Motion till förbundsmötet 2020: nummer 7
Avsändare: Lysekils Klätterklubb

Förtydligande av nationell bultpolicy till förmån för enklare sportklättring

Klätterförbundets bultpolicy har framgångsrikt stöttat bevarande av den unika
tradklättringen i Sverige. Tyvärr har den även medverkat som ett slagträ och skapat
onödiga konflikter och sabotage i Lysekil, Utby och Partille, vilket har drabbat Bohusläns
KK, GBG KK, Lysekils KK och Partille KK.
Vid tex Introväggen mitt i Utby bultades tre ankare upp efter kontakt med GBG KK och
kommunen. Tyvärr saboterades bultarna eftersom initiativet ansågs bryta mot
bultpolicyn. De som saboterade gjorde även lederna på trad och på så sätt kan man säga
att de hade rätt, ”Borrbultar ska endast placerar där naturliga säkringsmöjligheter
saknas”. GBG KK beslöt dock senare på ett årsmöte att de tre ankarna skulle upp igenom
och att man fick bulta upp hela väggen.
Idag är Introväggen Göteborgs kanske mest populära klättervägg. Klubbarna använder
de bultade lederna i grad 3-5 tex vid pröva-på, ungdomsträning samt vid kurser.
Kommunen har stöttat initiativet och har bland annat sågat ner flera stora träd. Viktigt
att påpeka är att GBG KK har stöttat och delvis bekostat bultutvecklingen i Partille. Vad
gäller Lysekil så har BKKs styrelse försökt modernisera sin lokala bultpolicy.
Sammanfattningsvis kan man säga att det finns en intressekonflikt mellan
Klätterförbundet och klubbarnas vision om att ”alla ska få vara med” och
Klätterförbundets bultpolicy, då det är ”omöjligt” att bulta leder i grad 3-5 utan att bryta
mot just bultpolicyn. Intressekonflikten drabbar klubbarnas styrelse och hotar accessen
då bultmotståndarna även kontaktat kommunerna, som är markägare i dessa fall.
Lysekils KK föreslår förbundsmötet
att

förtydliga nationell bultpolicy så att den också gör det möjligt att bulta upp
klippor vilka är ointressanta för tradklättrare, till förmån för barnfamiljer
och utomhusnybörjare i enlighet med Klätterförbundets vision, ”vi främjar
och utvecklar alla typer av klättring och gör dem tillgängliga för alla i
Sverige

Styrelsens kommentar

Styrelsen har identifierat problemet med att flera av förbundets styrdokument har
åtskilliga år på nacken och i vissa fall är i behov av revideringar. Klätterförbundet
utvecklas och därför måste även styrdokumenten följa med in i den framtid som en
utvecklad vision och strategi stakar ut.
Det är sannolikt så att bultpolicyn är ett av de styrdokument som behöver ses över.

Men, en utvecklad bultpolicy är inte lösningen på just de problem som motionären
synliggör. Motstridiga intressen mellan sport- och tradklättring är inte så statiska att en
policy kan lösa dem. Det kommer alltid att finnas lokala specialiteter som inte är
jämförbara med utmaningarna på andra klippor i Sverige. En policy kan till exempel
inte avgöra om en klippa är ”ointressant” för en tradklättrare. Inte heller kan en
bultpolicy avgöra skillnader mellan olika markägares inställning i bultfrågor. Till
exempel kanske en markägare är motsträvig till bultning även om policyn öppnar upp
för det.
Lösningen på frågan finns istället i ett utvecklat samråd, kring accessfrågans alla
dimensioner, mellan berörda lokala parter: klättrare, klubbar, kommuner och
markägare. Styrelsen ser mycket positivt på de samråd som finns mellan klubbar, till
exempel i södra Sverige genom ”Klätteraccess Syd” och stödjer gärna utvecklingen av
liknande samarbeten i andra delar av Sverige. Samråden kan vara informella eller
formella genom skapande av fler distrikt i förbundet.
Styrelsen föreslår förbundsmötet
att

avslå motionen

