Anknutna stiftelser – Förvaltningsberättelse 2017
Väktarfonden & Nils Dahlbecks minne 95 000 kr, Florafonden 94 000 kr
Arbetet med att få det artrika och säregna Vindelälvsområdet till ett kommande biosfärområde
(UNESCO MAB) har varit framgångsrikt. Nu har ett flera hundra sidor långt dokument tagits fram, ett
dokument som sammanfattar Vindelälvsområdets särdrag, både när det gäller arter, natur, geologi
och befolkning. Ansökan till UNESCOs Pariskontor har blivit godkänd av Svenska Biosfärkontoret,
vilket ger grönt ljus till fortsatt arbete.

Skärvårdsfonden WWF 31 000 kr
Arbetet med att återställa hagmarker i skärgården fortsätter och under 2017 har ön Lindholmen, som
tillhör Harstenas samfällighetsförening, återställts så att de röjda markerna kan betas i minst fem år.
Efter förslag från Skärvårdsfondens beredningsgrupp har WWFs styrelse beslutat att avsluta
Skärvårdsfonden WWF under 2018. Resterande medel kommer att överföras till Gryts
skärvårdsförening, där de ska användas till skärvårdsåtgärder i Gryts skärgård, till utbildning och
information om skärvård.

Björn Bergströms & Laila Johanssons fond för svensk naturvård 19 000 kr,
Per-Erik och Anita Bergmans Naturvårdsfond WWF 50 000 kr
Vartannat år lanserar WWF en stor internationell rapport – Living Planet Report – där globala trender
för olika artgrupper redovisas. Generellt har antalet individer minskat med närmare 50 procent
sedan 1970-talet. I samarbete med SLU har WWF nu fått fonderade medel till att påbörja ett helt
nytt projekt, Svenskt Artindex, som är en rapport för att undersöka hur det går för svenska djurarter
samt även redovisa de artgrupper där vi saknar kunskaper.

Levande Skärgårdshav 1 000 000 kr
Tillsammans med Upplandsstiftelsen har WWF köpt in Björns skärgård av skogsbolaget Bergvik.
Under 2018 invigs ett 2 500 hektar stort marint reservat, som även omfattar sju stora öar, många
små skär och en liten del av Hållnäshalvöns fastland.
Björns skärgård är inte bara ett vackert område med rika möjligheter till friluftsliv. Här finns också
många intressanta arter i spännande naturmiljöer, till exempel hällmarkstallskog, fuktiga granskogar
och lundar med ask, lönn och klibbal. Här finns också en rik flora av bland annat kärrknipprot,
ängsnycklar, strandveronika, salttåg, havsälting och kustbaldersbrå.
Mest känt är kanske området för att det är en av de få platser där man kan se gölgrodor.
Våtmarkerna och gölarna rymmer även större vattensalamander. På de mindre öarna häckar
mängder av fåglar, sammanlagt ungefär 3 500 par, bland annat en tredjedel av Sveriges skräntärnor,
världens största tärna. Dessutom häckar silvertärna, silltrut, roskarl, bergand, svärta, skedand,
stjärtand och tobisgrissla i Björns skärgård.

Skogsfonden STORA-WWF 225 000 kr
Under 2017 påbörjades arbetet med att sprida och vetenskapligt bedöma miljövårdskonceptet Blå
målklassning. Syftet är att största möjliga hänsyn ska tas till skogarnas sjöar och vattendrag i
samband med skogsbruk. Blå målklassning utvecklades av WWF inom projektet Levande skogsvatten
och har redan fått stort genomslag i Sverige. Nu sprids det även till länder kring Östersjön genom ett
projekt som drivs av Skogsstyrelsen.
I det nu pågående forskningsprojektet, som finansieras av Skogsfonden STORA-WWF, kommer
vetenskapliga tester verifiera konceptet Blå målklasser mot biologiska förhållanden. Enligt
planeringen ska arbetet publiceras i en vetenskaplig tidskrift och presenteras på den internationella
skogskonferensen ”International Forests and Water Conference 2018”, organiserad av International
Union of Forest Research Organisations, IUFRO, i Chile i november 2018.

Mildred von Platens fond mot illegal jakt på rovdjur i Sverige 50 000 kr
Rovdjurspolitiken har fortfarande lågt förtroende hos alla som är delaktiga i frågorna kring
förvaltningen av Sveriges rovdjur. WWF har arbetat fram ett förslag till en ny övergripande plattform
för förvaltning och politik som kommer att presenteras under 2018. WWF har också givit stöd till
Vargsymposiet för att öka informationen till allmänheten och berörda intressegrupper om rovdjuren
och frågorna rörande förvaltning, forskning och analyser av konflikterna kring rovdjuren.

Stiftelsen Björn Bergström och Laila Johanssons stipendiefond för naturvård
20 000 kr
Stiftelsen har främjat sitt ändamål genom att bevilja 20 000 kr till naturskolan Sekolah Alam Rephang
Muaif i Papua, Indonesien. Stipendiet ska uppmuntra, stimulera och stärka innovativa förslag om hur
naturskolan kan utveckla god praxis i ett lärande för hållbar utveckling. Naturskolan får stipendiet för
sitt viktiga och inspirerande arbete med att öppna våra ögon, vårt hjärta och vårt sinne för
regnskogens fantastiska mångfald.

Sirie Warenborgsfonden till förmån för all världens natur och djur i fara
57 000 kr
Genom sin årliga avkastning är stiftelsens syfte att främja Världsnaturfonden WWF internationellt
och den svenska delen av Världsnaturfonden WWF. Stiftelsen har främjat sitt ändamål genom att
bevilja 57 000 kronor till Stiftelsen Världsnaturfonden WWFs naturvårdsarbete. För mer information
om WWFs naturvårdsarbete se wwf.se.

