074) enligt
nedan:

Eget kapital till bokfört värde
Skillnad mellan bokfört värde och marknadsvärde på värdepapper
Eget kapital till marknadsvärde

2006-12-31
165 393

2005-12-31
138 854

50 370
215 763

34 220
173 074

KONCERNEN
Världsnaturfonden äger 100 % av aktierna i Världsnaturfondens Försäljnings AB
(org nr 556237– 4925), som har som verksamhet att med inriktning på miljö- och naturvård
bedriva försäljning av varor och tjänster till företag och privatpersoner.
Bolaget omsatte under året 238 tkr (1 067) och redovisade ett nettoresultat på 56 tkr (454).
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RESULTATRÄKNING

(tkr)

2006

2005

96 324
16 018
1 284
37 070
4 276

68 455
24 964
1 150
38 977
5 003

154 972

138 549

Not

Verksamhetsintäkter
Insamlat från allmänheten
1
Insamlat från företag
2
Insamlat från externa stiftelser
Offentliga bidrag
Bidrag från anknutna stiftelser o WWF i andra länder
S:a verksamhetsintäkter

Ändamålskostnader
Naturvårdsverksamhet
Informations-och utbildningsverksamhet
S:a ändamålskostnader

-

83 522
34 820

-

89 781
31 653

3

- 118 342

- 121 434

Insamlingskostnader

3

-

10 918

-

9 679

Administrationskostnader

3

-

9 123

-

7 339

Varu- och försäljningskostnader

-

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intressebolag
Resultat från övriga värdepapper
Övriga ränteintäkter o liknande res.poster
Räntekostnader och liknande res.poster
Förvaltningskostnader
S:a res. från finansiella poster

4

-

Resultat efter finansiella poster
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel
Reservering av ändamålsbestämda medel

16 589

97

250
9 131
664
94
9 951

500
5 907
372
78
6 701

-

26 540

-

Årets resultat

25 956
49 852
2 644

20

6 798

-

20 939
21 806
5 931
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BALANSRÄKNING
(tkr)

2006 12 31

2005 12 31

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
652
1 176
532

635
1 340
647

2 360

2 622

180
142 410
142 590

180
119 363
119 543

144 950

122 165

1 900
39
2 224
26 574

1 018
795
24 200

30 737

26 013

Kassa och bank

45 170

39 635

Summa omsättningstillgångar

75 907

65 648

220 857

187 813

1 632
54 120
106 997
2 644

1 632
30 225
101 066
5 931

165 393

138 854

165 393

138 854

2 709

3 657

11 687
16 345
24 723

7 463
29
16 733
21 077

52 755

45 302

220 857

187 813

Byggnader och mark
Förbättringskostnader på annans fastighet
Maskiner och inventarier

5
6
7

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag
Långfristiga värdpappersinnehav

8
9

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordran på dotterbolag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter

10

Summa tillgångar
EGET KAPITAL OCH SKULDER

11

Fritt eget kapital
Fond för 1001
Ändamålsbestämda medel - ännu ej anslagna
Balanserat kapital
Årets resultat

Summa eget kapital
Avsättningar
Övriga avsättningar
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld till dotterbolag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

12

13

Summa skulder

Summa eget kapital & skulder

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Ställda panter
Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga
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KASSAFLÖDESANALYS
(tkr)
2006
Den löpande verksamheten
Resultat före dispositioner
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

-

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

2005

26 540
5 644

-

20 896

Förändring av varulager
avgår:Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder

6 798
1 521
5 277

-

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av matriella anläggningstillgångar
Placering i finansiella anläggningstillgångar
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar

-

-

4 724
7 453

-

3 864
1 901

23 625

-

488

400

-

595
-

- 323 382
305 692

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets slut

- 194 286
195 595

18 090

714

5 535

226

39 635
5 535
45 170

39 409
226
39 635

Tilläggsupplysningar
Justeringar för poster som inte ingår i
kassaflödet
Avskrivningar
Realisationres. vid försälj. av anläggningstillgångar
Skillnad på Avsättningar
Totalt justering för poster som inte ingår i
kassaflödet
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2006
662
5 358
948

2005
650
2 471
300

-

5 644

1 521

-
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp anges i tkr om inget annat avses.
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd samt med vägledning av FRII:s årsredovisningsmall.
Anknutna stiftelser
Världsnaturfonden förvaltar tio s k anknutna stiftelser som bildats genom donationer.
Stiftelsernas avkastning efter kapitalisering anslås till naturvårdsprojekt. Dessa skall enligt
stadgarna bedrivas i Världsnaturfondens regi. Från de anknutna stiftelserna överförda anslag och
administrativa bidrag redovisas under verksamhetsintäkter som ”Bidrag från anknutna stiftelser”.
Värderingsprinciper
Fordringar har tagits upp till belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder
har värderats till anskaffningsvärde respektive nominellt värde om ej annat anges i not.
Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas enligt balansdagens kurs.
Koncernredovisning
Då ringa verksamhet bedriv inom dotterbolaget, upprättas ej koncernredovisning.
Värdering av värdepapper
Aktier och andelar värderas till anskaffningsvärden. Nedskrivning görs om det verkliga värdet
för innehavet minskat och om denna värdenedgång bedöms vara varaktig. Aktier och andelar
erhållna genom testamente eller gåva värderas till marknadsvärdet vid tidpunkten för överföring
till Världsnaturfondens depå.
Obligationer förvärvade i syfte att innehas till inlösenstidpunkt värderas vid förvärvet till
anskaffningsvärde. Skillnaden mellan anskaffningsvärde och inlösensvärde periodiseras så att
den effektiva räntan vid förvärvet är konstant över innehavstiden. Övriga värdepapper värderas
enligt lägsta värdets princip.
Vid värderingen används den s k portföljmetoden, vilket innebär att den totala aktieportföljen
värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet på balansdagen.
Intäktsredovisning
Huvudprincipen är att intäkter i form av gåvor och bidrag intäktsförs när gåvan sakrättsligt är
genomförd. Detta innebär att gåvor från i första hand privatpersoner normalt redovisas enligt
kontantprincipen. Insamlade medel från företag och organisationer m m redovisas efter
bokföringsmässiga principer, vilket innebär att intäkterna redovisas det år de avser. Avtalade
men ännu inte erhållna bidrag per bokslutsdagen intäktsförs efter en försiktig värdering i
bokslutet.
Gåvor som utgörs av annan tillgång än kontanta medel värderas till marknadsvärdet vid
gåvotillfället.
I de fall erhållna medel som mottagits med förbehåll att de skall gå till specifikt projekt, inte
hunnit förbrukats vid bokslutsdagen, redovisas dessa som förutbetalda intäkter under kortfristiga
skulder i balansräkningen. Återföring sker då medlen utnyttjas, varvid dessa tas upp som
verksamhetsintäkter.
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Kostnaden för projektledning
I naturvårdsverksamheten ingår bl a kostnaden för projektledning, vilken bedrivs av anställd
personal. Till viss del har även övriga indirekta kostnader (hyra, kontorsomkostnader m m)
fördelats ut på naturvårdsverksamheten.

Avskrivningar
Avskrivningar på anläggningstillgångarna baseras på beräknade ekonomiska livslängder.
Följande avstämningstider har tillämpats:
Förbättringskostnader på annans fastighet
Inventarier och bilar
Datorutrustning

Not 1

10 år
5 år
3 år

Insamlat från allmänheten
2006
35 777
17 087
6 987
36 473
96 324

WWF Vänner, fadderskap & supporters
Insamlingskampanjer
Spontana gåvor
a
Externt initierade gåvor
b
Summa Insamlat från allmänheten

2005
31 526
16 610
6 722
13 597
68 455

a I spontana gåvor ingår främst testamentsmedel som under året inflöt med 4,9 mkr (5,7).
b I beloppet ingår främst allmänhetens gåvor via Skandia Världsnaturfonden 9,4 mkr (7,6),
SEBs Östersjöfonden WWF 1,5 mkr (1,3) och via Pandaförsäljningen AB med 4,8 mkr (4,7).
För 2006 ingår även första årets belopp från det nystartade lotteriet Postkodmiljonären, från
vilket lottköparna bidragit med hela 20,8 mkr till Världsnaturfonden WWF.
Not 2

Insamlat från företag

Från IKEA erhölls 13,9 mkr under året, som är det femte i ett sexårigt internationellt samarbete
och som bl a syftar till att utarbeta globala verktyg för ett ansvarsfullt skogsbruk. Då avtalet är
skrivet mellan IKEA och WWF International har hela beloppet resultatförts från och med 2006
hos WWF International och ingår därför ej i årets resultaträkning. Däremot ingår intäkter från
IKEA i jämförelsesiffran från 2005.
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Not 3

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

I ändamålskostnader samt i insamlings- och administrationskostnader ingår
lönekostnader.
Medelantalet fast anställda
2006

2005

Antal
anställda

Varav
män

Antal
anställda

Varav
Män

47

20

42

18

Dessutom har stiftelsen haft 11 (14) projektanställda till vilka utgått 2 424 (4 970) i lön och 1 026 (2 156) i sociala
kostnader varav 243 (543) pensionskostnader

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Till styrelseledamöter utgår inga arvoden
2006

2005

Löner och
andra ersättningar

Sociala
kostnader
(varav pensionskostn.)

Löner och
andra ersättningar

Sociala
Kostnader
(varav pensionskostn.)

19 652

10 901
(4 557)

16 160

9 048
(3 802)

Löner och andra ersättningar fördelade mellan Generalsekreterare och övriga anställda

2006

2005

GS

Övriga
anställda

GS

Övriga
Anställda

955

18 697

927

15 233

Antal på
balansdagen

Varav
män

Antal på
balansdagen

Varav
Män

Styrelseledamöter

9

5

9

6

GS och andra ledande
befattningshavare

5

3

9

6

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

2006

2005

Av pensionskostnaderna avser 502 (564) stiftelsens generalsekreterare. Denne har tjänstepension från 65 år inom ramen för ITP-planen.
Enligt anställningsavtal med GS uppgår uppsägningstiden från dennes sida till 4 månader
och från styrelsens sida till 12 månader. För övrigt har inga avtal tecknats om avgångsvederlag eller liknande förmåner med någon inom stiftelsen.
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Sjukfrånvaro
1 jan - 31 dec
2006

1 jan-31 dec
2005

Total sjukfrånvaro
1)
- långtidssjukfrånvaro 2)
- sjukfrånvaro kvinnor
- sjukfrånvaro män

2,23%
55,0%
1,91%
2,70%

3,11%
64.0%
2,76%
3,58%

- anställda < 29 år
- anställda 30-49 år
- anställda > 50 år

0%
1,64%
3,38%

1,25%
3,59%
2,53%

1) som andel av ordinarie arbetstid
2) som andel av den totala sjukskrivningen som avser sammanhängande
sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer

Not 4

Resultat från övriga värdepapper
2006
1 943
1 830
5 358
9 131

Utdelning aktierelaterade värdepapper
Utdelning övriga värdepapper
Realisationsresultat
Summa

Not 5

2005
2 065
1 371
2 471
5 907

Byggnader och mark

Genom testamentariskt förordnande erhölls 2004 del av fastighet för privatbostad. Fastigheten
har upptagits till 50% av taxeringsvärdet vid gåvotillfället.

Not 6

Förbättringskostnader på annans fastighet

Ingående ack anskaffningsvärden
Investeringar
Utgående ack anskaffningsvärden

2006
2 734
33
2 767

2005
2 734
0
2 734

Ingående ack avskrivningar enl plan
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ack avskrivningar enl plan

2006
1 394
197
1 591

2005
1 201
193
1 394

Bokfört restvärde

1 176

1 340
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Not 7

Maskiner och inventarier

Ingående anskaffningsvärde
Inköp

2006
5 982
350

2005
5 388
595

Försäljning och utrangering
Utgående ackum anskaffningsvärden

-41
6 291

-1
5 982

Ingående ack avskrivningar
Årets avskrivning
Försäljning och utrangering
Utgående ackum avskrivningar

2006
5 335
465
-41
5 759

2005
4 879
457
-1
5 335

532

647

Bokfört restvärde

Under året har 115 tkr (124) erlagts i leasingavgifter avseende hyrda maskiner och inventarier.

Not 8

Aktier i dotterbolag

Världsnaturfonden äger 100 % av aktierna i Världsnaturfondens Försäljnings AB som har som
huvudsaklig verksamhet att med inriktning på miljö- och naturvård bedriva försäljning av varor
till företag och privatpersoner.
Världsnaturfonden innehar 1 800 aktier á nominellt 100 kronor för 180 tkr.
Not 9

Långfristiga värdepappersinnehav

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Förvärv
Försäljningar till bokfört värde
Utgående anskaffningsvärde

2006
119 363
323 382
-300 335
142 410

Bokfört värde
2006
2005
60 489
65 008
81 921
54 355

Svenska noterade aktier och andelar
Obligationer och andra värdepapper
Summa värdepapper

2005
118 201
194 286
-193 124
119 363

142 410
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119 363

Marknadsvärde
2006
2005
110 312
98 769
82 468
54 815
192 780

153 584
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Not 10

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2006
3 358
734
22 482
26 574

Förutbetalda kostnader WWF vänner m m
Förutbetalda övriga kostnader
Upplupna intäkter
Summa

Not 11

2005
3 529
765
19 906
24 200

Eget kapital

Alltsedan stiftelsens bildande har en strävan varit att fullfölja finansieringen av stiftelsens projekt
och åtaganden. Naturvårdsverksamhet är långsiktig och projekten är i praktiken ofta mångåriga,
vilket finansiellt säkras genom det egna kapitalet. Genom denna försiktighetsprincip utgör det
egna kapitalet en förhållandevis stor del av det totala kapitalet.
Fond för 1001 avser medel som tillsköts vid stiftelsens bildande för att användas för naturvårdsverksamhet. Mot bakgrund av detta redovisas detta belopp som fritt.
Nedanstående sammanställning redovisar förändringen av koncernens egna kapital.

Fond för Ändamåls- Balanserat
1001 bestämda
kapital
Utgående balans enligt
Balansräkning föregående år

1 632

30 225

Utnyttjande av ändamålsbestämda
medel

-25 956

Reservering av ändamålsbestämda
medel

49 851

Föregående års resultat

Årets
Resultat

101 066

5 931

5 931

-5 931

Årets resultat

2 644

Utgående balans 2006-12-31

1 632

54 120

106 997

2 644

Ändamålsbestämda medel avser gåvor och bidrag som lämnats med förbehåll att de ska
användas för speciella naturvårdsändamål. Till skillnad från projektbundna medel kan dessa
medel disponeras fritt på bästa sätt inom ändamålets område.
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Not 12
Övriga avsättningar
Avser beslutade men ännu inte utbetalda anslag till naturvårdsprojekt. För utbetalning av
anslag krävs att slutrapportering sker inom tre år från det att anslaget beviljats
.

Ingående balans

2006
3 657

2005
3 357

Avsättningar
Utbetalningar
Utgående balans

1 218
- 2 166
2 709

1 884
-1 584
3 657

Not 13

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2006
2 003
644
1 021
21 055
0
24 723

Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Upplupna övriga kostnader
Förutbetalda intäkter WWF vänner m m
Förutbetalda övriga intäkter
Summa

2005
1 786
730
661
17 881
50
21 108

Ulriksdal den 30 mars 2007

Björn Hägglund
Styrelseordförande

Marie Berglund

Marie Klingspor

Odd Lindahl
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Jan Twetman
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Ulrika Rasmuson

Susanne Åkesson

Lars Kristoferson
Generalsekreterare

Vår revisionsberättelse har avgivits den 23 april 2007

Erik Brusewitz
Auktoriserad revisor
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Auktoriserad revisor
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