


ORGANISERING AV 
VANDRINGSLEDER



JOHAN ERICSON & ANDREAS EDHOLM
PROJEKTLEDARE



PROGRAM

13:00.  Information om projektet. Nuläge: Vad har vi gjort? Vad gör vi nu? 
Andreas Edholm och Johan Ericson.   

           	
13:30.  Naturvårdsverket berättar om tankarna kring utlysningarna.  
Lisa Diehl och Mikael Proos. 

14:00.  Visit Dalarna berättar om deras erfarenheter och insikter när det 
gäller deras projekt kring nationella ramverket. Johan Engström. 

15:00   Paus och fika.	
15:15   Avslutande diskussion och frågor. 	
16:00   Avslut.



BAKGRUND

• Ökat tryck på vissa leder ger ökat behov av kvalitetssäkring. 

• Olika förutsättningar lokalt och regionalt i landet.  

• Ojämn kvalitet och bristande underhåll. 

• Behov av utökad organisering kring vandringleder där inte 
staten är huvudman. 



SYFTE

1. Att kartlägga och inventera befintliga vandringsleder. 

2. Att undersöka behov av fler/färre leder. 

3. Att etablera en organiserad samverkan. 

4. Att samordna en kvalitetssäkring utifrån Nationella ramverket. 

5. Att förbättra förutsättningarna för stärkt folkhälsa genom 
kvalitetssäkrade vandringsleder.



MÅL

1. Förbättrad organiserad samverkan och samordning lokalt 
och regionalt. 

2. Förankring och implementering av det nationella ramverket. 

3. Gemensam vision och strategi för länets leder där inte staten 
är huvudman.



1. Kartläggning och inventering av befintliga leder. 

2. Nulägesanalys. 

3. Information och förankring av Nationella ramverket. 

4. Etablera referensgrupp och förslag till regional organisering 
för fortsatt arbete. 

5. Erfarenhetsutbyte genom workshops och studiebesök. 

6. Ny projektansökan inlämnad för 2023.

HANDLINGSPLAN



1. Leder där inte staten är huvudman. 

2. Jämtland Härjedalen. 

3. Vandringsleder (sommartid). 

4. Begränsad tid i nuvarande projekt (15 feb 2023).

AVGRÄNSNING





1. Kunskapsinsamling. 

2. Kartläggning av befintliga leder/aktörer/funktioner. 

3. Inventering och nulägesanalys. 

4. Deltagande vid workshops. 

5. Erfarenhetsutbyte och studiebesök.

VAD ÄR GENOMFÖRT?



Genomförande  
Inventering hösten 2022. 
Kommuner, destinationer, kontakter och egen sökning. 
Utskick av enkät och telefonsamtal. 
Några påminnelser. 
  
	

INVENTERINGEN



  
Syftet 
Börja skapa ett kontaktnät. 
Få grepp om alla leder. 
Kontaktperson, vem är ledsamordnare, ledansvarig och 
ledförvaltare. 
Hur långa leder har vi Jämtland Härjedalen? 
Försöka få en bild av hur ni tycker era leder håller för status idag 
(Skala 1-10). 
	

INVENTERINGEN



Resultat (så här långt) 
Utskick enkät     42 st 
Inkomna svar     36 st 
  
Av de svar vi fått in: 
Ca 270 mil sommarleder 
Status på vandringsleder: 6

INVENTERINGEN



1. Sammanställa inventering.  

2. Beräkna årligt underhållsbehov. 

3. Analys och slutrapport. 

4. Ny ansökan för 2023 inlämnad för att kunna slutföra arbetet.  

5. Fortsatt arbete med information, kunskapsspridning och 
implementering av ramverket ute i kommuner/destinationer/
områden. (Förutsätter en förlängning till dec 2023) 

VAD ÅTERSTÅR?





ANDREAS EDHOLM, PROJEKTLEDARE 
andreas.edholm@jht.se / 070-209 02 31

JOHAN ERICSON PROJEKTLEDARE 
johan.ercison@jht.se / 070-288 15 15


