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Hornborgasjön, Västergötland
Fotograf: Lukasz Warzecha

VERKTYGSLÅDA

Realisering kvalitetskriterier

Stöddokument

• Skyltmanual

• Hållbarhet

• Anläggningar

• Avtalsmallar

• Samhällsekonomi

• Ledgradering

=

Nationellt system av kriterier och verktyg för 
utveckling av hållbara, kvalitetssäkrade och 
attraktiva vandringsleder för besökare och 
invånare.

Öppet och tillgängligt som stöd och hjälp för 
alla som arbetar med utveckling och 
förvaltning av vandringsleder.

Bidrar till höjd kvalitet och gemensam 
nationell standard på vandringsleder över tid.

+

Nationella friluftsmålen

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Friluftsmalen/Uppfoljning-av-friluftsmalen/
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Onsvalakällan, Skåneleden
Fotograf: Apelöga
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Inledning
”We do not accept these odds – how dare you” (Greta 
Thunberg) och ”planetärt nödläge och uppmuntrar till 
revolution” (Johan Rockström) 

Planeten, naturen, är ingen part man kan förhandla 
med. Därför måste vandringen utvecklas på naturens 
villkor och också bidra till en mer hållbar livsstil.  
Forskarna är eniga om att vi lever långt över planetens 
gränser. Vi måste börja göra saker på helt nya sätt. Vi 
kan inte fortsätta att bara göra som vi brukar. 

Genom att utgå från naturens villkor, för naturens egen 
skull, med vandringsleder som utgångspunkt, kan vi 
hitta nya arbetssätt, affärsmodeller och 
samverkansmodeller, som då också leder till positiva 
effekter inom många andra områden, såväl lokalt, 
regionalt som nationellt och globalt… Tänk att en led 
kan leda till förändringar utöver det vanliga. Om viljan 
finns, och lite mod att göra annorlunda!

4
Ekeröd, Skåneleden
Fotograf: Apelöga
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Bild på ”Planetens gränser” Stockholm Environmental Institutes rapport.

PLANETENS 
HÅLLBARA 
GRÄNSER

Den gröna cirkeln visar vad en hållbar 
belastning på planeten innebär. Det är 
tydligt att det mest akuta är förlusten 
av biologisk mångfald. Belastningen av 
kväve och fosfor och klimat-
förändringen är också områden där vi 
gått långt över gränsen för vad 
planeten tål. Det är bråttom att skydda 
mer natur, minska tillförseln av nytt 
kväve och fosfor till odlingssystemen 
och fasa ut fossil energi.
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Som ett svar på denna situation 
har FN formulerat 17 globala mål 
för en hållbar utveckling, den så 
kallade Agenda 2030. Den är 
omfattade och innehåller många 
aspekter för att uppnå en hållbar 
värld såväl ekonomiskt, socialt som 
miljömässigt. Alla mål har flera 
delmål och är ganska detaljerade. 
Regeringen och de flesta regioner 
och kommuner har en 
handlingsplan för genomförandet.
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Kopplar man Planetens gränser 
med Agenda 2030 så får man fram 
en bild som liknar en tårta, där 
miljön utgör botten, på vilken den 
sociala och ekonomiska 
utvecklingen vilar. Utan en 
miljömässigt hållbar utveckling, kan 
inte social och ekonomisk 
hållbarhet utvecklas. En frisk natur 
är grunden för all hållbar utveckling 
och vår överlevnad.
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Mot bakgrund av detta avser ramverket för hållbara, 
kvalitetssäkrade och attraktiva leder för boende och 
besökare, vara ett stöd för arbetet med en hållbar 
utveckling. 

Vandring ska inte bidra till mer problem utan snarare bli en 
del av lösningen. Leden i sig ska inte leda till nedskräpning, 
slitage eller exkluderade markägare utan bidra till 
folkhälsa, hållbar turism och landsbygdsutveckling, som på 
så vis kan leda till ökad samhällsekonomisk nytta. Väl 
fungerande vandringsleder kan bli ett bra alternativ för en 
hållbar semester, och även kunna locka nya målgrupper ut 
i naturen och främja folkhälsa och därmed vara en viktig 
del i att vara en attraktiv kommun. Och kanske viktigast av 
allt - en vandrare kan få en känsla för naturen som grund 
för att vilja ändra sin livsstil i det stora hela. För att bidra 
till alla dessa nyttor tar ramverket för vandringsleder sin 
utgångspunkt i hållbarhet på många vis.

Det är kanske lättare att se hur en vandringsled kan bidra 
till en hållbar utveckling ur vandrarens perspektiv. Inte lika 
självklart är hur allt arbete bakom en vandringsled kan 
leda till en hållbar utveckling ur ett bredare 
samhällsperspektiv genom organisering, samverkan, 
styrdokument, politiska beslut mm. Med vandringsleden i 
naturen som utgångspunkt finns det möjligheter för nya 
lösningar och vinster inom många olika områden, nya sätt 
att arbeta, nya affärsmodeller och nya prioriteringar.

Forskarna är eniga – vi måste alla börja prioritera på ett 
helt annat sätt än vi gör idag. Vi har ”planetärt nödläge” 
som Johan Rockström säger, och måste börja göra 
annorlunda. 

Låt leden leda dig fram till en hållbar utveckling. 
En del av lösningen.

Bohus Malmön, Bohuslän
Fotograf: Lukasz Warzecha



Så kopplar globala målen till arbetet med vandringsleder…

Ramverket avser att försöka beskriva hur respektive 
hållbarhetsmål kan kopplas till ledutveckling, här på ett 
övergripande plan och senare i projektet med konkreta 
exempel. Flera av målen griper in i varandra, därför bör alla 
hållbarhetsmålen beaktas i alla frågor - som en utgångspunkt.

Ramverket uppmanar att hämta inspiration och följa de 
riktlinjer, lagar och regler som gäller, nationellt, regionalt och 
lokalt. Tag utgångspunkt i den information som t.ex. LRF, 
Naturvårdverket, regionen, Länsstyrelsen och kommunen 
tillhandahåller.

Det är ingen ”quick fix” att arbeta efter målen och skall heller 
inte vara. Ska det göra skillnad kräver det att vi verkligen 
anstränger oss, och sätter oss in i varje detalj. Att vi ”lyfter på 
alla stenar”, små som stora, och beaktar alla mål – och ställer 
frågan ”hur leder detta till en hållbar utveckling?” 
Organisation, samverkan, styrdokument, ledens dragning, 
ledinformation, ledens tema kan bidra mer eller mindre till en 
hållbar utveckling

En sak vet vi dock: Vi måste alla börja göra saker och ting helt 
annorlunda. För om vi fortsätter som vi brukar göra, får vi 
fortsatt samma resultat, och det går inte…

Värmland
Fotograf: Tommy Pedersen
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Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. 
Fattigdom innebär bland annat även brist på frihet, makt, 
inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. Det är viktigt 
att alla länder inkluderas oavsett deras ekonomiska status, då 
fattiga människor även finns i rika och 
medelinkomstländer. Sverige kan vara ett föredöme och visa 
vägen för hur andra länder kan utveckla sin natur- & 
kulturturism för att minska fattigdomen, där naturen görs 
tillgänglig och kan vara grund för nya försörjningsmöjligheter 
för utsatta grupper. 

Mål 2 är att avskaffa hunger, uppnå tryggad 
livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja 
ett hållbart jordbruk. När det gäller bättre kosthållning och att 
främja hållbart jordbruk kan Sverige vara ledande i 
utvecklingen och natur- & kulturturism kan vara en aktiv del i 
utvecklingen. Vandringsleder kan bidra till nya möjligheter för 
produktion och konsumtion av hållbar mat.

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors 
möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets 
utveckling. Ledutveckling har en stor potential att bidra till 
bättre folkhälsa och bli ett effektivt verktyg för att minska och 
förebygga både psykisk och fysisk ohälsa.

Vandringsleder kan vara en  plattform för lärande  t ex 
genom utbildningssystem och transformativa upplevelser 
som ger vandraren nya perspektiv. Att öka kunskapen om 
naturen och miljön leder till en ökad förståelse för 
naturtillgångar, klimatpåverkan och resursanvändning vilket 
kan motivera livsstilsförändring.

I de organisationer som berörs av ledutvecklingen, i 
samverkan och i  rollfördelning är jämställdhet ett mål i sig 
liksom en förutsättning för hållbar utveckling. 

Säkerställa god hygien, hantera smittspridning och rent 
vatten längs med leder är ett viktigt jobb, t ex med att 
säkerställa tillgång till dricksvatten och toaletter. Vatten är en 
grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed 
också en förutsättning för en hållbar utveckling. Sverige har 
unika möjligheter att förvalta sina enorma vattenresurser 
och bygga hållbar turism kring dessa.
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Mål 8 är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar 
ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med 
anständiga arbetsvillkor för alla. Landsbygdsutveckling och 
utveckling av hållbara små- , medel- och större- företag som 
arbetar med naturen som reseanledning bidrar till detta mål. 
Välutvecklade leder ökar möjligheterna för nya 
affärsmöjligheter, inte minst på landsbygden. 

Mål 9 handlar om att främja hållbara industri,  infrastruktur 
och innovationer. Utvecklingen av vandringsturism, 
vandringsutrustning och olika hjälpmedel för vandrare kan 
göra stor skillnad för hållbarheten. Här finns utrymme för 
innovationer och nytänkande.

Målet hållbar energi för alla innebär även att spara energi. 
Väl utvecklade vandringsleder kan bli ett resmål som ersätter 
långväga flygresor och därmed bidrar till stora 
energibesparing och minskat fossilberoende. Att säkerställa 
och främja access till leden med kollektivtrafik bidrar till 
detta mål.

Mål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen 
lämnas utanför i utvecklingen. Väl utvecklade vandringsleder 
breddar målgruppen för vandring. Fler vågar sig ut, vilket 
ökar samhällsnyttan och bidraget till hållbar utveckling.

Väl utvecklade vandringsleder kan bidra till positiva 
ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar mellan 
stadsområden, stadsnära områden och landsbygd och vara en 
del i att stärka den nationella,  regionala  och lokala 
utvecklingsplaneringen för ökad hållbarhet. 

Turismen har stor påverkan på konsumtion och produktion i 
världen. Hållbara vandringsleder kan  bli ett viktigt verktyg i att 
utveckla hållbar turism. Mål 12 har delmål om att öka 
allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar samt utveckla 
mätverktyg för hållbar turism för att främja lokalsamhällen.. 
Här finns även delmål för minskat avfall och matsvinn där 
vandringsturismen kan bidra.

Det är bråttom att vidta åtgärder för att bekämpa 
klimatförändringen. Här behövs extra mycket nytänkande och 
innovation. Vandring kan bli ett sätt att hitta inspiration till en 
ny livsstil som inte bidrar till klimatförändringen. 
Vandringsturism kan bli ett klimatsmart alternativ till 
flygsemestrar. 
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Natur- & kulturturism främjar landsbygdsutveckling. T.ex. kan 
hållbart turismfiske vara en del i omställningen till ett mer 
hållbart fiske och därmed främja kustsamhällenas utveckling. 
Och även ”sätta fingret” på nedskräpning och 
överkonsumtion. 

Vidta omedelbara och betydande åtgärder för att minska 
förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av 
biologisk mångfald och senast 2020 skydda och förebygga 
utrotning av hotade arter är av högsta prioritet i 
hållbarhetsarbetet. Vandringsleders dragning och 
information om restriktioner har direkt påverkan på den 
biologiska mångfalden. Ledutveckling kan bidra till mer 
skyddad natur och ökad kunskap om vikten av mångfald.

Mål 16 är att främja fredliga och inkluderande samhällen för 
hållbar utveckling. T.ex. genom lärande och förståelse för 
olikheter i kulturer. Natur- & kulturturism kan erbjuda detta 
utbyte. Långväga pilgrimsleder binder samman länder och 
folk med olika bakgrund. 

Hållbara vandringsleder och  natur- & kulturturism är ett 
verktyg för en global hållbar utveckling. Sverige kan bli ett 
föredöme.  En led kan leda till förändring utöver det vanliga 
om viljan finns och lite mot att göra annorlunda.

Sörknatten, Dalsland
Fotograf: Henrik Trygg



Bohus Malmön, Bohuslän
Fotograf: Lukasz Warzecha

KVALITETSKRITERIER
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FYSISK LED Ledmarkering
• Besökarna ska kunna följa leden i båda riktningarna 

utan andra hjälpmedel än ledmarkeringen i fält.

• Ledmarkeringarna ska placeras samlat på båda sidorna 
av varje enskilt markeringsobjekt (träd/stolpe). 

• Ledmarkeringen ska förekomma i ett jämnt flöde utan 
att sitta för tätt. 

• Ledmarkeringen ska vara diskret men tydlig. 

• Orange färg ska användas för ledmarkering. Färgkod 
(NSC): S 0580-Y50R. Tematiska leder, som t.ex. 
Pilgrimslederna, kan ha kompletterande 
ledmarkeringskrav.

• Avståndet mellan respektive ledmarkering får ej 
överstiga 250 meter. 

• Avståndet ska anpassas till aktuella 
terrängförhållanden, i skogsterräng ska besökaren 
alltid kunna se framförvarande markering. 

• Tillstånd från ledningsägare eller motsvarande ska 
inhämtas innan ledmarkering placeras på befintliga 
anordningar som lyktstolpar, telefonstolpar, vägräcken 
eller staket. 

Hovs Hallar, Skåne
Fotograf: Mickael Tannus
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• Ledmarkering ska finnas i gränsen mellan skog 
och öppen terräng. 

• Ledmarkering ska finnas på passageövergång till 
betesmark (grind eller stätta). 

• Vid stig/vägskäl där vägvisare monteras ska ordinarie 
ledmarkering bekräfta vägvalet i korsningens båda 
riktningar.  

• Ledmarkeringen ska utgöras av målad färgmarkering 
på träd eller trästolpe alternativt bestå av fastskruvad 
ledbricka på trästolpe eller lyktstolpe.

• Vid målning ska en schablon användas som hjälpmedel.  

• Ledmarkeringen ska om möjligt vara placerad på samma 
sida av leden längs ett ledavsnitt. 

• Ledmarkeringen ska vara placerad på cirka 180 cm höjd 
ovan mark.  

• Vid placering av trästolpe för ledmarkering intill väg ska 
avståndet till vägkanten vara minst 2 meter. Detta för att 
ta hänsyn till gräs- och snöröjningsmaskiner. 

Onsvalakällan, Skåneleden
Fotograf: Apelöga
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Vägvisare/avståndsskyltar
• Där stigen/vägen som leden följer förgrenar sig eller där 

leden viker av från befintlig stig/väg ska vägvisare monteras 
för att uppmärksamma besökaren på kursändringen.

• Vägvisare med hänvisning till en viss plats ska finnas utmed 
leden vid ledentréer och där olika etapper kopplar samman.  

• Skyltarna ska precis som de enklare vägvisarna peka ut 
färdriktning och dessutom innehålla symbol för ledtyp samt 
platsnamn med korrekt avståndsangivelse i kilometer.  

• Skylten ska alltid kompletteras med ordinarie ledmarkering 
i korsningens båda riktningar. 

• Om två platser anges på samma skylt ska fjärrmålet stå 
överst. 

• Platser som anges på ledens avståndsskyltar ska finnas 
längs den markerade leden. 

• Ska hänvisning ske till t.ex. sevärdheter eller hållplatser 
bortom markerad led rekommenderas pictogram på 
trästolpe vid platsen där vandraren ska kliva av leden. 

16
Älgafallet, Bohusleden
Fotograf: Lukasz Warzecha



Ledentré
• En ledentré ska finnas för varje led. För längre leder 

ska det finnas en entré per etapp. 

• Ledentrén ska innehålla vägvisare med avståndsangivelse, 
ledentréskylt och toalett. 

• Om ledentrén inte är placerad direkt vid leden ska 
anslutningsvägen dit vara markerad i terräng och på kartor. 
Avståndet får ej överstiga en kilometer.  

• Ledentrén ska ligga i anslutning till kollektivtrafikens hållplats 
eller parkeringsplats med utrymme för minst åtta personbilar. 

• En ledentréskylt ska finnas placerad vid ledentréer, där olika 
etapper kopplas samman och vid lägerplatser.

• Följande information ska framgå på en ledentréskylt:

• Översiktskarta över aktuella ledetapper inklusive 
”du är här”-markering och service/sevärdhetspunkter.

• Lantmäteriets terrängkarta ska användas som karttyp. 

• Samma pictogramsymboler nyttjas för att informera 
besökarna i fält om närområdet som för ledsystemets 

pappers- och webbkartor.  

• Längd och gradering aktuella etapper. 

• För längre leder ska avstånd till ledens start och slutmål anges. 

• Kort generell beskrivning av aktuellt ledsystem. 

• Övergripande text Allemansrätten för vandrare. 

• Information om jakt, fiske, eldningsförbud och sophantering 

• Information om närmaste hållplats alt kontaktuppgifter till 
taxibolag som trafikerar området. 

• Koordinater till platsen. Ska anges i något av formaten som 
kan hanteras av SOS Alarm d.v.s. Sweref 99, RT 90 eller WGS 84.

• Larmnummer. 

• Felanmälan. 

• Logga avsändare. 

• All information på minst svenska och engelska.
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Söderåsens Nationalpark, Skåneleden
Fotograf: Apelöga



Anordningar/stig/underlag
• Leden ska vara säker att vandra på. 

• Tekniska anordningar som t.ex. spänger, broar, räcken, 
utsiktstorn, grindar och stättor ska vara i ett gott skick och inte 
utgöra en säkerhetsrisk för besökarna. Vid stängselpassage ska i 
första hand självstängande grind användas. 

• Leden ska vara garanterat gångbar och framkomlig för vandraren 
med en korridor fri från hinder på minst en meter i bredd och två 
meter i höjd. Denna korridor ska vara befriad från högt växande 
eller inhängande vegetation.

• Passage över blöta partier ska undvikas. Går leden över fuktiga 
delar ska i första hand en omdragning genomföras, i andra hand 
ska spång byggas. Besökarna ska under normala 
väderförhållanden kunna förbli torrskodda utmed hela leden 
under ledens öppettid.

• Leden ska i möjligaste mån dras längs existerande naturstigar 
utan förstärkt underlag. Denna stigtyp ska utgöra minst 40 % av 
ledens totallängd.

• Leden ska ej gå på asfalterat underlag mer än max tre kilometer i 
sträck eller maximalt 20 % av ledens totallängd.

• Ledpassage genom intensivt utvecklad miljö (typ industriområde, 
flygplats, vindkraftspark, kraftledningsgata eller utmed 
motorväg) ska ej överstiga en sammanhängande längd på tre 
kilometer eller maximalt 10 % av ledens totallängd.

Frostavallen, Skåneleden
Fotograf: Apelöga
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Trafiksäkerhet
• Leden ska aldrig dras utmed allmänna vägar som 

har en hastighetsgräns som överskrider 70 km/tim.

• Korsningar över vägar med hastighet 80 km/tim eller 
högre utan trafiksäkerhetsåtgärder får ej förekomma. 

• Passager över vägar med hastigheten 100 km/tim 
ska vara planskilda.

• Vid plankorsningar med järnväg måste det finnas 
en tydlig varning.

Tillgänglighetsanpassning
• Vid utveckling av tillgänglighetsanpassade ledavsnitt  ska 

detta ske där terräng- och markägarförhållanden så medger.

19
Götaleden, Floda
Fotograf: Jonas Ingman



ORGANISATION Ledhuvudman
• Det ska finnas en ledhuvudman som är ansvarig 

för ledsystemet.

• Ledhuvudmannen ska koordinera arbetet som 
krävs för att upprätthålla ledens kvalitet. 

• Då ledhuvudmannens egen organisation inte själv är 
direkt ansvarig för ledrelaterade arbetsuppgifter kan 
detta utföras av samverkande ledpartners.

Kvalitetsstandard
Ledhuvudmannen ska ha tagit fram en kvalitetsstandard 
för leden och förankrat denna med samtliga ledpartners. 
Kvalitetsstandarden ska tydliggöra syftet och ambitionen 
med leden och vad som kännetecknar den fysiska leden 
avseende t.ex. stigkvalité, märkning och skyltning, hur 
leden ska skötas och kvalitetssäkras, vad besökaren kan 
förvänta sig beträffande service och upplevelser samt hur 
leden ska kommuniceras.

Nipfjället, Dalarna
Fotograf: Erik Kilström
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Ansvarsfördelning
Ansvarsfördelningen mellan ledens huvudman och övriga 
ledpartners ska framgå i ledens kvalitetsstandard och vara 
reglerad i skriftliga avtal. 

Rollfördelningen i detta ledsamarbete ska vara beslutat av 
respektive organisations högsta instans. Innehållet ska 
redovisa vem som ansvarar för strategisk utveckling, 
framtagande av styrdokument, marknadsföringsinsatser, 
juridiska frågor, samordning av arbetsinsatser, besiktning 
av leden, digital förvaltning, uppdatering av webbplats, 
överenskommelser med markägarna, försäkringsansvar, 
skötseln av leden med tillhörande anordningar och 
dialogen med vandrare och andra intressenter samt 
kartproduktion och eventuell affärs- och 
produktutveckling längs leden.

Alla ledpartners ska utse en kontaktperson som ansvarar 
för sin organisations åtagande gentemot ledens 
huvudman.

Gagnef, Dalarna
Fotograf: Per Bifrost 21



Skötselplan
Samtliga ledpartners som har ett skötselansvar ska ha tagit 
fram en skötselplan för sin del av leden.

Skötselplanen ska redogöra för hur ansvarig ledpartner avser att 
lösa den löpande skötseln samt redovisa eventuella behov av 
särskilda punktinsatser. Det ska framgå vad som ska göras, hur det 
ska göras, när skötselåtgärderna ska vara genomförda och vem som 
ansvarar för utförandet. Planen ska också definiera vad som ska vara 
gjort innan ledöppningsdatum.

I de fall då skötselansvarig ledpartner har delegerat delar av 
uppdraget till annan part ska det finnas en skriftlig 
överenskommelse dem emellan som redovisar uppdragets 
omfattning, innehåll, försäkringsansvar och eventuell ersättning.

Tillsyn och utförda åtgärder ska dokumenteras och rapporteras 
till den resurs som ansvarar för skötselplanen.

Alla som arbetar praktiskt med leden ska ha genomgått 
en skötselutbildning. 

Gyllbergen, Borlänge
Fotograf: Boel Engkvist
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Kontrollbesiktning/
uppföljning
För att bibehålla ledens kvalitet, är det viktigt att 
ledhuvudmannen följer upp kvalitetskriterierna 
regelbundet och att det pågår ett långsiktigt arbete 
med kvalitetssäkringen. Detta ställer krav på att 
respektive ledhuvudman med sina ledpartners har 
ett välfungerande system för uppföljning och 
besiktning av sin led.

Leden ska kontrolleras årligen inför 
säsongsöppning. Eventuella brister och slitage ska 
dokumenteras och åtgärdas. 

Leden ska kontrollbesiktigas i fält minst vart tredje 
år av annan part än skötselansvarig. Brister och 
slitage som framkommer under kontrollen och som 
behöver åtgärdas ska rapporteras in till 
skötselansvarig ledpartner senast sex månader före 
nästa säsongsöppning. Detta så att nödvändiga 
förbättringsåtgärder är utförda innan nästa säsong 
öppnar. 

Finansiering/budget
Det ska finnas en dedikerad ledbudget för såväl 
ledhuvudman som samtliga medverkande 
ledpartners vilken ska överensstämma med 
ambitionerna i ledens kvalitetsstandard.

Förankring/uppdrag
Ledhuvudman och samtliga ledpartners ska ha 
ett tydligt och långsiktigt uppdrag från sina egna 
organisationer.

Mörrumsån, Sydostleden
Fotograf: Mickael Tannus
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Markägare
• Skriftliga överenskommelser ska finnas mellan berörda 

markägare längs leden och ansvarig ledpartner.

• Separat överenskommelse ska finnas för anordningar som t.ex. 
läger- och parkeringsplatser.  

• Ansvarig ledpartner ska ha ett aktuellt markägarregister.

• En dedikerad resurs hos ansvarig ledpartner ska ansvara 
för kontakterna med markägarna.

• Markägarna ska erbjudas möjlighet till dialog med 
representanter från ansvarig ledpartner och ledhuvudman,
t.ex. genom en årlig markägarträff.

Försäkring
Försäkringslösningar ska finnas gentemot markägare, vandrare 
och skötselutförare. Vem som ansvarar för försäkringar ska framgå 
i ansvarsfördelningen.

Fulufjället, Dalarna
Fotograf: Erik Kilström
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Njupeskär, Dalarna
Fotograf: Per Bifrost

Digital förvaltning
• Ledsträckningen ska kontrolleras i fält och data levereras 

till den som ansvarar för ledens digitala förvaltning för 
årlig uppdatering. 

• Ledens sträckning ska även uppdateras hos Lantmäteriet 
och i kommunala GIS för att säkerställa att hänsyn tas till 
leden i samhällsplaneringen. 

• Ledhuvudmannen ska kunna redovisa hur man säkerställer 
hanteringen av den geodata som berör leden.

• Rutinerna ska ombesörja att ledsträckning och annan 
information hålls uppdaterad på webbplats och i tryckta 
produkter.

Lagar
Ledhuvudmannen ska följa de lagar, regler och förordningar 
som påverkar arbetet med en vandringsled. Vid inplanerade 
åtgärder utmed befintlig led eller nyetablering ska information 
inhämtas om vad som gäller för den specifika platsen så att 
nödvändiga tillstånd eller dispenser finns innan arbetet 
påbörjas.

Ledhuvudmannen ska dokumentera att lagkraven uppfylls.
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UPPLEVELSE
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Koster, Bohuslän
Fotograf: Lukasz Warzecha



Svartedalen, Bohusleden
Fotograf: Lukasz Warzecha

Landskapet
Leden ska lotsa vandraren genom ett varierande landskap 
med naturtyper typiska för det aktuella området.

Naturvärden
Leden ska passera områden med höga naturvärden samt 
naturformationer och platser i terrängen som är utmärkande 
och sevärda, t.ex. nationalparker, utsiktsplatser och vattenfall. 
Slitage- eller störningskänsliga ytor ska undvikas.

Kulturvärden
Leden ska passera kulturmiljöer och platser i landskapet som är 
värdefulla och sevärda, t.ex. fornlämningar, byggnader med särskild 
karaktär och äldre ortsmiljöer. 

Tema
En led får gärna ha ett utvecklat tema som lyfter fram områdets 
historia eller erbjuder besökarna andra värden. I dessa fall kan det 
finnas ytterligare tematiska ska-krav att förhålla sig till, t.ex. kan 
Pilgrimsleder har krav på historisk koppling och platser för andliga 
upplevelser längs leden.
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KOMMUNIKATION

Värmland
Fotograf: Tommie S Ohlson
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Webbinformation
Information om leden ska finnas tillgänglig på webben och 
innehålla: aktuell ledstatus, ledens sträckning, ledentréer, 
avståndsangivelser, ledgradering, skyltning, boende såväl 
kommersiella som lägerplatser, dricksvatten, livsmedel och 
restaurang, tillgänglighetsanpassning, allemansrätten, 
brandrisk, säkerhet, utrustning, karta med offlinefunktionalitet, 
lokal väderprognos, öppettid, regional kollektivtrafik, 
kontakt/felanmälan, natur & kulturvärden, sevärdheter, 
sophantering samt eventuell bagagetransport.

Ledgradering
Nationell gradering för vandringsleder skall användas på 
led- eller i förekommande fall etappnivå.

Språk
Information på skyltar, trycksaker och webbplats ska finnas 
på minst svenska och engelska.
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Värmland,
Fotograf: Jenny Nohrén



Värmland
Fotograf: Linda Åkerberg

Papperskarta
Ledhuvudmannen ska säkerställa att en 
papperskarta över leden finns tillgänglig.

Skalan ska vara på en detaljnivå motsvarande 
minst 1:50 000.

Öppettid
Det ska finnas information om när leden 
är öppen och vandringsbar.

Rutiner ska finnas på plats gällande uppdatering 
av information om tillfälliga avvikelser.
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SERVICE

Värmland
Fotograf: Linn Malmén
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Toaletter
• Toaletter ska  finnas i anslutning till ledentréer och lägerplatser.

• Toaletterna ska vara tillgängliga dygnet runt under ledens 
öppettider.

• Rutiner för tillsyn av toaletter ska vara reglerat i skötselplanen.

Dricksvatten
• Möjlighet att fylla på dricksvatten ska finnas minst en gång per 

etapp utmed flerdagarsleder, gärna i anslutning till eventuella 
lägerplatser.

• Platsen för dricksvattenpåfyllnad ska vara uppmärkt i fält. 

• Om vattentäkten inte är ansluten till det kommunala 
dricksvattensystemet utan hänvisning sker till enskild vattentäkt 
ska vattenkvalitén kontrolleras minst en gång per säsong även 
om en grundrekommendation om kokning tillämpas.

Kollektivtrafik
• För flerdagarsleder ska ledens start- och slutpunkter vara 

tillgängliga med kollektivtrafik.

• Om möjligt ska alla ledentréer, oavsett ledtyp, vara knutna 
till hållplatser.

Skåne
Fotograf: Frits Meyst
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Region Västerbotten

Övernattning
En flerdagarsled ska erbjuda minst en övernattningsmöjlighet 
per dagsetapp. Detta kan vara ett kommersiellt boende, t ex 
campingplats, vandrarhem eller hotell alternativt en 
iordningsställd lägerplats. 

En lägerplats ska innehålla av brandmyndighet godkänd eldstad 
med tillgång till vatten för släckning, vedhållning, toalett, 
vindskydd eller motsvarande samt en plan tältuppsättningsyta. 
Om platsen inte erbjuder sophantering ska det finnas tydliga 
instruktioner för hur vandraren ska hantera soporna. 

Platsen ska vara avskild och erbjuda en positiv naturupplevelse 
samt vara tillgänglig med motorfordon endast för 
skötselpersonal.

För flerdagsleder som har ambitionen att attrahera besökare 
som har vandring som reseanledning ska varje dagsetappmål 
erbjuda minst ett kommersiellt boende. Avståndet från leden 
ska inte överstiga 3 km.

För dagstursleder som har ambitionen att attrahera besökare 
som har vandring som reseanledning ska kommersiellt boende 
erbjudas inom ett avstånd på max en timmes körväg med bil.
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Äta
Det ska finnas information till vandraren om 
förutsättningarna för proviantering och restaurangbesök. 

För flerdagsleder som har ambitionen att attrahera 
besökare som har vandring som reseanledning ska varje 
dagsetappmål erbjuda matservering. Avståndet från leden 
ska inte överstiga 3 km.

För dagstursleder som har ambitionen att attrahera 
besökare som har vandring som reseanledning ska 
matservering erbjudas inom ett avstånd på max en timmes 
körväg med bil.

Göra
Information om besöksanledningar, aktiviteter, erbjudanden 
och annan service ska vara tillgänglig via ledens 
marknadsföringskanaler.

Affärs- och produktutveckling
För leder som har ambitionen att attrahera besökare som 
har vandring som reseanledning ska ansvarig organisation 
för affärs- och produktutveckling vara utsedd.

Ansvarig ledpartner ska kunna presentera en affärs- och 
produktutvecklingsplan för att stödja besöksnäringen som 
vill arbeta med målgruppen vandrare utmed ledsystemet.
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Kontaktuppgifter:
Ulf Backéus
ulf.backeus@visitdalarna.se
010 - 600 29 33

Koster, Bohuslän
Fotograf: Lukasz Warzecha
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