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Instruktion för Länsstyrelsernas arbete med skötsel och underhåll av 
ledsystemet under statligt huvudmannaskap.  
Bilaga 5 i skriften ”Det statliga ledsystemet i fjällen”  
Naturvårdsverket 1986. 
  
Omfattning 
 
Länsstyrelserna skall svara för skötsel och underhåll av de leder och 
tillhörande anordningar som omfattas av statligt huvudmannaskap. Vilka 
leder som ingår i det statliga ledsystemet framgår av naturvårdsverkets 
kartor och förteckningar. 
 
Riktlinjer för arbetet 
 
Tillsynen skall omfatta kontroll av att anläggningarna är i gott skick och 
att markering och vägvisning är utförd i enlighet med gällande 
friluftsstandard. 
 
Vid tillsynen skall mindre felaktigheter justeras direkt på platsen. Mera 
omfattande åtgärder, åtgärdas av länsstyrelsen snarast möjligt. Om 
åtgärderna ej är brådskande kan Länsstyrelsen hänskjuta anmälda behov 
av åtgärder till sitt ”rullande åtgärdsprogram” för ledsystemet. 
 
Tidpunkter för tillsyn 
 
Ledtillsyn och tillsyn av övriga anläggningar skall rutinmässigt göras före 
varje turistsäsong. 
 
Detta innebär att vinterleder ska vara genomgångna före utgången av 
februari månad. 
 
Sommarleder inspekteras snarast efter snösmältningen och bör vara 
genomgångna senast 1 juli. 
 
Såväl sommar som vinterleder tillses och efterstädas under hösten efter 
sommarsäsongen. Städning bör vara avslutad senast 15 oktober.  
 
Före sommarsäsongen (1 juli) skall båtleder iordningsställas. Detta 
innebär sjösättning av båtar, utläggning av anläggningsbryggor och slipar 
samt bojning av roddleder i förekommande fall.  
 
Efter avslutad sommarsäsong skall båtar, bryggor, bojar tas upp för 
vinterförvaring. Detta sker före isläggningen, dock senast 20 september. 
 
 
Under turistsäsong sker löpande tillsyn som koncentreras till de mest 
frekventerade lederna.  
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Åtgärder vid tillsynen 
 
Vinterleder och skoterleder:  
 
Vid tillsynen kontrolleras 
Att kryssmarkeringar är uppsatta i enlighet med gällande standard 
 
Att dubbelkryss finns vid brytpunkter på leden 
 
Att vägvisningsskyltar och övriga erforderliga skyltar finns uppsatta 
 
Att leden i övrigt är framkomlig. 
 
Följande åtgärder vidtas vid tillsynen 

- raserade eller trasiga markeringar byts ut och markeringar 
kompletteras vid behov. När kryssmarkeringar utbyts eller 
kompletteras skall rödmålade kryss uppsättas.  

 
- Översnöade kryssmarkeringar kompletteras med tillfällig markering 

(förlängare, stakkäppar). 
 

- Där leden går över stora sjöar och där risken för felorientering är 
stor markeras isleden med ruskor eller stakkäppar på 40 meter från 
varandra. Anvisningsskylt om att trafik sker på egen risk uppsättes 
vid båda änder av isleden. 

 
- I förekommande fall förses akuta lavinfarliga passager med 

varningsskylt och/eller tillfällig omläggning av leden görs. 
 

- Trasiga eller förstörda skyltar ersätts så snart som det är möjligt. 
 

- Träd och grenar som av snötrycket böjts in över leden avlägsnas. 
 
 
Sommarleder 
 
 
Vid tillsynen kontrolleras 
 
Att markeringar (rösen, orange band på träd eller stolpar) är utförda 
enligt gällande standard 
 
Att vägvisningsskyltar och övriga erforderliga skyltar är uppsatta 
 
Att leden i övrigt är framkomlig och leden med kringområde är städad 
Att vadställen efter leden är uppskyltade och ur säkerhetssynpunkt ur 
tillfredsställande skick. 
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Följande åtgärder vidtas vid tillsynen 
 

- raserade rösen lagas och målas på föreskrivet sätt 
 

- orange band på träd eller stolpar kompletteras (målas) 
 

- trasig spång repareras med befintligt material 
 

- träd och grenar som fallit över leder avlägsnas 
 

- diken som rasat igen rensas upp 
 

- trasiga eller förstörda skyltar bytes så snart som möjligt 
 

- led med kringområden städas.   
 
Broar: 
 
Vid brotillsyn bör särskild besiktningsrapport upprättas. Brotillsyn skall 
omfatta kontroll av 
 
Att fundament, stenkistor och dylikt är oskadda  
 
Att bergfästen, öglor och dylikt är oskadda och väl förankrade 
 
Att brovajrar, stag och linor är hela och ej angripna av rost eller skadade 
genom nötning eller annat 
 
Att linfästen och vajerlås är väl åtdragna 
 
Att bultförband särskilt i brobanans sektioner är hela och väl åtdragna 
 
Att skyddsräcken är hela och fungerar 
 
Att bärvajrar och diagonalstag är rätt spända 
 
Vid broar med konstruktionsdetaljer av trä (brobana, tvärstag under 
brobana) kontrolleras virke, smide och bultförband. 
 
Följande åtgärder vidtas vid tillsyn 
 

- nödvändiga reparationer utföres i första hand med tillgängligt 
material 

 
- skadad eller försliten brodel utbytes så snart möjligt 
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- bro som är riskabel att passera skall avstängas genom varningsskylt 
och avspärrning. Information om att bro är avstängd uppsättes 
snarast vid ändpunkterna av leden och på andra lämpliga ställen. 

 
 
Båtleder: 
  
Vid tillsyn kontrolleras  
 
Att båten är i fullgott skick, årtullar hela och funktionsdugliga 
 
Att åror, sittbräden och bottnar finns 
 
Att båten är märkt med tillhörighetsskylt 
 
Att flytväst, öskar och fånglina finnes 
 
Att angöringsbryggor och slipar är hela och funktionsdugliga 
 
Att roddled (i förekommande fall) är markerad med bojar 
 
Att anvisningsskyltar finns uppsatta 
 
Följande åtgärder vidtas vid tillsynen 

- nödvändiga reparationer utföres med tillgängligt material 
 
- skadad och försliten utrustning utbytes så snart möjligt 

 
 

 
Rastskydd: 
 
Vid tillsynen kontrolleras 
 
Att tak, fönster, dörrar är hela 
 
Att kamin, rökrör är hela och funktionsdugliga 
 
Att gästbok finns 
 
Att ved finns (i förekommande fall) 
 
Att övrig utrustning finns 
 
Att skyltar och information finns uppsatt 
 
Att sanitära anordningar, sopkon, toaletter är funktionsdugliga. 
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Följande åtgärder vidtas vid tillsynen 
 

- nödvändiga reparationer utförs med tillgängligt material 
 
- skadad och försliten utrustning och anordning utbytes så snart 

möjligt 
 

- uppstädning sker i och runt rastskyddet 
 
- kontroll sker av att ev nödtelefon i rastskyddet fungerar 

 
 
 
Information och rapportering 
 
Information om raserad bro eller annan fara längs led bör snarast delges 
turistanläggningar, turistinformationsbyrå etc i området. Information 
lämnas även till stugvärdar vid övernattningsstugor i området. 
 
I samband med ledtillsyn kan mindre omläggningar av led bli nödvändiga. 
Det är viktigt att sådana omläggningar efterhand förs in på fjällkartan vid 
revidering och nytryck. 
 
Den som gör omläggningen skall därför på fjällkarta lägga in vidtagna 
omläggningar och redovisa detta till berörd länsstyrelse och 
naturvårdsverket. 


