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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.
Förtroenderådet har sammanträtt två gånger under året.
Stiftelsens ansvariga organ är dess styrelse med Björn Hägglund som ordförande. Styrelsen har
sammanträtt sex gånger under året. Styrelsen utser en generalsekreterare att leda verksamheten.
Lars Kristoferson var generalsekreterare tom juni då han gick i pension. Som ny
generalsekreterare trädde Lasse Gustavsson i tjänst den 1 juli.
Stiftelsens kansli finns i Ulriksdals Slott, Solna.
Belopp inom ( ) avser 2006

NATURVÅRDSVERKSAMHETEN

102,0 mkr (83,5)

Totala kostnader för naturvårdsverksamheten uppgick till 102,0 mkr (83,5 ).
Verksamheten indelas i programrubriker enligt nedan:

Svensk natur
Östersjön
Ekoregioner & övr Internationellt
Global Policy
Totalt

Nationellt
12,6
1,9

14,5

Internationellt
11,0
48,9
27,6
87,5

Totalt
12,6
12,9
48,9
27,6
102,0

Världsnaturfonden WWFs (nedan kallat WWF) huvuduppgift är att genom WWFs
internationella nätverk skydda den biologiska mångfalden och verka för naturresursernas
uthålliga nyttjande, både i Sverige och globalt.
Naturvårdsarbetet var under året organiserat i fyra program – Svensk Natur, Östersjön,
Ekoregioner och Global Policy.
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SVENSK NATUR

12 566 tkr

Kulturlandskap
Kulturlandskapsprogrammet har tre övergripande målsättningar. Att öka arealen
naturbetesmarker, att utveckla modeller som säkrar skötseln av naturbetesmarkerna samt att öka
intresset för närnatur.
Inom Naturbetesprojekten har sammanlagt restaurerats cirka 30 000 hektar naturbetesmark sedan
starten år 2000. Av de regionala projekten utmärker sig Öland med cirka 7 000 hektar, Gotland
med 5 000 hektar, Roslagen 1 800 hektar och Närke cirka 1 000 hektar. Arealen längs
Vindelälven har ökat med 35 procent till cirka 200 hektar. I Närke har regional betesplanering
utvecklats så att ungdjur från slättsjöarna betar i naturreservat i Bergslagen. Flera rödlistade arter
har kommit tillbaka när gamla naturbetesmarker åter har tagits i bruk. Två större områden,
Ammarnäs delta och Övre Saxnäs, har blivit mycket viktiga fågelområden, bland annat som
rastplatser för fjällgås.
Närnaturarbetet har koncentrerats på Nationalstadsparken. Under åren har projektet skapat
portaler för publik naturvård, till exempel Isbladskärret, på Kgl Djurgården, där nu en
restaurering för att ta bort kaveldun har påbörjats.
Svenska våtmarker
När flera våtmarksprojekt nu avslutats har målet att 12 000 hektar våtmarker ska vara
återskapade till 2015 kommit närmare – inte minst inom projekten Pite älvdal, Levande
skogsvatten och Life-projekten Flodpärlmussla och Asköviken. Enbart inom projektet
Flodpärlmussla har hela 75 procent av 21 vattendrag återskapats. Forskning och utbildning om
skogsvatten har bland annat resulterat i planeringsmodeller som nu påverkar den skogliga
vattenvården och därmed förståelsen av skogsvattnens värden inom skogsbruket. Inom Levande
skogsvatten har dikad skogsbruksmark restaurerats så att tidigare våtmarker har återskapats, till
exempel Laskerud i Värmland och Gallåsen i Västergötland. Lövtjärn i Norrbotten har inom
projektet Pite älvdal restaurerats och anpassats för besökare. I fågelsjöarna Tåkern och
Kvismaren har restaureringar och högre vattenstånd gynnat många våtmarksarter. I sydvästra
Skåne har Borsta kärr förvandlats från granplantering till levande våtmark.
Svenska skogslandskap
Arbetet har koncentrerats kring två projekt där det ena fokuserar på skogspolitik, det andra på
modellverksamhet inom de östra Vätternbranterna. WWFs medverkan i forum som Nationella
sektorsrådet och Forest Stewardship Council, FSCs styrelse resulterar i tillgång till information
och möjligheten att framföra synpunkter i centrala frågor samt att nyansera debatten. Inom FSC
har frågan om kemikalier mot snytbaggar framgångsrikt lösts.
Rovdjur
Seminariet om illegal jakt på stora rovdjur hölls i september på Vildmarkshotellet i Kolmården.
Deltog gjorde 125 personer från polis, åklagare, länsstyrelser, Statens kriminaltekniska
laboratorium SKL och Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA. Samtidigt presenterade
Brottförebyggande rådet, Brå, rapporten om illegal jakt på stora rovdjur som väckte stort
intresse både hos medier och rovdjursintresserade.
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ÖSTERSJÖN

12 884 tkr

Östersjöprogrammet har under 2007 huvudsakligen arbetat för en minskad övergödning, hållbart
fiske, skapandet av en integrerad havsförvaltning samt med skogar öster om Östersjön. Arbetet
har även omfattat vissa sjöfartsfrågor och klimatarbete. Inom ramen för BEAP, Baltic Ecoregion
Action Programme, har arbetet bedrivits i nära samarbete med WWFs övriga kontor i regionen.
Arbetet inriktas allt mer mot kampanjsatsningar kring prioriterade frågor som drivs med en
kombination av intensiv kommunikation och politiskt påverkansarbete.
Övergödningskampanj
En framgångsrik kampanj mot övergödning genomfördes under sommaren. Den fokuserade
framför allt på att uppmärksamma kopplingen mellan brister i EUs jordbrukspolitik och
jordbrukets negativa påverkan på Östersjön. Kampanjen resulterade i ett stort medialt
genomslag, ett brett stöd hos allmänheten och fick tydligt upp övergödningsfrågan på den
politiska agendan i Östersjöregionen. I kampanjen ingick ett upprop mot rederier att frivilligt
avstå från att släppa ut orenat avloppsvatten rakt ut i Östersjön. Av 57 vidtalade rederier skrev 13
under WWFs upprop. Som ett resultat enades samarbetsministrarna inom Nordiska ministerrådet
att verka för ett förbud mot utsläpp av avloppsvatten samt en utbyggnad av hamnarnas
mottagningskapacitet.
Östersjöfestivalen
Östersjöfestivalen blev en lyckad avslutning på sommarens Östersjösatsning. Seminariet
uppmanade till ett stärkt ledarskap för Östersjön och fick tillsammans med Baltic Sea Scorecard,
Östersjöbarometern, ett stort genomslag. Rapporten presenterade bristerna i Östersjöländernas
efterlevnad av internationella åtaganden och överenskommelser. I samband med festivalen
introducerades Stora Barriärrevets förvaltning som en framtida modell för integrerad
havsförvaltning för Östersjön. Omkring 300 personer från myndigheter, departement och
Havsmiljöutredningen deltog i de seminarier, möten och föredrag som anordnades och som fick
ett stort genomslag och positivt mottagande.
BALANCE-projektet
Projektet som pågått i 2,5 år och nu avslutats, har syftat till att ta fram verktyg för skydd,
förvaltning och fysisk planering av haven i regionen. Bland annat har heltäckande kartor över
Östersjöns marina landskap tagits fram liksom verktyg och metoder för att utvärdera och
identifiera representativa nätverk av marina skyddade områden. Såväl HELCOM som EUkommissionen visade stort intresse för resultaten.
HELCOMs Baltic Sea Action Plan
Mycket arbete har lagts ned på att påverka utvecklingen av HELCOMs Baltic Sea Action Plan.
Trots intensiva påtryckningar blev planen enligt WWFs uppfattning ett misslyckande. Planen
innehåller inte de kraftåtgärder som krävs för att rädda Östersjön. Utan WWFs insatser, som var
avgörande för att säkra ett beslut om kvoter för utsläpp av näringsämnen i Östersjön, skulle
planen ha blivit ännu svagare. WWF spred information om planens brister och
medlemsländernas svaga agerande till medier och viktiga aktörer i regionen.
Hållbart fiske
Arbetet för ett hållbart fiske omfattar bland annat den fjärde upplagan av konsumentguiden, Fisk
till middag?. Sedan i våras har 5 000 exemplar av den stora guiden och 400 000 av den lilla
fickguiden spridits. En tydlig effekt är att en striktare vägledning för offentlig upphandling av
fisk har publicerats. Den följer i grunden WWFs fiskguide. WWFs påtryckningar hos relevanta
myndigheter har resulterat i att ålen nu är antagen på CITES-listan, Convention on International
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Trade in Endangered Species on Wild Flora and Fauna. Ett gott samarbete mellan WWF och
Fiskeriverket resulterade i ett starkt förslag om ålens listning.
Kampanjen mot det illegala fisket har lyft upp frågan på den politiska agendan och resulterat i ett
seminarium inom Östersjöns regionala rådgivande nämnd, RAC. Samtliga medlemsländer skrev
under ett gemensamt dokument för att bekämpa det illegala fisket i regionen, vilket även innebär
att fisket ska anpassas till torskbeståndens storlek. Det resulterade i att frågan om illegalt fiske nu
tas på mycket större allvar av berörda myndigheter med ett intensivt arbete för en mer skärpt
och likställd fiskerikontroll i Östersjöländerna.
Ansvarsfullt skogsbruk öster om Östersjön
WWFs arbete mot illegal avverkning och handel med illegalt virke i Baltikum har gett goda
resultat. I Litauen har viktiga åtgärder och lagförändringar som motverkar korruption och olaglig
verksamhet inom skogsbruket genomförts. Nya riktlinjer för att stärka lagefterlevnaden när det
gäller skogsbrukets hänsyn till rovfåglar och svart stork har antagits. För att motverka olagligt
skogsbruk i Estland har alla politiska partier utlovat förändringar av beskattningen av
skogsägare. I Lettland har temporära skatteförändringar som reducerar olaglig handel blivit
permanenta och det förslag till samordnad nationell handlingsplan som har utvecklats av WWF,
har fått ett starkt stöd från skogsnäringen och förväntas inom kort antas av Lettlands regering.
Arbetet för utveckling, demonstration och spridning av modeller för småskaligt, ansvarsfullt
skogsbruk för privata skogsägare i Baltikum har inneburit att två demonstrationsskogar har
invigts i Litauen.
Landsbygdsprojekt i öst
Det av Sida delfinansierade projektet Olonets betesmarker i ryska Karelen har resulterat i
etablerad samverkan mellan områdets privatbönder, restaurerade naturbetesmarker, starten på en
betesbaserad köttproduktion samt en försäljning av naturbeteskött i republikens huvudstad
Petrosavodsk. De tre statsjordbruken har påbörjat en revolutionerande uppgradering av
gödselhanteringen, vilket kommer att medföra väsentligt lägre näringsläckage från de mycket
stora mjölkgårdarna. Inom Väinameriprojektet i Estland har olika åtgärder utvecklats, som
försäljningen av naturbeteskött som säkrar de tusentals hektar strandbeten som projektet tidigare
har producerat.
Inom ramen för projektet GEF, Global Environment Facility, Baltic Sea Regional har
Aukstamale högmosse i Nemunas delta i Litauen restaurerats. I Estland har ån Padremaa som är
viktig för havsöring, nejonöga och kräftor återställts Båda projekten är de första i sitt slag i
berörda länder. Magasinet M har samlat in totalt 800 000 kronor för ytterligare restaurering av
värdefulla åmiljöer i västra Estland. Tidningen besökte under året ån Maanika och två reportage
har publicerats.
Inom projektet Levande skogsvatten har 440 värdefulla strandängar i Estland, Lettland och
Litauen restaurerats som sköts av lokala bönder. Nu finns det över 3 000 hektar välskötta
strandängar längs den östra Östersjökusten.
Baltic Sea Regional Project
Projektet Baltic Sea Regional Project som har pågått sedan 2003 avslutades under året. Det har
lett till omfattande restaureringar av olika typer av våtmarker och projektet har även ökat
kunskapen om övergödning bland lantbrukare i regionen. Projektet har haft stor betydelse för att
sammanföra och skapa en viktig dialog mellan naturvårdsorganisationer och lantbrukare i
Baltikum och Ryssland.
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Export av Greppa Näringen
Som ett konkret resultat av sommarens övergödningskampanj har LRF och WWF inlett ett
samarbete för export av kunskaps- och rådgivningsprojektet Greppa Näringen till de östra
Östersjöstaterna. Syftet är att hjälpa lantbrukare att minska fosfor- och kväveförlusterna på ett
kostnadseffektivt sätt. Jordbruksdepartementet har beviljat 2 miljoner för det fortsatta arbetet och
en ansökan på 1,5 miljoner skall lämnas till Havsmiljörådet.

EKOREGIONER & ÖVRIGT INTERNATIONELLT

48 924 tkr

Borneo
I början av året kröntes en flerårig satsning på att hitta en lösning för att rädda världens tredje
största sammanhängande regnskogsområde med framgång. Då enades Brunei, Malaysia och
Indonesien om en gemensam naturvårdsplan för Borneos Hjärta. En fantastisk framgång för
WWF som varit med som en viktig aktör. Tack vare det räddades 220 000 kvadratkilometer
orörd regnskog, en yta stor som halva Sverige.
Mongoliet
Under det senaste året har framgångar nåtts inom flera projekt i Mongoliet. Särskilt för det Sidafinansierade landsbygdsprojekt, som i samarbete med herdebefolkningen beräknar hur många
betesdjur markerna tål samt utvecklar alternativa inkomstmöjligheter för lokalbefolkningen.
Bevakningen av gränsen mellan Mongoliet och Ryssland fungerar nu tack vare ett samarbete
mellan WWF och myndigheterna. Mobila tjuvjaktspatruller har stoppat tjuvjägare och de hjälper
även till med att rapporta förekomsten av hotade djur som argalifår och snöleopard. Reservat
finns nu på båda sidor om gränsen.
Hotade arter i Asien
Panda
I sydvästra Kina, på randen av Tibetplatån, finns sex bergsmassiv som är jättepandans sista
hemvist. WWF var med och startade naturvårdsarbetet i Minshanbergen, vars skogar hyser två
tredjedelar av alla pandor. Under året ökades insatserna kraftigt, bland annat utvidgades
verksamheten till det sydligaste utbredningsområdet, Linagshan-Xiangling. Resultaten är bland
annat flera biogasanläggningar för att slippa skogsskövlingar och att man lärt sig odla på ett
hållbart sätt. Flera byar säljer sina produkter hos den franska livsmedelsjätten Carrefour och idag
sker en mer samordnad skötsel och patrullering av alla pandareservat i Minshan.
Tiger
WWF finansierar tre olika tigerprojekt på Sumatra, i Ryssland och i Indien. Vid förra sekelskiftet
fanns det 100 000 tigrar, men idag finns endast några få procent kvar. Hoten är främst illegal jakt
för att förse en illegal och lönsam marknad med tigerdelar, exploatering av tigerns livsmiljö samt
ökad konkurrens från människor.
Den sibiriska tigern ökar i antal tack vare de ryska tjuvjaktspatrullernas arbete och en hel familj
av underarten sydkinesiska tigern har återupptäckts. Kina beslutade under året att inte legalisera
den inhemska handeln med tigerdelar från farmade djur, vilken annars skulle öppna en möjlighet
att dölja handeln med tigerdelar från vildfångade djur. På Sumatra uppmärksammade WWF den
illegala odlingen av kaffe inom tigerreservaten.
Under året ökade WWF finansieringen av det indiska konceptet Landscape of Hope. Det är ett
samlingsnamn för en mängd olika delprojekt, alla med målet att bevara livskraftiga populationer
av tigern och dess bytesdjur. Det handlar om att bygga ett nätverk av reservat och buffertzoner
med mellanliggande vandringskorridorer. WWF betalar bland annat ut ersättning till
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boskapsägare som förlorar djur, bekostar tjuvjaktspatruller, hjälper till att utveckla alternativ
försörjning för befolkningen samt utbildar lokalbefolkning och myndigheter.
Kamerun
I kustregnskogarna i Kamerun har arbetet utvidgats till att även omfatta bergsmassivet Bakossi
och Massif Cameroon, där fokus har varit bekämpning av illegal handel med djungelkött bushmeat, kött från vilda djur - samt studier av skogselefanternas biotoputnyttjande.
Albertine Rift

I Albertine Rift har insatserna kombinerat forskning, stöd till parkförvaltning och skapandet av
nya skyddade områden. En eskalerande krigssituation i södra delarna av Virungaparken i Kongo
har skapat nya utmaningar, där WWF bland annat har fått omdirigera flyktingströmmar till
platser där deras närvaro inte hotar regnskogen. Personal både inom projektet och hos vår
samarbetspartner, den kongolesiska naturvårdsmyndigheten, har drabbats hårt av kriget med
flera döda, däribland parkvakter anställda genom WWFs försorg. Det viktiga arbetet med
människoaporna har trots de svåra omständigheterna genomförts på bred front, förutom på
vulkanen Mikenos västsida. Tio bergsgorillor har dödats under året.
I flera av tropikprojekten sker en omfattande satsning på byskogsbruk och trädplanteringar runt
skyddade områden. Dels ska planteringarna med tydlighet visa på parkernas gränser, dels skapa
skogsråvara och minska illegal avverkning i skyddade områden. I ett av projekten vid Virunga
nationalpark planterades den 10 miljonte trädplantan. Arbetet har bland annat resulterat i ny EUfinansiering som kommer att skala upp skogsplanteringsarbetet så att Goma stad genom nya
planteringar kan säkra sitt energibehov med träkol och ved från plantager och inte från regnskog.
I det vidträckta torrskogsområdet Miombo har arbetet koncentrerats till två av de så kallade
Areas of Biological Significance, Bangweulu och Selous. Några resultat är att alla platser där
fisk leker i KalsaMukoso nu förvaltas av vakter i bypatruller, så kallade community guards.
I Afrikas viltrikaste landskap, Selous, har satsningar bland annat gjorts på tjuvjaktsbekämpning,
vilket resulterat i att flera personer åtalats, bland annat för handel med elfenben. Omfattande
inventeringar av noshörning har genomförts på den södra sidan av floden Rufiji. En ny
patrullstation har byggts i hjärtat av Selous för att parkförvaltningen ska kunna ha ständig
närvaro. I byn Mpiga Miti har alla bönder under året anslutit sig till arbetet med konceptet
Human Elephant Conflict Resolution genom att använda chili som skrämmer iväg elefanter från
odlingarna.
Östra Afrika
Under 2007 har WWF deltagit i utvecklandet av nytt förslag till nätverksinitiativ, NI, som
omfattar stora delar av de mest hotade ekosystemen i östra Afrika, Coastal East Africa, CEA. En
hotbildsanalys av effekterna av storskalig sockerrörsodling för etanolproduktion i Mozambique,
Zambia, Malawi och Tanzania har påbörjats.
I ett av CEAs ekosystem, Eastern Arc, har WWFs stöd för arbetet med kipunjin, ett av jordens
mest sällsynta däggdjur, resulterat i att det skogsblock där arten upptäcktes nu har uppgraderats
och fått ett starkare skydd.
På den marina sidan arbetar WWF inom EAME, East African Marine Ecoregion, med att
utveckla ett miljövänligt kustnära fiske som hjälper den fattiga landsbygdsbefolkningen. Viktiga
framgångar under året rör arbetet med att förse fiskare med utrustning så att delfiner och
havssköldpaddor inte fastnar i redskapen som bifångst.
Madagaskar
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På Madagaskar finns en helt unik växt- och djurvärld. Landets president lovade 2002 att 5
miljoner hektar skog och 1 miljon hektar våtmark ska skyddas före 2012, den så kallade
Durbanvisionen. WWF har tillsammans med Madagaskars regering utarbetat en ambitiös
naturvårdsplan. Viktiga mål med arbetet på ön är att skapa ett nätverk av skyddade områden och
att utveckla naturvård som hjälper till att bekämpa fattigdomen i landet.
Under det gångna året har WWF utökat stödet till Durbanvisionen till att även omfatta arbete i
regnskogen och torrskogen med viktiga flodsystem och marint kustnära arbete. De senaste åren
har naturvårdsvisionens mål integrerats i landets arbete med att halvera fattigdomen till 2015 och
som ett led i detta ska lokalbefolkningen ta över en betydande del av skogsförvaltningen. Ett
symboliskt steg togs i höstas när myndigheterna vid en ceremoni lämnade över 7 000 hektar
regnskog till fem byar att förvalta och skydda från skövling. Vid utgången av 2007 har cirka 4,1
miljoner hektar regnskog/torrskog skyddats under Durbanvisionens naturvårdsplan.
På västkusten har insatser för skydd och skötsel av mangroveskogarna och utvecklingen av det
kustnära fisket gått framåt. Vidare har stödet till WIOMER, West Indian Ocean Marine
Ecoregion, lett till att det idag finns ett fungerande ekoregionteam som bland annat har
samordnat de förhandlingar som sker när det gäller fiskekvoter för gulfenad tonfisk.
Bolivia
WWF stödjer ett omfattande skogsarbete i Boliva. Ett projekt är skogsreservatet Itenez där
lokalbefolkningens kompetens utvecklats så att skötseln av reservatets buffertzon kan hanteras
på lokal nivå. Arbetet har varit framgångsrikt. Ett stort antal indianer har tack vare projektet fått
nödvändiga dokument och ID-handlingar. Ett annat projekt avslutade under året en större
kampanj kallat Un Arbol med syfte att lära ut hur ett helt träd ska tas tillvara, inte som tidigare
bara vissa delar. Konstnärer, möbelindustri och skogsnäring har bland andra varit engagerade.
Det hela kulminerade i en stor festival i Santa Cruz, där projektets arbete med bekämpning av
illegal handel med timmer och arbetet med certifiering uppmärksammades.

Arktis
Ryssland
Det finns nu två isbjörnspatruller i Tjukotka med uppgift att minska konflikten mellan isbjörn
och människa genom att inventera och rapportera förekomsten av isbjörn. När isbjörnar går in i
samhällen skrämmer isbjörnspatrullen iväg dem. Den illegala jakten på isbjörn i den här delen av
Ryssland uppskattas till mellan 100 och 150 isbjörnar per år. Sedan isbjörnspartullens tillkomst
har tjuvjakten minskat med uppskattningsvis 40 procent.
Patrullens arbete har nu även utökats till att skydda valrossar som kommer iland när sommarens
drivis smälter bort. Ett naturreservat med mellan 25 000 och 30 000 valrossar bildades i
Vankarem under våren. I december lämnade WWF in ett nytt förslag till de regionala
myndigheterna som berör en helt ny koloni på 40 000 valrossar. WWF har på plats skrivit
samtliga bakgrundsdokument i förslaget och detta har fått stöd av urinvånare, jägarintressen och
kommunala myndigheter.
För att locka bort isbjörnarna så att de inte går in i byarna och letar mat under vintern, har
omkring 800 självdöda valrossar flyttats bort från samhällena Vankarem och Ryrkaipiu och lagts
upp som enorma matplatser för isbjörnar.

Svalbard
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Under 2007 har isbjörnsforskningen på Svalbard delfinansierats av WWF. Det handlar främst om
att genom märkning med satellitsändare studera isbjörnarnas vandringsmönster i relation till
havsisens utbredning. Fyra isbjörnar med radiohalsband går att följa på webben via sajten WWF
Polar Bear Tracker: www.panda.org/polarbears

FORSKNING
WWFs satsning på biologisk forskning i ett antal omfattande inventeringar har lett till flera nya
spektakulära upptäckter. Sex nya djurarter – en fladdermus, en gnagare, två näbbmöss och två
grodor – har upptäckts under en forskningsexpedition i tidigare outforskade skogsområden i
Demokratiska republiken Kongo. Upptäckterna är resultatet av en tre månader lång fältstudie
huvudfinansierad av WWF som nu arbetar för att detta skogsområde ska få ett förbättrat skydd.
En annan forskningsexpedition har beskrivit helt nya utbredningsområden där den sällsynta
skogsgiraffen okapin lever idag. Det är viktig information som nu blir underlag för beslutet att
stärka skyddet för ett antal otillgängliga skogsområden i gränslandet mellan Uganda och Kongo.
Biologiska indikatorer kan användas som måttstock för hur naturvården gynnar den biologiska
mångfalden. Detta har gjorts i ett projekt som påbörjades för fyra år sedan för att inventera en
nyckelart, svart vattenråbock, Black Lechwe. I höstas återupprepades denna biologiska
inventering. Siffrorna visar på en femtioprocentig ökning i numerär, och idag beräknas
populationen till drygt 80 000 djur. Det är framför allt arbetet med att komma tillrätta med illegal
jakt och förbättrad förvaltning som nu bär frukt.
GLOBAL POLICY

27 625 tkr

Klimat
WWF har lagt grunden för ett svenskt bidrag till en internationell kraftsamling, som under de
närmaste åren ger stöd till hållbara energilösningar som leder till minskade koldioxidutsläpp. En
kommunikatör har anställts för att arbeta med klimatfrågan både i Sverige och internationellt,
mycket med fokus på utvecklingen i Kina och Indien. En annan medarbetare har rekryterats för
att arbeta med klimatinnovationer. Inför julhelgen uppvaktade WWF tillsammans med tolv
klimatinnovatörer statsminister Fredrik Reinfeldt och överlämnade en önskelista på förändringar
som ska få denna typ av innovationer att växa fram snabbare och ge Sverige möjligheten att göra
mer klimatnytta på den globala arenan.
Under året lanserades projektplattformen Global FOCUS riktad mot och driven av engagerade
ungdomar. Näringsminister Maud Olofsson deltog vid ett event i Beijing för ett av de fyra
projekten, den internationella uppsatstävlingen Global Perspective, där kinesiska och svenska
studenter som skrivit uppsatser med klimatet och den globala marknaden i fokus premierades.

Internationella nätverk och certifiering
HCVF, Skogar med höga bevarandevärden
Utvecklingen och tillämpningen av konceptet Skogar med höga bevarandevärden, High
Conservation Value Forests, HCVF, har under året utvecklats till ett allt viktigare och
kraftfullare instrument för att skydda skogslandskapet. Vid sidan av användningen inom ramen
för FSC-certifiering, används konceptet numera av ett ökande antal företag för att undvika
investeringar och köp av skogsprodukter som skadar skogar med höga bevarandevärden. För att
värna och vidareutveckla HCVF-konceptet, har WWF under året stöttat och deltagit i det
internationella center som initierats av WWF International.
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Global Forest and Trade Network
Arbetet med 13 medlemsföretag inom ramen för företagsnätverket Global Forest and Trade
Network, GFTN,, som syftar till att stimulera till ansvarfulla inköp av skogsprodukter har för den
svenska delen fortsatt under året. TetraPak, en av världens största inköpare av papper, tillkom
under året som ny medlem.
FSC-certifiering
WWF är en både nationell och internationell aktiv aktör i utvecklingen av FSC-certifiering av
skogsbruk. Den certifierade skogsarealen växte under året ordentligt och närmar sig nu 100
miljoner hektar.
Certifiering av palmolja
År 2002 tog WWF tillsammans med några engagerade företag och palmoljeproducenter
initiativet till att utveckla kriterier för ansvarsfull palmoljeproduktion. I november godkände de
drygt 200 medlemmarna i Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO, krav och riktlinjer för en
trovärdig certifiering. Det betyder att vi nu kan ställa krav på att företag köper palmolja som är
producerad på ett ansvarsfullt sätt. Santa Maria, ett av de första svenska företagen som har börjat
ställa krav på certifierad palmolja, gick med som medlem i RSPO.
Ansvarsfullt skogsbruk
För att förmå EU att vidta kraftfulla åtgärder mot olaglig avverkning och handel med olagligt
virke, har WWF under året bedrivit ett omfattande påverkansarbete både nationellt och på EUnivå.
Certifieringssystem för biobränsle
Under 2007 har arbetet kring uthållig produktion av biobränslen och speciellt skogsbränslen
initierats. På EU-nivå har WWF drivit på för att få tydliga sociala kriterier samt miljökriterier för
biobränslen i det certifieringssystem som ska presenteras i början av 2008.
Hållbar vattenanvändning
I augusti genomfördes Världsvattenveckan i Stockholm. WWF arrangerade och deltog i flera
seminarier och sidoevent med koppling till Världskommissionen om Dammar med syftet att
uppmärksamma World Commission on Dams, WCDs rekommendationer för ett hållbart
nyttjande av vattendrag. WWF har medverkat vid produktionen av filmerna ”Heligt Vatten” och
”Indus, floden som försvann”, som båda behandlar vattenbristen i världen och har under året
sänts i SVT.
Arbetet med att påverka strategiska målgrupper för att minska världens vattenfotavtryck och för
att säkra ett hållbart nyttjande av världens vattenresurser har fortsatt under året. Arbetet omfattar
bland annat en studie om det svenska vattenfotavtrycket. Rapporten ska under 2008 lanseras i
samarbete med bland andra WWF i Holland och England, där liknande studier har gjorts under
året.
Bomullsprojekten i Indien och Pakistan samarbetar med Better Cotton Initiative, BCI. I Pakistan
har mer än 800 bönder utbildats i Better Management Practices, BMP. Utbildningen har
resulterat i att de utbildade bönderna har minskat sina odlingskostnader med 20 procent,
konstgödselanvändningen med 31 procent, vattenanvändningen med 23 procent och
användningen av pesticider har minskat med över 60 procent.

ARTHANDEL
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Arbetet med att utveckla ett förslag till ny lagstiftning för förvaltning, fredning och regleringar
av handel och hantering av vilda djur och växter har pågått under året. WWF har medverkat vid
framtagandet av ett arbetsmaterial för granskning av traditionell asiatisk medicin. Arbetet leds av
Miljösamverkan Sverige och ska i januari 2008 överlämnas till samtliga länsstyrelser.
WWF har deltagit i TRAFFIC Europes, Trade Records Analysis of Flora and Fauna In
Commerce, arbete med frågor som rör handeln med vilda djur och växter. Arbetet sker inom en
rad olika områden enligt TRAFFICs program. Under året genomfördes CITES - konventionen
om internationell handel med utrotningshotade arter - partskonferens i Haag, Holland.

SAMARBETSPROJEKT MED IKEA
Ett flerårigt samarbetsavtal startade 2001 mellan WWF International och möbelföretaget IKEA
gällande uthålligt skogsbruk. WWF Sverige har en koordineringsfunktion för dessa medel.
I juni 2007 uppgraderades samarbetet med IKEA som blev Conservation Partner. Under
sensommaren startade klimatprojektet för att hitta sätt att minska koldioxidutsläppen hos IKEAs
leverantörer samt för IKEAs medarbetares och kunders transporter.
Skogsdelen av IKEA-samarbetet har bland annat resulterat i att den första plantskolan för rotting
byggts i Kambodja. Även i Laos byggdes plantskolor med en kapacitet på cirka 20 000 till 25
000 plantor. I Litauen invigdes den första demonstrationsskogen, The Oak, av miljöministern
och tillstånd för den andra är klara. I Litauen och Lettland har närmare tusen människor inom
skogssektorn utbildats i ansvarsfullt skogsbruk.
Ryssland är nu med cirka 17 miljoner hektar FSC-certifierad skog tvåa i världen efter Kanada.
Ryska FTN ( Forest and Trade Network) -medlemmar står för 71 % av de certifierade skogarna.
Av det som certifierades under det första halvåret stod, FTNs medlemmar för 91 %.
I Kina har WWF bland annat varit med och utarbetat en hemsida för certifiering, China Forest
Certification Network – www.cfcn.cn – och Dongfanghong Forest Bureau har FSC-certifierat
280 000 hektar. I Rumänien, Bulgarien, Ukraina, Kina och Ryssland har HCVF (High
Conservation Value Forest) identifierats och länkats till HCV Resource Network. I Bulgarien har
för första gången integrerade skogsbruksplaner använts.

INFORMATIONS- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN 46,2 mkr
(34,8)
Informationsverksamhetens övergripande mål är att öka kännedomen om de resultat WWFs
naturvårdsarbete levererar samt att stärka WWFs påverkansarbete. Årets goda resultat ska
ytterligare förbättras under 2008.
Profileringskampanjer
Tre huvudområden – Tropisk naturvård, Klimat och Östersjön – exponerades under året genom
tre olika kampanjer. För att lyfta fram det tropiska naturvårdsarbetet sändes åtta program av TVserien Djur i fara i TV4 och vi nådde totalt 5,5 miljoner tittare. Här visade vi upp våra globala
naturvårdsprojekt. I samband med programmen ökade kännedomen om WWFs naturvårdsarbete
med 20 procent bland potentiella supportrar och rekryteringen ökade. Tropikkampanjen
avrundades under sommaren med en uppmärksammad fotoutställning, Spirit of the Wild, på
Raul Wallenbergs torg i Stockholm.
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Årets klimatkampanj syftade till att öka kunskapen om hur alla privatpersoner kan minska sina
koldioxidutsläpp ”både hemma och på jobbet”. Klimatsmart lanserades i samarbete med TV4
under våren. Över 170 000 människor testade sig i WWFs klimatkalkylator och under året
nåddes 6,2 miljoner personer av vårt klimatsmarta budskap. WWF har nu Sveriges största
”miljöcommunity” på internet: http://www.klimatsmartcommunity.net
Tillsammans med IKEA genomfördes två kommunikationsaktiviteter kring klimatet som nådde
över 1 miljon människor. I samband med IPCC-rapporterna i december rapporterade en av
WWFs naturvårdsexperter från ett av WWFs skyddsområden för isbjörnar i Ryssland, vilket gav
stor mediatäckning och 6,2 miljoner personer hade möjlighet att läsa och höra om vårt
klimatarbete i Ryssland.
Sommarens breda påverkanskampanj om övergödningen av Östersjön fick ett stort genomslag i
media. Kampanjen byggdes upp i tre steg, från maj och med avslut i augusti med
Östersjöfestivalen.
WWF EKO
Medlemstidningen WWF EKO kommer ut en gång i kvartalet. Artiklarna skildrar i ord och bild
händelser och fenomen i naturen samt informerar om WWFs unika sätt att arbeta världen över.
En läsarundersökning som genomfördes under året visar att läsarna är mycket nöjda med
tidningen.
Pandaklubben
Pandaklubben är en viktig satsning för att tillvarata ungdomars naturintresse och att skapa
kännedom om WWF och bygga en relation för framtiden. Antalet medlemmar ökade med 700
till 10 000. Målet är att medlemsantalet ska fördubblas till 2010.
wwf.se
WWFs hemsida har breddats och antalet besökare ökat från 60 000 till i snitt 150 000 per månad.
Målet är att WWF, jämfört med övriga ideella organisationer, år 2010 ska ha den bästa hemsidan
när det gäller varumärkesbyggande, politisk påverkan och insamling.
Press och media
WWF topprankades av landets journalister när undersökningsföretaget ISI Wissing genomförde
sin årliga studie, FEK – Företagens externa kommunikation 2007. WWF kom på första plats när
300 journalister betygsatte informationens öppenhet, snabbhet och trovärdighet hos 20 ideella
organisationer.
Under året dominerade klimatet mediascenen och WWFs blogg på aftonbladet.se under första
halvåret gav upphov till många artiklar. Debatten om palmolja och kopplingen till
regnskogsskövling fick stort gehör, inte minst efter en pressresa till Borneo under våren med
journalister från DN, TT, Skogen, Vagabond, finska tevekanalen YLE och tyska nyhetsbyrån
DPA, vilket resulterade i ett stort antal artiklar.
De enskilt största presshändelserna var WWFs Östersjöbarometer som släpptes under
Östersjöfestivalen i augusti och aktionsplanen för Östersjön som WWF hårt kritiserade i TV,
radio och tidningar. En debattartikel i DN med krav på ledarskap för Östersjön gav stort
genomslag.
WWF gick under året ut med ett 80-tal pressreleaser som tillsammans med andra aktiviteter
resulterade i cirka 3 000 pressklipp. WWFs huvudsakliga spridningskällor är dagspress och
nyhetsmedia. WWF arbetar för att öka genomslaget i näringslivspress, vilket bland annat gav
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utslag i Dagens Industri. WWF omnämndes i omkring 300 radio- och teveinslag på riks- och
lokalnivå. En handfull debattartiklar och krönikor publicerades i bland annat Dagens Miljö och
MiljöRapporten samt i Aftonbladet, Sydsvenska Dagbladet, VLT och Göteborgsposten.
Postkodlotteriet
Fyra gånger under året har Världsnaturfonden fått möjligheten att presentera verksamheten i
TV4-inslag i programmet ”Postkodmiljonären”, som sänds varje fredag och lördag och ses av 2,2
miljoner tittare. Därutöver exponeras WWFs logotype i varje program tillsammans med övriga
förmånstagare. Postkodlotteriet är Världsnaturfonden WWFs största enskilda givare.
Postkodlotteriet är viktigt ur finansieringssynpunkt, men ger dessutom en unik möjlighet att nå ut
med vårt budskap till en bred målgrupp.

UTBILDNING
One Planet Living - att leva på en planet
WWF har fått Sida-bidrag för projektet One Planet Living. Inom klimatområdet har en
uppsatstävling för svenska och kinesiska studenter och entreprenörer organiserats. I debattartiklar har WWF tagit upp importen av olagligt virke till EU och behovet av åtgärder. Två nya
företag har blivit medlemmar i Roundtable on Sustainable Palm Oil och minst 1 000 studenter, 2
000 elever och 700 lärare har lärt sig hur man kan minska sina ekologiska fot-avtryck. WWF och
Universeum i Göteborg har sammanfört ungdomar, forskare, politiker och företagsrepresentanter
genom olika aktiviteter. WWF har genom inspirationsmaterial för hög-skolelärare samt som
medarrangör av en kurs för lektorer vid Uppsala universitet, bidragit till lärande för hållbar
utveckling på högskolenivå. WWF satsar även på tio Modellskolor.
Naturväktarna
Naturväktarna inspirerar och engagerar skolungdomar till arbete med natur- och miljöfrågor i sin
närmiljö. Hemsidan har 3 500 besökare per månad. Mat på hållbar väg och Energi på hållbar väg
har gått ut i över 7 000 exemplar och 2 000 lärare och lärarstudenter har fortbildats.
Att leva med rovdjur
Tillsammans med Rovdjurscentret De5stora lanserade WWF Rovdjursskolan, en ny webbplats
om rovdjursfrågor för lärare och elever. Under året fortbildades 200 lärare.
Östersjöregionen
Naturewatch Baltic, WWFs nätverk av skolor och organisationer runt Östersjön med syfte att
stödja lokalt arbete med hållbar utveckling, arbetar nu under namnet P-STOP med inriktning på
vattenmiljö och hushållens inverkan på övergödningen. Under hösten fortbildades cirka 200
lärare i Polen.
Samarbetet med åtta organisationer och fem universitet inom det EU-finansierade projektet
Education for Change fortsatte under året. En modell för processinriktad fortbildning av lärarlag
har testats. Alla 40 testgrupper i åtta länder är mycket nöjda med kursmodellen.
Tanzania
Lake Victoria Catchment Environmental Education Programme fortsatte framgångsrikt arbetet
för ökat lärande och agerande för hållbar utveckling i Viktoriasjöns avrinningsområde. Projektet
omfattar bland annat fortbildning av lärare på skolor och lärarhögskolor samt av nyckelpersoner i
utvalda byar. Projektet går nu in i en andra fas. En plan för 2008 – 2010 togs fram och Sida
beslöt att stötta programmet i ytterligare tre år.
I Mongoliet genomfördes under våren en avslutande konferens för den satsning som pågått i tre
år. Nu ska WWF för ministeriets räkning ta ledningen för utvecklandet av ett certifieringssystem.
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Miljö- och utbildningsministerierna har initierat utbildning i hållbar utveckling av alla
medborgare fram till 2014. WWFs fortbildningsteam ses som den viktigaste resursen och
myndigheterna har tagit fram en läroplan som drivs av WWF i nära samarbete med
ministerierna.
I Indien har policyworkshops genomförts för att stimulera integrering av lärande för hållbar
utveckling i de indiska läroplanerna och i lärarfortbildningarna. Representanter för myndigheter,
utbildningsinstitutioner och NGOs deltog. WWF i Indien utvecklar nu en strategi för
uppföljning.

FINANSIERINGEN
VERKSAMHETSINTÄKTER 200,2 mkr (155,0)
Totala verksamhetsintäkter uppgick till 200,2 mkr (155,0).
Av detta utgjorde Insamlade medel (från allmänheten, företag och externa stiftelser) 157,7 mkr
(113,6) och Erhållna bidrag 42,5 mkr (41,4)

Insamlat från allmänheten 138,4 mkr (96,3)
Insamlat från allmänheten avser följande:
WWF Vänner, fadderskap och supporters 45,6 mkr (35,8)
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, Tigerfadder samt Isbjörnsfadder.
Faddermedlen inflyter genom autogirobidrag, vilket bidrar till en långsiktigt billigare form för
insamling.
Insamlingskampanjer 17,5 mkr (17,1)
Vårkampanjen, med insamling till Borneo, gav 2,4 mkr i intäkter. Höstkampanjens tema Tiger
inbringade 3,4 mkr. Övriga kampanjer inbringade 11,7 mkr.
Spontana gåvor 17,6 mkr ( 7,0)
Intäkterna under denna post varierar kraftigt år från år. I testamentsmedel inflöt 13,7 mkr.
I minnesgåvor och kondoleanser inflöt 1,5 mkr och övriga spontana gåvor inbringade 2,4 mkr.
Externt initierade gåvor 57,7 mkr (36,5)
Det numera väletablerade rikslotteriet Postkodlotteriet lanserades hösten 2005 i programmet
Postkodmiljonären i TV4. Över sjuhundra tusen lottprenumeranter deltar regelbundet varje
månad i lotteriets dragningar. Världsnaturfonden WWF som en av fyra grundarorganisationer
erhöll hela 42,6 mkr, vilket gör Postkodlotteriet till Världsnaturfonden WWFs största enskilda
givare.
Allmänhetens gåvor via Skandia Världsnaturfonden, där varje sparare vid årets slut avsätter
2 % av sitt kapital till WWF, nådde 8,2 mkr (9,4). På samma sätt har spararna i SEB
Östersjöfonden WWF avsatt 1%, eller 1,8 mkr, av sitt kapital till WWF.
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För tjugofjärde 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 5,0 mkr (4,8).

Insamlat från företag 18,0 mkr (16,0)
Ett flerårigt samarbetsavtal startade 2001 mellan WWF International och möbelföretaget IKEA
gällande uthålligt skogsbruk. WWF Sverige har en koordineringsfunktion för dessa medel. Från
och med 2006 intäktsförs dock dessa medel hos WWF International.
Från Swedbank (fd FöreningsSparbanken) erhölls 4,7 mkr genom Världsnaturkorten Maestro
och Mastercard. SEB Östersjöfonden WWF bidrog med 1,8 mkr till WWF i Sverige och
ytterligare 0,5 mkr till WWF i Finland. SEB Etisk Globalfond bidrog med 0,6 mkr.
Genom samarbete med ICA resultatfördes intäkter på 1,6 mkr. Stena Metall stödjer WWFs
utbildningsprojekt Naturväktarna varav 2,2 mkr inflöt 2007.
Sveaskog bidrog med 1,6 mkr och genom samarbete med Tetrapak inflöt 1,6 mkr.
Från tidningen M-magasin erhölls 0,4 mkr och från Forbo Flooring 0,3 mkr.
Bland övriga företag som under året givit värdefulla stöd kan nämnas: Magtoys,
Weibulls, Bokningsbolaget och Strömma.

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

Offentliga bidrag 36,8 mkr (37,1)
Från Forum Syd har till regnskogsprojekt bidrag erhållits med 11,1 mkr samt 0,05 mkr för ett
utbildningsprojekt i Polen. För det tredje året av ett 3 årigt ramavtal med Sida resultatfördes 13,5
mkr. Från Sida har även erhållits informationsbidrag på 4,7 mkr, för utbildningsprojektet vid
Victoriasjön 1,1 mkr, 0,6 mkr från Sida Inec samt 0,9 mkr för övriga projekt.
Till nationella projekt har erhållits 3 mkr från EU, 1,2 mkr från Naturvårdsverket och 0,7 mkr
från övriga offentliga källor. Dessa bidrag uppgick sålunda sammanlagt till 4,9 mkr .

Anknutna stiftelser & WWF organisationer i andra länder 5,7 mkr (4,3)
Från de anknutna stiftelserna har överförts 2,4 mkr för finansiering av naturvårdsprojekten i
enlighet med respektive stiftelses ändamål..
Från WWF Network (WWF familjen) har överförts 3,3 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.
Årets realisationsresultat vid omsättning av kapitalportföljen uppgick till totalt 1,9 mkr (5,4)

Anknutna stiftelser
Stiftelsen Världsnaturfonden WWF är ansvarig förvaltare av ett antal s.k. anknutna stiftelser,
vars avkastning överförs som projektbundna 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
2007 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
Stiftelsen Björn Bergströms och Laila Johanssons stipendiefond för naturvård

FÖRMÖGENHET
Marknadsvärdet av stiftelsens förmögenhet 2007-12-31 var 243 929 tkr (215 763) enligt nedan:
2007-12-31
2006-12-31
Eget kapital till bokfört värde
200 257
165 393
Skillnad mellan bokfört värde och marknadsvärde på värdepapper
43 672
50 370
Eget kapital till marknadsvärde
243 929
215 763

KONCERNEN
Världsnaturfonden äger 100 % av aktierna i Världsnaturfondens Försäljnings Aktiebolag
(org nr 556237– 4925), som har som verksamhet att med inriktning på miljö- och naturvård
bedriva konsultverksamhet samt försäljning av varor och tjänster till företag och privatpersoner.
Bolaget omsatte under året 1 014 tkr (238) och redovisade ett nettoresultat på 376 tkr (56).
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RESULTATRÄKNING

Stiftelsen
2007
2006

Koncernen
2007
2006

138 353
17 983
1 283
36 826

96 324
16 018
1 284
37 070

138 353
17 983
1 283
36 826

96 324
16 018
1 284
37 070

5 742
0
200 187

4 276
0
154 972

5 742
1 014
201 201

4 276
238
155 210

-101 991
-46 204

-83 522
-34 820

-101 991
-46 204

-83 522
-34 820

2

-148 195

-118 342

-148 195

-118 342

Insamlingskostnader

2

-13 752

-10 918

-13 752

-10 918

Administrationskostnader

2

-10 900

-9 123

-10 898

-9 149

0

0

-524

-148

27 340

16 589

27 832

16 653

0
6 468
1 219
-163

250
9 131
664
-94

0
6 468
1 250
-163

0
9 131
678
-94

7 524

9 951

7 555

9 715

34 864
0

26 540

35 387
-147

26 368
-22

52 077

25 956

52 077

25 956

-77 771

-49 852

-77 771

-49 852

9 170

2 644

9 546

2 450

(tkr)
Not

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

Ändamålskostnader
Naturvårdsverksamhet
Informations-och utbildningsverksamhet
S:a ändamålskostnader

Övriga externa kostnader

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intressebolag
Resultat från övriga värdepapper
Övriga ränteintäkter o liknande res.poster
Förvaltningskostnader

3

S:a res. från finansiella poster

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Utnyttjande av ändamålsbestämda
medel
Reservering av ändamålsbestämda
medel

Årets resultat

BALANSRÄKNING
(tkr)

Not

Stiftelsen
2007 12 31
2006 12 31

TILLGÅNGAR
35

Koncernen
2007 12 31
2006 12 31
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Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Förbättringskostnader på annans fastighet
Maskiner och inventarier

652
1 085
656

652
1 176
532

652
1 085
656

652
1 176
532

2 393

2 360

2 393

2 360

180
177 127

180
142 410

-177 127

142 410

177 307

142 590

177 127

142 410

179 700

144 950

179 520

144 770

932
3 012
51 602

1 900
2 263
26 574

1 153
3 181
51 602

2 105
2 231
26 574

55 546

30 737

55 936

30 910

45 230

45 170

46 622

46 331

Summa omsättningstillgångar

100 776

75 907

102 558

77 241

Summa tillgångar

280 476

220 857

282 078

222 011

36

36

4
5
6

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag
Långfristiga värdepappersinnehav

7
8

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter

9

Kassa och bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER

10

Bundet eget kapital
Bundna reserver
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

11

12

Summa skulder

Summa eget kapital & skulder
36

1 632
79 814
109 641
9 170
200 257

1 632
54 120
106 997
2 644
165 393

1 632
79 814
110 662
9 547
201 655

1 632
54 120
108 212
2 450
166 414

200 257

165 393

201 691

166 450

3 156

2 709

3 156

2 709

23 273
35
27 447

11 687

23 273

11 687

16 345

27 640

16 432

26 308

24 723

26 318

24 733

77 063
80 219

52 755
55 464

77 231
80 387

52 852
55 561

280 476

220 857

282 078

222 011
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STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Ställda panter
Inga

Inga

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Inga

Inga

KASSAFLÖDESANALYS (endast Stiftelsen)
(tkr)
Den löpande verksamheten
Resultat före dispositioner
Justeringar för poster som inte ingår i
kassaflödet
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före
förändringar av rörelsekapital
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2007

2006

34 864

26 540

-932

-5 644

33 932

20 896
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Förändring av varulager
avgår: Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Placering i finansiella anläggningstillgångar
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

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

-24 809
24 308

-4 724
7 453

33 431

23 625

-649
100
-281 766
248 944

-400
-323 382
305 692

-33 371

-18 090

60

5 535

45 170
60
45 230

39 635
5 535
45 170

2007
489

2006
662

-1 868
447

-5 358
-948

-932

-5 644

Tilläggsupplysningar
Justeringar för poster som inte ingår i
kassaflödet
Avskrivningar
Realisationres. vid försälj. av
anläggningstillgångar
Skillnad på Avsättningar
Total justering för poster som inte ingår i
kassaflödet

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 elva 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”.
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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
Koncernredovisningen, som omfattar stiftelsen Världsnaturfonden WWF och det helägda dotterbolaget
Världsnaturfondens Försäljnings Aktiebolag, är upprättad enligt förvärvsmetoden.

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.
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.

Kostnaden för projektledning
I naturvårdsverksamheten ingår bl a kostnaden för projektledning, vilken bedrivs av anställd personal.

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

10 år

Inventarier och bilar

5 år

Datorutrustning

3 år

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

39

Årsredovisning 2007 - Org nr 802005-9823
finansiellt säkras genom det egna kapitalet. Genom denna försiktighetsprincip utgör det egna kapitalet en
förhållandevis stor del av det totala kapitalet, motsvarande ett års verksamhetskostnader.

Not 1

Insamlat från allmänheten

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

2007
45 591
17 474
17 601
57 687
138 353

a
b

2006
35 777
17 087
6 987
36 473
96 324

a I spontana gåvor ingår främst testamentsmedel som under året inflöt med 13,4 mkr (4,9).

b I beloppet ingår främst allmänhetens gåvor via Skandia Världsnaturfonden 8,2 mkr (9,4), SEBs Östersjöfonden WWF 1,8 mkr (1,5) och
via Pandaförsäljningen AB med 5,0 mkr (4,8). Från det under 2006 nystartade Postkodlotteriet, har lottköparna bidragit med hela 42,6 mkr
(20,8) till Världsnaturfonden WWF.
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Not 2

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

I ändamålskostnader samt i insamlings- och administrationskostnader ingår
lönekostnader.
Medelantalet anställda
2007

2006

Antal
anställda

Varav
män

Antal
anställda

Varav
Män

59

23

59

24

Löner och
andra ersättningar

Sociala
kostnader
(varav pensionskostn.)

Löner och
andra ersättningar

Sociala
Kostnader
(varav pensionskostn.)

24 149

13 132
(5 302)

22 235

11 977
(4 800)

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Till styrelseledamöter utgår inga arvoden
2007

2006

Löner och andra ersättningar fördelade mellan Generalsekreterare och övriga anställda

2007

2006

GS

Övriga
anställda

GS

Övriga
Anställda

1 127

23 022

955

21 280

Antal på
balansdagen

Varav
män

Antal på
balansdagen

Varav
Män

Styrelseledamöter

9

5

9

5

GS och andra ledande
befattningshavare

5

3

5

3

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

2007

2006

Av pensionskostnaderna avser 311 (502) stiftelsens generalsekreterare. Denne har tjänstepension från 65 år inom ramen för ITP-planen.
Enligt anställningsavtal med GS uppgår uppsägningstiden från dennes sida till 3 månader och från
styrelsens sida till 6 månader. Vid eventuell uppsägning från arbetsgivarens sida utgår ytterligare
18 månadslöner från vilka arbetsgivaren äger rätt till avräkning i det fall inkomster skulle utgå från
annan anställning.
För övrigt har inga avtal tecknats om avgångsvederlag eller liknande förmåner med någon inom
stiftelsen.

41

Årsredovisning 2007 - Org nr 802005-9823

Sjukfrånvaro
1 jan - 31 dec
2007

1 jan-31 dec
2006

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

1,14%
25,0%
1,37%
0,78%

2,23%
55.0%
1,91%
2,70%

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

2,09%
0,81%
1,46%

0%
1,64%
3,38%

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

Not 3

Resultat från övriga värdepapper
2007
2 486
2 086
1 896
6 468

Utdelning aktierelaterade värdepapper
Utdelning övriga värdepapper
Realisationsresultat
Summa

Not 4

2006
1 943
1 830
5 358
9 131

Byggnader och mark

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

Not 5

Förbättringskostnader på annans fastighet

Ingående ack anskaffningsvärden
Investeringar
Utgående ack anskaffningsvärden

2007
2 767
91
2 858

2006
2 734
33
2 767

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

2007
1 591
182
1 773

2006
1 394
197
1 591

Bokfört restvärde

1 085

1 176

Not 6

Maskiner och inventarier
2007
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2006
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Ingående anskaffningsvärde
Inköp

6 291
558

5 982
350

Försäljning och utrangering
Utgående ackum anskaffningsvärden

-2 408
4 441

-41
6 291

Ingående ack avskrivningar
Årets avskrivning
Försäljning och utrangering
Utgående ackum avskrivningar

2007
5 759
307
-2 281
3 785

2006
5 335
465
-1
5 759

656

532

Bokfört restvärde

Under året har 38 tkr (115) erlagts i leasingavgifter avseende hyrda maskiner och inventarier.

Not 7

Aktier i dotterbolag

Världsnaturfonden äger 100 % av aktierna i Världsnaturfondens Försäljnings Aktiebolag vars verksamhet
är att bedriva konsultverksamhet samt försäljning av varor med inriktning på miljö- och naturvård.
Världsnaturfonden innehar 1 800 aktier á nominellt 100 kronor för 180 tkr.

Not 8

Långfristiga värdepappersinnehav

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Förvärv
Försäljningar till bokfört värde
Utgående anskaffningsvärde

2007
142 410
281 766
-247 049
177 127
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2006
119 363
323 382
-300 335
142 410
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Bokfört värde
2007
57 828
119 299

Svenska noterade aktier och andelar
Obligationer och andra värdepapper
Summa värdepapper

Not 9

177 127

142 410

Marknadsvärde
2007
2006
100 214 110 312
120 585
82 468
220 799

192 780

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2007
4 934
1 762
44 906
51 602

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

Not 10

2006
60 489
81 921

2006
3 358
734
22 482
26 574

Eget kapital

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

1 632

54 120

Årets
Resultat

106 997

2 644

2 644

-2 644

109 641

9 170
9 170

Fond för Ändamåls- Balanserat
1001 bestämda
kapital

Årets
Resultat

Utnyttjande av ändamålsbestämda
medel

-52 077

Reservering av ändamålsbestämda
medel

77 771

Föregående års resultat
Årets resultat
Utgående balans 2007-12-31

1 632

79 814

Koncernen
Bundna
medel
Utgående balans enligt
Balansräkning föregående år

36

1 632

54 120

Utnyttjande av ändamålsbestämda
medel

-52 077

Reservering av ändamålsbestämda
medel

77 771

Föregående års resultat
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108 212

2 450

2 450

-2 450
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Årets resultat
Utgående balans 2007-12-31

36

1 632

79 814

110 662

9 547
9 547

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.

Not 11

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

2007
2 709

2006
3 657

Avsättningar
Utbetalningar
Utgående balans

1 742
-1 295
3 156

1 218
-2 166
2 709

Not 12

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2007
2 662
691
1 567
21 398
26 318

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

2006
2 003
644
1 021
21 055
24 723

Ulriksdal den 4 april 2008

Björn Hägglund
Styrelseordförande

Marie Berglund

Marie Klingspor

Odd Lindahl

Christer Malm

Ulrika Rasmuson

Jan Twetman

Christian Wegenius

Susanne Åkesson

Lasse Gustavsson
Generalsekreterare

Vår revisionsberättelse har avgivits den 14 april 2008

Erik Brusewitz
Auktoriserad revisor

Anette Envall Svahn
Auktoriserad revisor
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