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Intresseförfrågan gällande utförande av 

”Nybörjarvandringar” 
 

Bakgrund 

I samband med den ökande smittspridningen av coronavirus försommaren 2020 

beslutade Region Skåne att anslå 100 000 kronor till s.k. Nybörjarvandringar. Stiftelsen 

Skånska Landskap fick uppdraget att genomföra dessa.  

Region Skåne har även detta år anslagit en summa pengar till Nybörjarvandringar och 

gett Stiftelsen Skånska Landskap i uppdrag att organisera arbetet. Detta år bedömer vi 

det vara möjligt att lägga ut själva vandringarna på externa aktörer. 

Detta innebär att olika personer och/eller företag efter tecknat avtal med Stiftelsen 

Skånska Landskap har möjlighet att genomföra vandringar utan kostnad för deltagaren, 

då vandringen finansieras av medel från Region Skåne. 

Vi söker nu lämpliga aktörer för att genomföra vandringarna. 

Uppdragets karaktär 

Uppdraget innebär att planera och genomföra vandringar för ovana vandrare i det 

skånska landskapet. De olika vandringarna fördelas geografiskt över landskapet. 

Syftet är att motivera och skapa trygghet hos deltagaren så att fortsatta 

vandringar/uteaktiviteter kan ske på egen hand. Prioriterad målgrupp är invånare inom 

socioekonomiskt svagare bostadsområden alternativt andra människor som av olika 

skäl inte har för vana att på egen hand ta sig ut i naturen. 

Uppdragstagarens åtagande 

• att på ett professionellt sätt genomföra uppdraget 

• att senast tre veckor innan varje aktuell vandring, leverera en beskrivning i text 

och bild till Stiftelsen Skånska Landskap, så att relevant marknadsföring kan 

utformas 

• att hålla sig uppdaterad gällande antalet bokningar/avbokningar för respektive 

vandring och inför aktuell vandring kontakta deltagarna med relevant 

information 

• att förmedla grundläggande friluftskunskap 

• att lämna en skriftlig dokumentation efter genomfört uppdrag 

• att genomföra uppdraget i enlighet med aktuella rekommendationer gällande 

covid-19 

Uppdragstagaren innehar F-skattsedel och ansvarar för att verksamheten som 

genomförs omfattas av adekvata försäkringar. 

Uppdragstagaren ansvarar för att rutiner som säkerställer att lagar och föreskrifter som 

berör verksamheten efterlevs. Arbetet ska ske i enlighet med produktsäkerhetslagens 

regler. 
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Stiftelsen Skånska Landskap åtar sig   

• att arrangera en uppstartsträff samt ett utvärderingstillfälle (obligatorisk för 

samtliga uppdragstagare). 

• att marknadsföra vandringarna på stiftelsen hemsida, via sociala medier samt 

på övriga sätt som bedöms lämpliga. Uppdragstagaren kan marknadsföra i egna 

kanaler och även Region Skåne via Skåneleden förväntas marknadsföra 

vandringarna. 

• att tillhandahålla bokningssystem där deltagarna antingen direkt eller via 

uppdragstagaren kan boka in sig på vandringarna. Via bokningssystemet 

ombeds deltagarna även lämna en utvärdering av upplevelsen efter den 

genomförda vandringen.  

Uppdragstagarens kompetens 

Uppdragstagaren innehar goda kunskaper och färdigheter inom friluftskunskap 

avseende: 

- Allemansrätten och dess tillämpning inom friluftsliv i allmänhet och för 

vandring i synnerhet. 

- Säkerhet & hygien relaterat till friluftsliv. Innefattar även hur man gör sina 

behov i det fria. 

- Skräp & avfall; Om produkter, förpackningar och hantering av skräp och 

avfall. 

- Hitta väg; Om karta och kompass, GPS, appar mm för att underlätta 

orientering. Om leder och ledmarkeringar.  

- Planering & upplägg av en- och flerdagarsturer under barmarkssäsong. 

Dessutom kunna ge målgruppen förslag på lämpliga turer, framför allt i Skåne. 

- Personlig friluftsutrustning; Innefattande exempelvis principer för klädsel, 

skötsel och vård. 

- Vatten, mat & matlagning; Hantering av friluftskök, (olika bränslen) och 

förslag på lämplig mat/matsäck. Om vattenbehov och om portabla vattenrenare.  

Hur eld görs upp och vilka bestämmelser som gäller vid eldning. 

- Övernatta (ute); Om utrustning såsom exempelvis tält, tarp, hängmatta, 

sovsäck och liggunderlag, (köpa/hyra/låna). Om beteende och om val av 

lämplig plats för övernattning. 

Om fasta vindskydd, lägerplatser (Skåneledens) och andra typer av ”bekväma” 

alternativ.  

- Lokalkännedom; Att kunna berätta om den för vandringen aktuella platsen 

med avseende på exempelvis kulturhistoria, naturgeografi, skogsekologi och 

markanvändning. 

Utbildning som certifierad naturguide är meriterande. 
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Tid, omfattning och plats 

Vandringarna ska genomföras under perioden maj – oktober 2021. 

I normalfallet genomförs turen som en halvdagarstur om tre timmar omfattande 4 – 6 

km vandring inklusive pauser. 

Vandringarna kan med fördel genomföras inom Stiftelsen Skånska Landskaps 

strövområden eller på Skåneleden. Detta är dock inget krav om uppdragstagaren har 

andra förslag som bättre passar prioriterad målgrupp. 

Gällande tidpunkt och deltagarantal måste anpassning kunna ske utifrån aktuella 

myndigheters rekommendationer för att minimera smittspridning av coronavirus. 

Miljökrav 

- Generellt ska verksamheten bedrivas på ett sätt som bidrar till hållbar 

utveckling och minimerar negativ miljöpåverkan. 

- Önskvärt att aktiviteterna förläggs till områden som trafikeras av 

kollektivtrafik. 

- I samtal om friluftsutrustning förorda att hyra, låna eller handla second-hand 

framför att handla nytt.  

- Använd miljömärkt bränsle till friluftskök och hantera utrustningen 

energieffektivt. 

- Lämna inget utom fotspår och agera hänsynsfullt gentemot djur och växter. 

Intresseanmälan 

Du som är intresserad av att genomföra nybörjarvandringar 2021 enligt ovanstående 

ombeds senast den 15 mars skicka intresseanmälan enligt nedan in till Åsa Johansson 

på mejladress asa.johansson@skanskalandskap.se  

- Beskriv vem du är (person/företagsuppgifter, kompetens) 

- Beskriv var du vill genomföra vandringarna  

- Beskriv hur du tänker genomföra vandringarna (beskriv gärna tre olika 

vandringar avseende plats, målgrupp, deltagarantal samt övrigt genomförande) 

- Ange ditt pris/kostnad för att genomföra vandringar enligt ovan 

Kriterier för urval 

Vid val av uppdragstagare sker viktning av de olika kvaliteterna enligt följande 

kriterier; 

- Uppdragstagarens erfarenhet & kompetens 

- Uppdragets planerade genomförande 

- I vilken omfattning man bedöms kunna nå den prioriterade målgruppen 

- Geografisk spridning samt närhet till allmänna kommunikationsmedel 

- Kostnad  

Vid urvalet kommer en sammanvägning av ovanstående göras med målsättning att 

maximera nyttan av insatta medel.  


