Förslag att anta ny bultpolicy
Avsändare: Förbundsstyrelsen

Bakgrund
Styrelsen fick i uppdrag från förbundsmöte 2020 att se över bultpolicyn.
Arbetsgruppen har utgjorts av Ylva Ran, accesskommittén i Stockholms Klätterförbund, Per Forsberg,
säkerhetskommittén, Adam Herring, förbundsstyrelsen, Truls Neubeck, ordförande SKF samt Andreas
Enqvist, SKF:s kansli.
Arbetsgången för att ta fram ett förslag på nu bultpolicy har varit följande:
●
●
●
●
●
●
●
●

Arbetsgruppen tog fram ett första förslag som diskuterats i en bredare grupp.
Det preliminära förslaget presenterades på ett styrelsemöte i september 2021.
Efter det inhämtades synpunkter från kommunikatör på kansliet.
Förslaget förankrades i en bredare grupp.
Styrelsen behandlar förslag på styrelsemötet i november 2021.
Förslaget skickas till klubbarna på remiss.
Inga synpunkter inkom från klubbarna efter remiss.
Nytt förslag till bultpolicy presenteras på förbundsmöte 2022.

I arbetet har inriktningen varit att policyn ska:
●
●
●
●
●
●
●

Ge riktning och handlingskraft till kommande arbete.
Tydliggöra förbundets ställningstagande i de fall som inte klargörs av andra dokument, t ex
stadgar, Tyroldeklarationen och Mountain Ethic Declaration.
Vara lättförståelig och tydlig.
Bidra till att uppnå vision och strategiska mål.
Motiveras med historia, klättringens utveckling, problem och möjligheter.
Åtföljas av en kommunikationsplan.
Innehålla hänvisning till uppdaterade dokument om etik, access, säkerhet, materialval,
information, utbildning etc.

I arbetet har inriktningen vidare varit att policyn:
●

Inte ska vara en bultmanual.

●
●

Inte ska vara ett regelverk på individnivå.
Inte ska vara en accesspolicy.

Risker för klättringens utveckling som bultpolicyn syftar att hantera:
●
●
•

Det finns idag en stor mängd bultar som är satta utan giltiga tillstånd.
Det finns därmed både kortsiktiga och långsiktiga risker med att inte förtydliga det rättsliga läget
i en bultpolicy, som t ex:
Stängning och inskränkningar i accessen
Borttagning av bultar
Rättstvister
För mycket reglering i en bultpolicy kan leda till en hämsko för fortsatt utveckling av
klätterområden

Det outtalade som inte står i bultpolicyn:
∉ All bultning underordnas stadgar, vision och styrdokument från UIAA.
∉ Traditionellt säkrad klättring ger minimal påverkan, följer lagar och regler samt lämnar stora
möjligheter för kommande generationer av klättrare.
∉ Dvs bultning ska ske i enlighet med Tyroldeklarationens artikel 8 och 9 om stil och
förstabestigningar
∉ En bultpolicy hjälper förbundet att kunna möta behov och önskemål från växande sportklättring.
∉ Lagar och förordningar gäller vid all bultning.
∉ Bultning är förbjuden utan markägares tillstånd.
∉ Klättring är en rättighet enligt allemansrätten, vilket även innebär en rad skyldigheter.
Befintligt material som vi vill länka till bultpolicyn:
●

Tyroldeklarationen (inklusive Mountain Ethic Declaration)
https://www.theuiaa.org/declarations/tyrol-declaration/
https://www.theuiaa.org/declarations/mountain-ethic-declaration/

●

Allemansrätten för klättrare
https://www.klatterforbundet.se/utomhus/allemansratten/

Önskat material som behöver tas fram och länkas till bultpolicyn:
●
●
●

Exempel på och bra saker att tänka på gällande överenskommelser med markägare, kommuner
och länsstyrelse.
Lokala bultpolicys
Exempel/sammanställning på konsekvenser av felaktig bultning

Bultpolicy
I frågor om bultning och fasta installationer i berg och klippor skall SKF arbeta för att:

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Långsiktig tillgång till klättring på klippor och berg är prioriterad.
Klättraren har ett eget ansvar och förhållningssätt till risk, samtidigt som gränserna för ansvaret
tydliggörs.
Klättringens mångfald för såväl nuvarande som framtida generationer beaktas.
Etik, historia och klätterleders kvalitet beaktas.
Bultning av klätterleder görs i enlighet med demokratiskt förankrade beslut eller policies
klätterklubb, distrikt eller förbund.
Bultning sker endast efter etablerad dialog med och godkännande av markägare.
Väl fungerande modeller och överenskommelser med markägare, kommuner, länsstyrelser etc
tas fram, delas och används.
Kunskap om val av bultar och dess installation ska tillgängliggöras.
De som bultar har bred kompetens, såväl praktiskt som teoretiskt, kring ovanstående punkter.

Styrelsen föreslår förbundsmötet
att

anta ny bultpolicy enligt ovan

