
    
Mallen har tagit fram av projektet Nationellt ramverk för vandringsleder som finansierats genom ett unikt samarbete mellan Jordbruksverket och Tillväxtverket. Tourism in Skåne är projektägare och Visit Dalarna står för projektledning. 
Visit Värmland, Region Västerbotten och Linköpings stift ingår också i projektorganisationen. 

 

 

Ledgradering 
   

Underlag 

 
Asfalt eller hårdgjord 
grusyta  dominerar med minimalt 
av löst material.  Väldränerat. 
Obefintlig lutning i sidled. 

 
Jord, sten, sand eller högt gräs förekommer 
som  underlag vid minst ett tillfälle i ett 
sammanhängande parti på 10 m eller mer. 
Kraftigt lutning i sidled under ett 
sammanhängande parti på 10 m eller mer. 

Lös grus eller mossa i sluttning med kraftig lutning eller hala klippor 
förekommer vid minst ett tillfälle 

Kupering 

Inga eller få nivåskillnader. Lutning 
enskilt parti max 12 %. Lutning = 
höjdskillnad/horisontell 
längd*100. 

Varierande terräng. Mjuka backar utan branta 
partier. Lutning enskilt parti max 25 %. 

Branta partier som kan uppfattas som  utmanande förekommer vid 
minst ett  tillfälle. Lutning enskilt parti mer än 25 %. 

Teknisk 
svårighet 

Tekniska passager  saknas helt. Kan 
i princip vandras med bägge 
händerna i fickorna. 

Behov av att ta stöd med händerna  föreligger vid 
minst ett tillfälle. Naturliga hinder med 
installationer som underlättar passagen, t.ex. 
handledare eller rep. 

Tekniska passager som kräver stöd med händerna förekommer vid 
minst ett  tillfälle. Naturliga hinder utan eller med hjälp av 
installationer som t.ex. stege eller kedja. 

Konstruktioner 

Hinder förekommer inte 
alls.  Självstängande grind i samma 
plan med en passagebredd på 
minst 90 cm räknas inte som 
hinder. Följ anvisningarna 
i  Naturvårdsverkets publikation 
”Vägledning Friluftsanordningar”. 

Förekommer vid minst ett tillfälle. Trappstätta 
med handledare där toppsitsens höjd 
ej  överstiger 1 meter. För trappor max tio steg 
utan  viloplan. Vinkelgenomgång ska kunna 
passeras  med ryggsäck på. Gångrist. Färist med 
gångplanka. 

Förekommer vid minst ett tillfälle. Trappstätta där toppsitsens höjd 
överstiger 1 meter. Stegstätta. För trappor mer än tio steg utan 
viloplan. Trånga vinkelgenomgångar. Färist utan gångplanka. 
Elstängsel med handtag och fäste. Förekommer stängsling ska alltid 
anordning som tillåter passage finnas på plats. Saknas anordning 
temporärt ska detta anges i ledstatusen 

Hinder Naturliga hinder förekommer inte. 

Stenar eller stockar (med en bredd på max 20 
cm) och/eller kraftigare rötter som INTE går att 
undvika förekommer vid 1-4 tillfällen i ett 
sammanhängande parti på 10 m eller mer. 

Stenar eller stockar (med en bredd på max 20 cm) och/eller kraftigare 
rötter som INTE går att undvika förekommer vid minst fem tillfällen i 
ett sammanhängande parti på 10 m eller mer. Större stenar eller 
andra naturliga hinder (med en bredd på 20 cm eller mer) som inte 
går att undvika förekommer vid minst ett tillfälle. Klapperstensfält och 
blockterräng. 

Vatten 

Broanordning med kantbräda och 
handledare. Däckspång, ramper 
och plattformar. Följ anvisningarna 
i Naturvårdsverkets publikation 
”Vägledning Friluftsanordningar”. 

Spänger bestående av minst två plankor i bredd 
som bör vara försedda med halkskydd. 
Omgivande terräng har bärighet. 

Spänger bestående av minst två plankor i bredd som kan sakna halkskydd 
och där omgivande terräng saknar bärighet, t.ex. myrmark och träsk. 
Anordning typ dragflotte, roddbåt eller enklare hängbro. Vid extrem 
väderlek i form av omfattande nederbörd eller vårflod kan delar av leden 
temporärt hamna under vatten. Inträffar detta ska ledstatusen under 
officiell öppettid varna för högt vattenstånd oavsett graderingsnivå. 


