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PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Accessarbete drivs bäst lokalt, i föreningar. Förbundet vill vara ett stöd till
föreningar i att stå upp för det rörliga friluftslivets rätt till access, med bibehållen
respekt för markägare, naturskydd och andra konflikterande intressen. För att
kunna vara det stödet behöver vi bidra med kunskap, generella riktlinjer, råd i
enskilda frågor. En aspekt vi vill undersöka vidare är möjligheten att instifta
”mikroreservat” vid ett urval av Sveriges mest betydande klippor.
Klätterförbundet behöver centralt ha en samlad bild av vad som krävs av enskilda
klättrare och föreningar i lagar, förordningar och andra regler. Vi behöver skapa
plattformar för dialog med Konsumentverket, Naturvårdsverket och andra som
ställer dessa krav på oss.
Vision:
- Klätterförbundet tillfrågas vid reservatsbildningar, detaljplanering och
tillståndsgivningar om klippor finns på aktuellt område
- Juridisk kompetens gällande ansvar, access och allemansrätt finns inom
Klätterförbundet (finns att tillgå) för rådfrågande i enskilda fall, och generella
riktlinjer och rekommendationer, på samma sätt som inom t ex medicin
- Klätterförbundet tillfrågas och kan ge vägledning i fråga om ansvar, access och
allemansrätt kring vertikala miljöer, exempelvis då Konsumentverket utövar tillsyn

- Våra mest besökta klippor åtnjuter skydd för friluftsverksamhet som inkluderar
klättring
Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Konsumentverkets tolkning av föreningars ansvar skrämde många klätterföreningar,
som nu väljer att avstå från att organisera utomhusaktiviteter. Utöver ansvarsfrågan
är många föreningar och enskilda klättrare också osäkra på vad som gäller kring
access och allemansrätt. Många bouldrare (klättring på låg höjd, utan rep) börjar
inomhus på ett gym och går sen ut i naturen utan utbildning.
Accessen (tillgången till klippor och stenar) är en stor fråga för många av
Klätterförbundets föreningar. Det rörliga friluftslivets (klättrarnas) intresse
prioriteras inte alltid om olika användningsområden krockar, ens vid våra nationellt
och internationellt kända klippor.
Vissa föreningar har skrivit avtal med kommunen om nyttjanderätt av klippor, och
andra föreningar frågar förbundet om råd kring detta. Vi har behov av att hjälpa
våra föreningar i arbetet att ta fram avtal, hävda sina rättigheter och vara medvetna
om sina skyldigheter.
Idag finns stöd i dessa frågor i
- en broschyr om klättring som föreningarna kan använda i kommunikation med
markägare, verksamhetsutövare och myndigheter (tidigare projekt finansierat av
Svenskt Friluftsliv). Arbetet med broschyren väckte många frågor längs vägen, och
nu känner vi oss redo att fördjupa förbundets kunskap om access, ansvar och
allemansrätt.
- ett kompendium med information om bland annat ansvar, access och allemansrätt
som delas ut till nyexaminerade instruktörer. Dokumentet skrevs dock för snart 20
år sen. Mycket stämmer fortfarande, men det känns viktigt att få en genomgång och
uppdatering enligt nya lagar, förordningar och praxis.
- En accesshandbok, med tillräckligt många år på nacken för att vara i behov av en
revidering.
Kunskapsinsamling
Steg 1 är kunskap IN I Klätterförbundet. Vi vill knyta till oss en juridiskt kunnig
person med kännedom om klättringens förutsättningar, motsvarande hur vi har
medicinsk expertis i vår medicinska kommitté, och vi räknar med att behöva
arvodera den personen. Vi vill även samla in föreningarnas erfarenheter, problem,
lösningar och goda exempel. Naturvårdsverket, Konsumentverket, kommuner och
länsstyrelser sitter på kunskaper som vi vill förmedla till våra föreningar.
Bearbetning och anpassning
Steg 2 – kunskap sprids inom Klätterförbundet genom att ansvarsfrågor arbetas in i
våra instruktörs-utbildningar, och kommuniceras till redan auktoriserade
instruktörer via instruktörsseminarier, web, riktade utskick och eventuellt separata
träffar för detta ändamål och till övriga medlemmar genom regionala eller lokala
accessträffar.
Detta innebär att vi översätter sättet vi arbetar med tränarutbildningar till området
om ansvar, access och allemansrätt, där en eller få personer tar del av aktuell
kunskap hos Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och andra, för att sedan
”översätta” kunskapen till klättring och sprida den via våra instruktörer och
accessansvariga till medlemmar i klubbar och övriga klättrare i landet.
Kunskapsspridning
Kunskapen UT kan ha formen av
- uppdaterat kompendium till instruktörerna
- en accesskurs för instruktörer och accessansvariga i föreningar
- ett kunnigt kansli som kan svara på frågor om access, ansvar och allemansrätt från
våra föreningar
- upparbetad kontakt med en juridiskt kunnig klättrare för konsultation vid behov
- tryckt eller digitalt material till enskilda klättrare
Förväntade effekter

• Med rätt kunskap hos föreningarna vågar de hålla i arrangemang utomhus, både

med enbart klättring och i samarbete med andra förbund, som i vårt centralt
organiserade Upplev Friluftsliv
• Med rätt kunskap hos individen minskar risk för friktion mellan olika intressenter
• Fler kan komma ut för att tjugo klättrare som beter sig rätt tar mindre ”plats” än
fem som bullrar och bajsar
• Med rätt kunskap i samhället ses klättring som en naturlig del av friluftslivet, inte
ett hot om olyckor och förstörda marker
• Skydd av klippor jämställer klättringen med övrigt friluftsliv, säkerställer
tillgången till våra klippor och bidrar därmed till folkhälsa, rörelseförståelse och
stadsnära friluftsliv
BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader

Arvode Jurist 2000:-/h x 100 h
Personal 400 tim
Arvode, framtagning av utbildning och material
Produktionskostnad
Träffar och utbildningar (arvode, lokal, resor, logi)

Belopp, kr

200 000
120 000
200 000
200 000
80 000
Summa, kr: 800 000

EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Antal arbetstimmar

Pris per timme

400

300

Ifall ni ansöker om bidrag för era projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje
projekt. Gör så här:
1. När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt namn på er hårddisk.
2. Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt
namn på er hårddisk.
3. Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.
OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten "Sammanställning"!

