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Skötselinstruktion för Bergslagsleden 
 

1. VÅRTILLSYN 
 

Kontroll av etappens hela sträckning senast i april månad med följande 
arbetsmoment. 
 

1.1 Bortröjning av vindfällen, nedfallna grenar, ris och liknande. 
 

1.2 Kontroll och vid behov komplettering av ledmarkeringar och skyltar samt 
slyröjning kring dessa. 
 

1.3 Kontroll, justering och lagning av broar, spänger och liknande.  
 

1.4 Skräpplockning längs leden. 
 
1.5 Borttagning av oordnade eldplatser efter leden. 

 
1.6 Kontroll av ledens sevärdhetsskyltar. 

 
VINDSKYDD 

 
1.6  Kontroll och eventuella reparationer av vindskydd, toaletter, vedförråd, skyltar, 

sittbänkar och eldstäder vid rastplatser. 
  

1.7 Organisera/se till att vedförrådet blir ordentligt påfyllt med ved och att det finns 
tillgång till yxa, såg, huggkubbe och sågbock. 
 

1.8 Rengöring/städning av torrtoalett. Påfyllning av toalettpapper,              
 

1.9 Städning, krattning i och kring vindskydd, eldstad och släkt kalk. 
  

 
2. SOMMARTILLSYN 

 
Under tiden maj till september utföres tillsyn vid rastplatser cirka två 
gånger per månad med följande arbetsmoment. 
 

2.1 Tillsyn och städning kring rastplatser. 
 

2.2 Bortforsling av eventuella sopor och kontroll/städning av torrtoalett och 
påfyllning av toalettpapper. Det är angeläget att toaletten vid varje tillsyn av 
rastplatsen görs rent med vatten och rengöringsmedel. 
 

2.3 Kontroll / påfyllning av vedförråd.  
 
 



 
 

  
 
3. HÖSTTILLSYN 

 
Kontroll av etappens hela sträckning senast under augusti månad med 
följande arbetsmoment. 
 

3.1 Bortröjning av vindfällen och liknande samt röjning av slybuskar till ledens fulla 
bredd. 
 

3.2   Kontroll och vid behov komplettering av ledmarkering, spänger och skyltar. 
 
3.3  Skräpplockning längs leden. 
 
3.4 Tillsyn av sevärdhetsskyltar. 

 
 

 4. EXTRA TILLSYN 
 

Kontroll av etappens hela sträckning skall utöver ovannämnda tillfällen kunna ske 
ytterligare en gång under året efter anmodan från Region Örebro län. Sådan extra tillsyn 
kan sättas in t ex efter en storm som har avsevärt försämrat framkomligheten på leden. 
Vid sådant tillfälle skall de arbeten utföras som är nödvändiga för att få leden 
funktionsduglig. 

 
 

5. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 
 

Föreningen/entreprenören har ansvar för att ved finns vid rastplatsen. Kostnader för ved 
betalas av Region Örebro län.  

 
Skyltar, färg samt övrigt material för markering av leden anskaffas av Region Örebro län. 

 
Utrustning för skötsel av leden tillhandahålls av föreningen/entreprenören.  
En del gemensamma inköps gör dock av Region Örebro län. Möjligheter finns att låna 
utrustning som röjsåg och motorsåg.  

 
  

 


