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Värmlandsleders medlemspolicy  

Varför medlemspolicy? 
Huvuddelen av våra vandringsleder är anlagda på privatägd mark. Detta är möjligt tack vare att 
fastighetsägarna helt frivilligt, utan ersättning, genom ett nyttjanderättsavtal upplåter marken för 
vandringsleder. Nyttjanderättsavtalet innehåller även några punkter som handlar om information. 
För att vi även i framtiden skall få fortsätta att nyttja marken för vandringsleder har 
Värmlandsleder tagit fram denna medlemspolicy. Värmlandsleders medlemspolicy gäller 
främst de medlemmar som nyttjar våra Värmlandsleder i sin verksamhet.  
 
Föreningen Värmlandsleder har en medlemspolicy för att: 

- säkra att vi får nyttja privat mark för våra Värmlandsleder även i framtiden 
- samverkan mellan föreningens medlemmar främjas av en gemensam policy. 

 
Medlemspolicyn anpassas efter behov. Beslut fattas av Värmlandsleders styrelse. Om det visar sig 
att ett företag inte följer policyn kan de, efter varning, uteslutas ur föreningen Värmlandsleder. 
Föreningen kan dock inte hindra någon att nyttja lederna eller hänvisa till lederna.1  

Värmlandsleders medlemspolicy 
Vi arbetar gemensamt för att Värmland skall vara en attraktiv vandringsdestination.  

Informera vandrare 

Värmlandsleders medlemmar informerar sina gäster om nedanstående punkter.  

 Värmlandslederna är endast avsedda för vandring2 

 Allemansrätten och dess hänsynsregler.  

 Hur eventuellt eldningsförbud annonseras. 

 Att rationellt jord- och skogsbruk bedrivs på flertalet fastigheter i Värmland. 

 Eventuella särskilda bestämmelser för området t ex föreskrifter för naturreservat, 
fågelskyddsområden, fornlämningsområden (kulturmiljölagen), fiskevårdsområden, 
kommunala ordningsbestämmelser.  

Informationen skall även kunna tillhandahållas på engelska och helst på ett för vandraren 
begripligt språk. 

                                                 
1 Ett turistföretag kan förbjudas att bedriva naturstörande verksamhet med vitesförbud enligt Miljöbalken.  
2 Nyttjanderättsavtalen med fastighetsägarna avser inte att vandringslederna skall brukas för cykling, ridning, eller 
skoterkörning vintertid. Enligt terrängkörningslagen är all körning med motorfordon förbjuden utanför vägar, med 
undantag för t ex skogsbruk.  
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Kompetens 

Medlemmen skall ha kompetens inom: 

 Kvalitetssäkringssystemet för Värmlandsleder  

 Allemansrätten och dess hänsynsregler.  

 Eldningsregler, hur eventuella eldningsförbud annonseras.   

 Säkerhetsarbete, utifrån aktuell lagstiftning3.  

 Områdeskunskap t ex vilka särskilda bestämmelser som gäller.  

Gruppaktiviteter 

När större grupper utnyttjar vandringslederna kan risken öka för störning och skada. För att 
minska den risken är policyn att medlemmar skall:   

 Samråda4 med fastighetsägarna inför planering av större arrangemang eller gruppaktiviteter5. 
Arrangören ansvarar själv för detta. Kontakta gärna föreningen Värmlandsleder för 
rådgivning. Vissa större arrangemang kräver även samråd med Länsstyrelsen enligt 
Miljöbalken. 

 Samråda med fastighetsägaren/viltvårdsområdet om arrangemang med grupper planeras 
under jaktsäsong6. Avsikten är att undvika konflikter med jaktutövare. 

 Meddela vilka vandringsleder som de nyttjar för gruppaktiviteter, till föreningen 
Värmlandsleder. Syftet är att kunna hitta ansvarig arrangör om det uppstår problem.  

Drift och underhåll 

Drift och underhåll av vandringsleder kostar arbete och pengar. Det är viktigt att medlemmar 
som nyttjar lederna: 

 Engagerar sig genom ideellt arbete för en lokal vandringsled eller ger ekonomiskt stöd.   

 Säljer vandrarkort eller informerar om hur gästerna kan köpa vandrarkort. 7 

 Inkluderar vandrarkort i paketpriser om det är aktuellt. 8  

Övrigt 

En framgångsrik vandringsdestination har många företag som samverkar med varandra för att 
erbjuda gästerna bästa möjliga upplevelse. Några framgångsfaktorer är att medlemmar:  

 Uppmuntrar sin personal att vandra på Värmlandsleder både lokalt och runt om i Värmland. 
God kännedom = Gott värdskap.  

 Rekommenderar varandra för sina gäster.  

 Är seriösa med avseende på skatter och avgifter. 

                                                 
3 Produktsäkerhetslagen omfattar både varor och tjänster.  
4 Samråd kan samordnas med kallelsen till det årliga markägarmötet alternativt mindre notis i lokala reklamblad. 
Nyttjanderättshavaren har register över fastighetsägarna. De kan ha e-postlistor till alla fastighetsägare.  
5 För kommersiella arrangemang bör grupper vara färre än 30 personer. För skolor eller andra lokala grupper kan 
större grupper vara acceptabelt.   
6 Idag gäller det främst älgjakten. I framtiden kan andra jakter bli stora.  
7 För närvarande finns endast Glaskogskortet  
8 Vandrarkortet för hela Värmland och vänklubb finns som idéer, men kommer inte att genomföras de närmsta åren.   


