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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN 
Hopajola är en ideell naturvårdsorganisation i Örebro län som förenar naturvård, 
naturvägledning och naturpedagogik genom samverkan med olika aktörer. I Hopajola möts 
ideella naturvårdare och biologer/ekologer inom offentlig förvaltning. Här möts 
naturpedagoger och naturguider. Hopajola är på så sätt ett samarbete i länet för arbete 
med naturvård och naturvägledning .   
Hopajola är också en insamlingsorganisation med 90-konto. De medel som inkommer till 
Hopajola används för naturvårdsinsatser i länet. Medlemmarna, andra föreningar och 
aktörer kan söka bidrag för att: 

• säkerställa skyddet av ekologiskt särskilt känsliga miljöer t ex orörd natur, områden 
som hyser utrotningshotade arter, variationsrika marker, ängs- och hagmarker samt 
andra områden som på olika sätt bör bevaras och skyddas för att förstärka flora och 
fauna i Örebro län. 

• säkerställa förvärv av värdefulla naturområden för bildande av naturreservat och 
liknande. 

• genomföra biotopvård, restaurering av intressanta fauna- och floralokaler och 
liknande åtgärder. 

• underlätta allmänhetens tillgång till och förståelse för naturvärden i länet. Detta sker 
genom folkbildning, informationsinsatser, naturguidningar och olika former av 
mottagarservice. 

• stödja inventeringar och kartläggningar i egen eller samverkande regi. 

Hopajola driver också naturvård- och naturvägledningsarbete i egen regi. Ett exempel på 
detta är samordning av länets naturguidning.  
 

UTVECKLINGEN AV FÖRENINGENS VERKSAMHET, RESULTAT OCH STÄLLNING 
Verksamheten drivs i likhet med tidigare år.  
 
Ekonomisk översikt (tkr) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Balansomslutning 1 921 2 228 2 330 2 202 2 292 2 542 3 405 
Intäkter  1 111 1 148 1 265 977 735 744 615 

Kostnader 1 032 1 590 909 875 591 593 444 
Årets resultat 79 -434 356 102 143 151 172 
Lämnade bidrag 74 564 54 86 377 156 73 
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 
Året har präglats av coronapandemin och några av Hopajolas guidningar har ställts in eller 
ersatts med filmhälsningar. Många länsinvånare har dock hittat ut i länets naturområden 
på egen hand, vilket är positivt. Styrelsen har under året beslutat om bidrag för 130 000 kr.  
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EGET KAPITAL 
 
 Donation för skydd av skog Övrigt fritt eget kapital 
Ingående balans 1 266 731 112 135 
Årets resultat  78 550 
Utgående balans 1 266 731 190 685 

 
FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING 
De närmaste åren skulle vi behöva utöka verksamheten för att kunna samla in mer medel 
för naturvård och ge fler länsinvånare vägledning i naturen. Hopajolas guideverksamhet 
och stöd till andra aktörer kan bidra till det hälsoförebyggande arbetet och ge minskade 
kostnader för kommunerna och Region Örebro län.  

HUVUDMÄN FÖR HOPAJOLA 
Huvudmän för Hopajola är samtliga tolv kommuner i Örebro län, Region Örebro län, 
Naturskyddsföreningens länsförbund och lokala kretsar i länet. Länets kommuner och 
Region Örebro län hjälper till att finansiera Hopajolas kansli. Naturskyddsföreningen står 
formellt som arbetsgivare för Hopajolas verksamhetsledare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Årsavgiften till Hopajola har betalats in av samtliga huvudmän.  

ÅRSMÖTE 
Föreningens årsmöte genomfördes 15 september i Viby församlingshem, i Hallsbergs 
kommun. Benjamin Lundqvist från Vibybygdens intresseförening medverkade och visade 
runt i delar av ”Mångfaldens landskap” vid Vibysjön som Hopajola har gett bidrag till.  
 
STYRELSEN 
Hopajolas styrelse har under året haft fem protokollförda sammanträden.  
Styrelsen har bestått av:  
 
Från Region Örebro län 
Ordinarie       Ersättare 
Ewa-Leena Johansson (S) vice ordförande   Patrik Swens (C)  
Ingrid Fries Hansson (MP)     Larz Lundberg (L)  
 
Från Naturskyddsföreningen i Örebro län 
Ordinarie       Ersättare 
Britt Eklöf (ordförande)      Margareta Widell  
Örjan Fredriksson       Christer Klingberg  
Tomas Bergqvist       David Tverling     
 
Föreningens verksamhetsledare, sekreterare och ekonomiansvarig har varit Ankie 
Rauséus.  
 
Adjungerade ledamöter i Hopajolas styrelse har varit Anne Eriksson från Skogsstyrelsen 
och Daniel Gustafson från Länsstyrelsen. Per Wedholm har varit sakkunnig från Örebro 
kommun i Hopajola.  
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REVISORER 
Revisorer i föreningen har varit auktoriserade revisor Ann-Christine Björnram-Evensen, 
KPMG samt förtroendevalde revisor Per Folkeson. Ersättare för Ann-Christine Björnram-
Evensen har varit Charlotta Ekman samt för Per Folkeson, Sture Hermansson. 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
SAMARBETSPARTNERS 
Under året har olika intressenter i form av företag och organisationer lämnat bidrag av 
olika slag. Dessa är Hopajolas samarbetspartners 2020: 
 
AB Kontorsrutin  
Hasselberga Sport & Reklam 
Lahall Fotografi  
Lekebergs Sparbank 
Lindbergs Buss 
Länets alla kommuner  
Länets natur- och friluftsorganisationer  
Länsstyrelsen Örebro län 
Måns Grebäck grafisk design 
Naturskyddsföreningen Örebro län 
Pennybridge 
Region Örebro län 
Studiefrämjandet 
Tivedens guider 
Örebrobostäder (ÖBO) 
Örebro läns naturguider 
 

NATURVÄRNET 
Enskilda personer och organisationer som vill lämna ett bidrag till Hopajolas 
naturskyddsverksamhet kallas naturvärnare. Under 2020 har vi fått in drygt 67 000 kr till 
naturskyddsarbetet i länet genom naturvärnare. Naturvärnarna har under året inbjudits till 
olika aktiviteter genom att guideprogrammet har skickats ut med posten.  

SKOGSDONATIONEN  
För ett antal år sen testamenterade en anonym donator drygt 3 miljoner kronor till 
Hopajola till skydd av värdefull skog. Detta år har inga medel ur denna skogsdonation 
delats ut.  

SVENSK INSAMLINGSKONTROLL 
Hopajola är ansluten till Svensk Insamlingskontroll. Det innebär att givarna kan vara trygga 
att pengarna går till de tänkta ändamålen enligt stadgarna och att Hopajola granskas av 
oberoende revisor.   
 
Hopajola har även ett swishnummer som är knutet till 90-kontot, 123 90 11 02 4. 
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HOPAJOLA OCH NATURSKYDDSFÖRENINGEN I ÖREBRO LÄN 
Föreningen Hopajola bildades år 1994 med länets kommuner, dåvarande landstinget, 
Naturskyddsföreningens länsförbund och kretsar som medlemmar. De administrativa 
uppgifterna sköttes då av Fritid T-län. Sedan 2007 har Naturskyddsföreningen i Örebro län 
majoritet i styrelsen genom sina tre ledamöter, till skillnad från det offentliga som genom 
politiker har två ledamöter i styrelsen. Naturskyddsföreningen i Örebro län har ansvaret för 
kansliadministrationen och löne- och personalfrågor för verksamhetsledaren. För att kunna 
driva detta ger länets alla kommuner och Region Örebro län bidrag för att täcka en del av 
tjänsten och kansliet.  
 
Naturskyddsföreningen och Hopajola samverkar också i olika projekt i länet. Framförallt 
samarbetar vi i guidenätverket, skogsnätverket och med inventeringar.  
 

SAMVERKAN MED KOMMUNERNA 
Hopajola samarbetar gärna med kommunerna kring naturguidningarna runt om i länet.  
 
Hopajola har deltagit i den årliga naturvårdsträffen som i år hölls vid Råsvalslund i 
Lindesbergs kommun. Där träffar representanter från Länsstyrelsen Örebro länets alla 
kommunekologer och diskuterar gemensamma naturvårdsfrågor. 
 

SAMVERKAN MED LÄNSSTYRELSEN OCH SKOGSSTYRELSEN 
Hopajola har haft ett nära samarbete med både Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i 
Örebro län. Dessa myndigheter utser adjungerade sakkunniga till Hopajolas styrelse. 
Hopajola har också ett nära samarbete vad gäller naturguidningar i några av länets 
reservat. Se kapitlet om naturguidning.  
 

SAMVERKAN MED REGION ÖREBRO LÄN 
Hopajola får verksamhetsstöd från Region Örebro län. Hopajola har även i år haft i 
uppdrag av Region Örebro län att erbjuda friluftsdagar för skolklasser i länet. Dessutom 
finansierar de publika tillgänglighetsanpassade naturguidningar under sommarhalvåret.  
 

PUBLIKATIONER 
Under 2020 har Hopajola producerat två 12-sidiga guideprogram, ett per halvår. 
Guideprogrammen delas ut i samband med guidningar och arrangemang. De har skickats 
hem till naturvärnare, samt spridits via sponsorer, samarbetspartners, föreningar, 
kommuner (turistbyråer och bibliotek), Länsstyrelsen, Region Örebro län samt 
Naturskyddsföreningens lokala kretsar.  
 
Under 2020 har Hopajola och föreningarna i länet marknadsfört 238 arrangemang i de två 
utgivna guideprogrammen. År 2019 var samma uppgift 220 st, år 2018 - 192 st,  
år 2017 – 180 st, år 2016 – 197 st, år 2015 – 159 st, år 2014 – 144 st. 
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NATURGUIDNING 
Hopajola samordnar nätverket för Örebro läns naturguider. Arbetet med guidenätverket 
och guideutbildningar sker i samarbete med Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet 
samt andra natur- och friluftsföreningar i länet. 
 
Hopajola har på uppdrag av Länsstyrelsen genomfört guidningar i ”månadens reservat” i 
samarbete med Länsstyrelsen, Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen, kommuner och 
lokala föreningar. Under sommarhalvåret har Hopajola även erbjudit tillgänglighets-
anpassade gudningar öppna för allmänheten. 
Dessa guidningar har genomförts med 
ekonomiskt stöd av Region Örebro län.  
 
För tredje året har Hopajola arrangerat 
”Naturäventyr” för länets skolklasser i årskurs 5, 
på uppdrag av Region Örebro län. I år fick 
eleverna t ex lära sig om allemansrätten, 
artkunskap biologisk mångfald samt att göra 
upp eld. Bussar hämtade upp och lämnade 
klasserna på respektive skola. Totalt deltog  
18 klasser från sju kommuner i länet.  
 
 
 
Guideutbildning och träffar 
I början av året anordnade Hopajola en nätverksträff där 20 av länets naturguider deltog. 
Under hösten genomfördes en guideutbildning i Karlskoga inom naturvägledning och hälsa 
där 22 personer deltog, varav hälften från Örebro län och hälften från Värmlands län. I 
början av hösten bjöd Hopajola även in natur- & friluftsföreningar i länet till en digital träff 
för att diskutera länets naturvårdsarbete och andra frågor som rör föreningarna. 
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Månadens reservatsguidningar 2020 
På uppdrag av Länsstyrelsen har Hopajola anordnat guidningar under hela året och 
marknadsfört dessa som ”månadens reservat”.  
 
 
Sön 26 jan. Vinterfåglar i Lekeberga-Sälvens 
ravinlandskap. Drygt 80 personer deltog på vandringen i 
det vackra och spännande ravinlandskapet vid Lekeberga-
Sälven. Det höga antalet berodde nog på att naturguiden 
Kent Halttunen var med på Radio Örebro några dagar 
innan. Deltagarna kom från åtta av länets kommuner och 
även fyra barn deltog. Instagram.  
 

Sön 16 feb. Kråksjöåsens naturreservat  
- I gråmunkarnas fotspår.  
På guidningen i februari deltog tjugotvå personer, varav 
fem barn. De kom från sex av länets kommuner, flertalet 
hade inte varit där tidigare. Vi följde munkastigen och 
rullstensåsen en bit, sen tog vi oss till rastplatsen vid 
mossen och grillade i det grådisiga vädret. Länk till FB. 

 
Lör 28 mars. Invigning av Fuxboudden.  
Framflyttad p g a covid -19. Månadens reservat var 
Fuxboudden, ett område med höga biologiska värden och 
ett rikt friluftsliv strax utanför Karlskoga, som nyligen blivit ett kommunalt naturreservat. 
Hopajola har bidragit till inköp av marken. Invigningen planerades om till hösten 2020 men 
blev framflyttad igen.  

Sön 19 april. Vårutflykt till Trystorps ekäng.  
Reservatsguidningen i april uteblev. Istället filmade 
mediastudenter en kortare guidning i Trystorp. De 
berättade bl a om kulturlandskapet, det biologiska 
värdet av fallna träd och stenmurar. De berättade även 
om tillgängligheten i området för den som vill besöka 
platsen på egen hand. Filmen finns på Hopajolas 
YouTube-kanal och 
Facebook och har även delats via bl a Länsstyrelsen.  

 
Sön 24 maj. Naturvårdsarbetet i Kvismaren.  
Under biologiska mångfaldens vecka anordnades en guidning 
vid Kvismaren där femton personer deltog. Två duktiga 
naturguider medverkade och berättade utifrån temat naturvård 
och det lokala fågellivet. Vi lärde oss mer om kulturlandskapet 
och dess förändring över tid, om den biologiska mångfalden i 
området, samt fick ta del av lokala fågelstudier. Guidningen 
skedde i samarbete med Kvismare fågelstation.  

https://www.instagram.com/p/B7yHJtYpFeV/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/Hopajola-126432280732788
https://youtu.be/PajFooEsId8
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Lör 13 juni. Bland blommor, fjärilar & 
pollinerare.  
Vid Lillsjöbäcken deltog totalt åtta personer. 
Solen sken när vi gick på upptäcktsfärd bland 
växter, vackra fjärilar, trollsländor och 
flodpärlmusslor tillsammans med bl a Claes 
Eliasson. Guidningen skedde i samarbete med 
länets botaniska sällskap och Nora biologiska 
förening.  

 

 
 
Mån 6 juli. Kvällspaddling i Vättern/  
Harge uddar. 
Den planerade kajakpaddlingen i Vätterns norra 
skärgård lockade många att föranmäla sig. Tyvärr 
gick paddlingen ej att genomföra p g a hårda 
vindar, så vi erbjöd en guidning vid reservatet 
Harge uddar istället. 12 personer deltog, varav två 
deltagare från Länsstyrelsen i Skåne.   

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
Sön 30 aug. Familjeaktiviteter i Grönbo.  
Filmhälsning innan.  
Denna familjedag skedde i samarbete med Grimsö 
forskningsstation som inledningsvis berättade och visade lite av arbetet i området, samt på 
forskningsstationen. 

Sedan gick vi och letade spår efter djur i skogen och i vattnet vid Sverkestaån.  
18 personer deltog, varav sju barn.  
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Lör 12 sep. Geologins dag vid Lidetorpsmon. 
Filmhälsning innan. 
På guidningen vid Lidetorpsmons mäktiga 
rullstensås och dödisgropen ”djupa hålet” deltog 
nio personer. Vi lärde oss om den geologi och 
vegetation som är speciell för området. 
Guidningen skedde i samarbete med Degerfors 
Naturskyddsförening.  
 
En filmhälsning med Åke Jansson spelades in 
några dagar innan för att bjuda in till guidningen. 
Länk.  

 

Sön 25 okt. Tidsresa genom skogen vid 
Salboknös. Filmhälsning innan. Länk.Nio 
personer deltog i vandringen upp till reservatets 
topp. Guidningen tog oss på en tidsresa, genom 
istid via industritid till nutid, från ungskog till 
gammelskog.  

Tillsammans filosoferade vi om människans och 
skogens relation till landskapet. Guiderna bjöd 
även på lite barkbåtsnostalgi. Guidningen skedde i samarbete med Hällefors 
Naturskyddsförening.  
 
 
Lör 14 nov. Invigning av Fuxboudden. 
Tema vatten, skog & eld.  
INSTÄLLT! Film istället. 
Invigningen i Karlskoga ställdes in igen  
p g a covid -19, så Hopajola gjorde en film 
med två av länets naturguider istället.  
 
De tipsade om en ny bok ”Ut i naturen”, full 
med tips på naturupplevelser, artkunskap, 
naturbingon, lekar m m, samt berättade om 
var man kan hitta information om länets 
naturreservat. Länk.  

 
Sön 6 dec. Naturvård & julpyssel 
i Garphyttans nationalpark.  
 
Inställt! Det blev en filmhälsning 
istället med bland annat Tomas 
Gustafson från Länsstyrelsen 
Örebro län. 
 

https://youtu.be/Gjoo2xpx4zI
https://youtu.be/Gjoo2xpx4zI
https://youtu.be/ZADZZDuvl-E
https://youtu.be/dOvG2dhRB7w
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Externa guideuppdrag åt företag och organisationer 

Under året har Hopajola arrangerat följande externa uppdrag: 

- Månadens reservats-guidningar åt Länsstyrelsen.
- Föredrag på föreningen Hantverkets årsmöte.
- Föredrag på Virginska skolan om naturguidning & naturvård.
- Filmade tips på utflyktsmål i Örebro kommuns Funkis SommarStream, 6 avsnitt.
- Guidning & fika i Oset-Rynningeviken för Nitro Consult.
- Tillgänglighetsguidningar (Se kapitlet om tillgänglighet nedan)
- Naturäventyr för 18 av länets skolklasser i årskurs 5.

NATUREN TILLGÄNGLIG FÖR FLER  
Under 2020 har vi fortsatt vårt samarbete 
med länets handikapporganisationer för att 
arrangera naturguidningar på temat 
tillgänglighet. Genom sina olika nätverk har 
föreningarna hjälpt till att sprida information 
om guidningarna till medlemmar. Rikard 
Södergren som själv sitter i rullstol har 
arbetat i projektet.  

19 april Vårgrönska i Trystorps ekäng. Inställt. Blev en filmhälsning därifrån istället. 
17 maj Våtmarker & eklandskap i Hjortstorps & Myrö. Inställt. 
7 juni Blomsterguidning i Garphyttans nationalpark.  Samarr: Neuro Sydnärke. 6 pers 
19 juli Upptäck Fagertärns röda näckrosor. Samarr: DHR Askersund. 19 pers 
16 aug  Upplev Tivedens trollska natur. Samarr: DHR Degerfors. 10 pers 
23 aug  Sveafallen & kulturcentrum Berget. Samarr: Neuro Kga/Dgf. 25 pers 
6 sep Natur & kulturvandring i Lunedet. 17 pers 

Hopajolas tillgänglighetsanpassade guidningar har förstås påverkats av coronapandemin. 
De två första guidningarna ställdes in, därefter valde vi att genomföra guidningar enligt 
planering och utifrån Folkhälsmyndighetens rekommendationer. Totalt deltog 77 personer i 
år, varav ett mindre antal från handikappföreningarna. Det är betydligt färre deltagare än i 
fjol, men förståeligt då flera av dem ingår i riskgruppen. Guidningarna finansieras av 
Region Örebro län.  
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PROJEKT SOM BEVILJATS EKONOMISKT STÖD FRÅN HOPAJOLA 2020  
Hopajolas styrelse har under året beviljat bidrag till naturskyddsprojekt och därigenom 
uppfyllt vår verksamhet enligt stadgarna.  
  
 
Mottagare Användningsområde Belopp 
Hällefors ornitologiska förening Backsvaleprojekt i Hällefors 10 000 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen Betesprojekt vid Finnkullberget 30 000 
Lindesbergs kommun Projekt blomstrande skolgård 25 000 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen Projekt Lindesby trädgård 25 000 
Mats Andersson Stödköp av boken Bergslagsnatur 5 000 
Föreningen Kilsbergsfrämjandet Stödköp av bok om Södra Kilsbergen 5 000 
Karlskoga Naturskyddsförening Ny naturstig i Hägnanområdet 5 000 
Naturskyddsföreningen Örebro län Luften är fri – Språka mellan tallarna 25 000 
Summa totalt:    130 000 

 
 
Hopajola har arbetat med informationsinsatser kring naturvården i Örebro län, genom 
sammanställning av guideprogram, spridning av information via hemsidan, facebook, 
instagram, egen YouTube-kanal och genom naturguidningar runt om i länet.  
 

HOPAJOLAs HEMSIDA 
Hopajolas hemsida www.hopajola.se ligger på Studiefrämjandets server. På sidan finns 
även ”naturkalendern” där föreningarnas naturaktiviteter i länet samlas i en gemensam 
kalender. Kalendern administreras av Studiefrämjandet 
eftersom funktionen är sammankopplad till deras 
rapporteringssystem.  
 
Hopajola administrerar även webbplatsen uteteket.se –
länets digitala naturvårdsbibliotek. Här samlas 
naturguider, naturprylar, utomhuspedagogiskt material 
och annat man kan hyra eller låna av varandra. 
 

SOCIALA MEDIER 
Hopajola finns på facebook sedan år 2010. Där berättar vi bland annat om våra guidningar 
och kommunicerar naturvårdsfrågor. Vi annonserar även på facebook för ökad räckvidd.  
 
Antal följare på facebook per 31 dec och år.  
2020: 1 853 
2019: 1 426 
2018: 988 

2017: 746 
2016: 687 
2015: 629 
 

Hopajola använder även Instagram och har i dagsläget 211 följare. På Hopajolas 
YouTube-kanal finns ett 30-tal egna videos. Dessa fick 2 850 visningar under 2020.  
 

http://www.hopajola.se/
http://www.uteteket.se/kategori/lek-lar/


  

MARKNADSFÖRING, PRESS, RADIO OCH TV 
Under 2020 har Hopajola synts i lokal press och media.  
 
Några inslag i pressen:  
 
 23/1. Nya upptäkter varje månad – naturguidning i spännande natur  Sveriges 

Radio Örebro 
 

 11/2. Storskogen står kvar efter lyckad kamp Sveriges Natur 
 

 19/5. Hopajola vill få ut oss i något av de skyddade naturområdena. Sydnärkenytt 
 

 30/5. Länets natur en källa till glädje och liv. NA Debatt  
 

 11/12. Stöd till barn och ungas naturupplevelser. Via TT.  Region Örebro län (tt.se)  
 

 11/12. Hopajola får 300 000 för naturvårdsprojekt i skolor. ÖrebroKuriren |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sverigesradio.se/artikel/7391000
https://sverigesradio.se/artikel/7391000
https://www.sverigesnatur.org/natur/storskogen-star-kvar-efter-lyckad-kamp/
https://www.na.se/artikel/lanets-natur-en-kalla-till-gladje-och-liv
https://via.tt.se/pressmeddelande/stod-till-barn-och-ungas-naturupplevelser?publisherId=3235654&releaseId=3289241
https://www.orebrokuriren.se/2020/12/11/hopajola-far-300-000-for-naturvardsprojekt-i-skolor/
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RESULTATRÄKNING 
 
      
  2020  2019 
   Kr  Kr 
VERKSAMHETSINTÄKTER     
Medlemsavgifter  12 500  12 000 
Gåvor från naturvärnare, allmänheten   67 248  58 845 
Bidrag från sponsorer  80 495  92 583 
Kommunala/regionala bidrag för 
kanslitjänst Not 7 395 908  390 348 
Övriga bidrag  Not 1 539 463  543 770   
Nettoomsättning  15 000  33 780 
Övrigt  -  17 300 
SUMMA VERKSAMHETSINTÄKTER  1 110 614  1 148 626 
 
      
VERKSAMHETSKOSTNADER     
Lämnade bidrag Not 4 -73 600  -564 225 
Kanslitjänst Hopajola  -509 641  -401 182  
Övriga externa kostnader Not 2 -448 823  -624 172 
SUMMA 
VERKSAMHETSKOSTNADER   -1 032 064  -1 589 579 
      
      
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER 78 550  -440 953 
Värdeförändring penningmarknadsfond  -  -2 697 
ÅRETS RESULTAT  78 550  -443 650 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOPAJOLA org. nr 875002-5994   ÅRSREDOVISNING  2020 
med säte i Örebro kommun 
 
 

15 
 

 

BALANSRÄKNING 
 
        
  2020-12-31  2019-12-31 
    Kr  Kr  
TILLGÅNGAR       
Omsättningstillgångar      
Övriga fordringar   8 995  -  
Kassa och bank   1 911 776  2 228 500  
SUMMA TILLGÅNGAR  1 920 771  2 228 500  
        
 
        
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
Eget kapital       
Ändamålsbestämda medel  Not 6 1 266 731  1266 731  
Balanserat resultat   112 135  555 785  
Årets resultat   78 550  -443 650  
SUMMA EGET KAPITAL  1 457 416  1 378 866  
        
      
KORTFRISTIGA SKULDER     
Skulder avseende beslutade, ej utbetalda 
bidrag       Not 5 294 368  315 476  
Övriga skulder 151 987  492 158  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  17 000  42 000  
SUMMA SKULDER 463 355  849 634  
 
         
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 920 771  2 228 500  
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NOTER 
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 
Belopp i kr om inget annat anges. 
 
Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens  
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. (K3). 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år. 
 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. 
 
Ändamålsbestämda medel 
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och  
andra ändamålsbestämda medel. Se även not.  Avser donation avsedd för skyddande av skog. 
 
Intäkter 
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen 
räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller 
kommer att erhållas. 
 
Medlemsavgifter 
Medlemsavgifter omfattar den del som avser medlemskap i organisationen.  Medlemsavgifter  
redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses. 
 
 
Gåvor och bidrag 
En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan 
att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller 
tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om 
organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det 
ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva. 
 
Gåvor 
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. 
 
Bidrag 
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts. 
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Not 4. Lämnade bidrag år 2020 
     
Mottagare  Användningsområde Belopp   
Hällefors ornitologiska förening Backsvaleprojekt i Hällefors 10 000   
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen Betesprojekt vid Finnkullberget 30 000   
Lindesbergs kommun Projekt blomstrande skolgård 25 000   
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen Projekt Lindesby trädgård 25 000   
Mats Andersson Stödköp av boken Bergslagsnatur 5 000   
Föreningen Kilsbergsfrämjandet Stödköp av boken om Södra Kilsbergen 5 000   
Karlskoga Naturskyddsförening Ny naturstig i Hägnanområdet 5 000   
Naturskyddsföreningen Örebro län Luften är fri – Språka mellan tallarna 25 000   
Summa lämnade bidrag   130 000   
 
 
     

 
 2020 2019  
Not 1. Bidrag      
Länsstyrelsen Örebro, till naturguidning 150 000 173 770  
Ersättning sekr. i Region Örebro läns Vilt- och 
naturvårdskommitté - 80 000  

Region Örebro län, skolprojekt 300 000 250 000  
Region Örebro län, tillgänglighet 64 463 40 000  
Region Örebro län, guideutbildning 25 000 -  
Summa 539 463 543 770  

    
 
Not 2. Övriga externa kostnader     
Administrationskostnader  14 437 16 805  
Sekr. i Regionens Vilt- och Naturvårdskommitté  - 80 000  
Kostnader Hopajolas 25-årsfest  - 33 104  
Kostnader för naturguidning  400 636 471 527  
Revisionsarvode  21 875 5 000  
Årsmöte, styrelsemöten  7 737 10 556  
Bank, IT-tjänster mm  3 638 6 680  
Övriga kostnader 500 500  
Summa 448 823 624 172  
 
 
 
Not 3.  Anställda, personalkostnader och arvoden till 
styrelse 
Bolaget har inga anställda. Verksamhetsledaren är anställd av 
Naturskyddsföreningen. Inga arvoden har utgått till styrelsen. 
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Återföring av bidrag från gamla projekt 

Munkhyttan  -7 500   
Skogsbad  -35 000   
Dammar vid Kumla naturskola (delbelopp)  -13 900   
Summa återförda medel  -56 400   
     
Slutsumma lämnade bidrag efter återföring  73 600   
 
 
Not 5. Skulder för beviljade naturprojekt 2020-12-31 2019-12-31   
     
Munkhyttan, Lindesberg - 7 500   
Ungdomens naturstipendium till stadsodling, Lindesberg - 6 608   
Dammar, Kumla naturskola - 20 000   
Våtmark Hammarsjön, Laxå kn 50 000 50 000   
Naturens Teater, Rånnesta 17 368 17 368   
Atlasbok, NOF - 7 000   
Södra Hyttan - 30 000   
Mångfaldens landskap 27 000 27 000   
Handikappramp Hällefors 15 000 15 000   
Mångfaldsäng Kilsbergsstugan 20 000 20 000   
Inventering svampmyggor - 20 000   
Skogsbad Örebro kn - 35 000   
Naturvårdsprogram Degerfors kn 25 000 25 000   
Ätbara förskolegårdar Hällefors kn 10 000  10 000    
Skogsinventering södra Närke - 20 000   
Stödköp trollsländebäcker - 5 000   
Backsvaleprojekt Hällefors 10 000 -   
Bok Bergslagsnatur 5 000 -   
Guidebok Södra Kilsbergen 5 000 -   
Luften är fri, NFÖL 25 000 -   
Betesprojekt Finnkullberget, Ljusnarsberg 30 000 -   
Blomstrande skolgård, Lindesberg kn 25 000 -   
Lindesby trädgård, Lindesberg 25 000 -   
Naturstig Hägnanområdet, Karlskoga 5 000 -   
     
Summa skuld 294 368 315 476   

 
 
Not 6. Donationen   
Under 2007 erhållen donation avsedd för skyddande av skog 3 095 232  
Avsättningar till reservat under 2009 (NR Vinterårsen och NR Råhöjden) -1 000 000  
Avsättning Hyttebacken -335 336  
Avsättning till Torphyttan -700 000  
Avsättning getbete Tåsta -25 000  
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Avsättning buffertzon Tiveden -50 000  
Donation Örebro läns Naturskyddsförening          -168 433  
Avsättning Fuxboudden -300 000  
Tillkommen skatteåterbäring      1 218  
Ackumulerad värdeförändring   412 184  
 
Summa 1 266 731  
 
 
 
Not 7. Kommunalt bidrag för kanslitjänst 

 
  

Utnyttjat till kanslitjänst, utbetalning till NF Örebro län 2013 - 350 000  
Utnyttjat till kansitjänst utbetalning till NF Örebro län 2014 -253 451  
Utnyttjande till kanslitjänst utbetalning till NF Örebro län 2015 -268 054  
Utnyttjande till kanslitjänst utbetalning till NF Örebro län 2016 -273 900  
Utnyttjande till kanslitjänst utbetalning till NF Örebro län 2017 
Utnyttjande till kanslitjänst utbetalning till NF Örebro län 2018 

-369 374 
-379 616  

Utnyttjande till kanslitjänst utbetalning till NF Örebro län 2019 -390 348  
Utnyttjande till kanslitjänst utbetalning till NF Örebro län 2020 -395 908  
   
Delsumma 2 680 651  

   
Återstår balanserad del 0  
Efter detta återstår en balanserad avsättning på 250 000 kr hos Naturskyddsföreningen 
för Hopajolas kanslitjänst.   
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UNDERSKRIFTER 

 

 
 
 
 
Örebro den 30 mars 2021 
  
        

 
   

 

      
…………………………………  …………………………………….  
Britt Eklöf  Ewa-Leena Johansson   
Ordförande  Vice ordförande    
 
 
     

 

………………………………… ……………………………… …………………………………….  
Ingrid Fries Hansson Örjan Fredriksson  Tomas Bergqvist    
      
 
 
 
 
 
 
 
Vår revisionsberättelse har avgivits den 12 april 2021   
    

 

      
      
………………………………………………..…      ……………………..………………     
Ann-Christine Björnram-Evensen 
Auktoriserad revisor  

Per Folkeson 
Revisor    
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