
Vad innebär Värmlandsleders gruppförsäkring för vandringsled? 
 
Nedanstående är en sammanfattning av uppbyggnaden av Värmlandsleders 
gruppförsäkring för vandringsleder tecknad hos Länsförsäkringar Värmland.  
 
Gruppförsäkringen innebär att Värmlandsleder (Visit Värmland) tecknar en försäkring för 
samtliga leder/ledansvariga som man har en skriftlig överenskommelse med om att de ska 
ingå i Värmlandsleder. Visit Värmland tecknar gruppförsäkringen men ledansvariga är 
försäkringstagare och försäkringens premie vidarefaktureras till dem. 
 
Nyttjanderättsavtalen som ledansvarig (oftast en kommun, men kan också vara förening 
eller annan organisation) skrivit med markägarna är försäkringshandling. Endast den mark 
för vilken markägaren ingått nyttjanderättsavtal omfattas av försäkringen. Finns inget 
nyttjanderättsavtal omfattas inte marken av Värmlandsleders gruppförsäkring. På karta 
specificeras vilka delar av leden som ska ingå i försäkringen, tex försäkras inte de delar av 
leden som går längs väg. 
 
Försäkring är i grunden en vanlig lantbruksförsäkring, med ett tillägg för skogsbrand, och 
omfattar:  
 
(Hämtat ur Värmlandsleders nyttjanderättsavtal) 

”Nyttjanderättshavaren (ledansvarig) tecknar (1) allmän ansvarsförsäkring för sin 
verksamhet på vandringsleden.  

Nyttjanderättshavaren tecknar (2) subsidiär skogsbrandförsäkring för Fastighetsägarens 
skogsmark inom zonen 250 meter på var sida om vandringsled, som går genom de i punkten 
1 angivna fastigheterna. Denna försäkring inträder om skogsmarken är oförsäkrad av 
Fastighetsägaren. Försäkringen omfattar endast skada genom brand och är inte en 
fullständig skogsförsäkring. Självrisk erläggs av Nyttjanderättshavaren. Fastighetsägaren 
ansvarar själv för övrigt försäkringsskydd t ex stormförsäkring. Då skogsmarken där leden går 
fram är brandförsäkrad av Fastighetsägare, innehåller Nyttjanderättshavarens subsidiära 
skogsbrandförsäkring en självriskeliminering för Fastighetsägaren, vid brandskada. Självrisk 
erläggs av Nyttjanderättshavaren.” 

 

(1) Ansvarsförsäkringen skyddar dig mot skadeståndskrav för person – eller sakskada som 
din verksamhet kan orsaka (se försäkringsbrevet fr. Länsförsäkringar). Ansvaret omfattar 
tekniska anordningar på lederna såsom broar, spänger, utsiktstorn, staket. Försäkringen 
skyddar också markägaren mot skadegörelse på leden.  
 
Det är viktigt att det finns avtal med alla anlitade föreningar och privatpersoner som sköter 
om leder så att de täcks av ansvarsförsäkringen och inte blir skadeståndsskyldiga ifall någon 
skadar sig på de tekniska anordningar som de byggt. 
 
”Ideella föreningar som är underentreprenörer till Nyttjanderättshavaren och utför skötsel 
eller tillsyn på föreningen Värmlandsleders vandringsled skall, för den verksamheten, 
omfattas av Värmlandsleders ansvarsförsäkring. Detta för att säkerställa att de uppbär 



korrekt eget försäkringsskydd. För att omfattas av Värmlandsleders försäkring skall alla 
anlitade föreningar vara angivna med namn och organisationsnummer. Det skall finnas ett 
avtal om skötsel och/eller tillsyn. Samma sak gäller om enskilda personer åtar sig att frivilligt 
sköta vissa leder eller ledpartier.  
 
Entreprenörer som yrkesmässigt utför skötsel av föreningen Värmlandsleders 
vandringsleder, omfattas inte av Värmlandsleders ansvarsförsäkring utan skall uppbära eget 
försäkringsskydd. ” 
 
Det finns möjlighet för en ledansvarig att teckna försäkringen redan när man påbörjar 
processen att åstadkomma en kvalitetssäkrad led men man måste uppnått ett godkännande 
inom två år. Alla överenskommelser måste vara på plats från start och då använder vi ett 
särskilt avtal för ”ej kvalitetsgranskad led”. 
 
Försäkringen uppdateras med eventuellt nytillkomna leder i maj och juni varje år. 


