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A. Den traditionella klättringens bevarande 
 
Syftet med BKK´s bultpolicy är att skapa förutsättningar för att den traditionella klättringen i 
Bohuslän ska kunna utföras och vidareutvecklas - i ett hållbart samspel med djur, natur och 
lokalbefolkning. 
 
Med Bohuslän menas i klätterkretsar det granitbälte som börjar i Gullmarn och som löper norrut till 
Idefjorden. Området är rikt på bergväggar med naturligt säkrade linjer och sedan 1970-talet har det 
skett en kontinuerlig utveckling av tradklättringen där. Området har en enorm utvecklingspotential 
och erbjuder unika möjligheter till tradklättring - både för dem som vill lära sig grunderna och för 
de mer erfarna.  
 
För att stärka tradklättringens existens och möjlighet till fortsatt utveckling i Bohuslän, bör 
utgångspunkten vara att de naturligt säkrade linjerna kommer i första hand och deras karaktär och 
potential styr utvecklingen av berg och leder. Om klättrare idag inte har den kompetens som krävs 
för att säkra en linje, eller inte vill ta den risk friklättring av en naturligt säkrad linje medför, kan det 
komma klättrare som söker den utmaningen imorgon.  

 
Lämna hellre en linje ren för dem, än att placera bultar idag. 

 
 
BKK´s bultpolicy stöder sig på Miljöbalken, The Mountain Ethics Declaration, en etikpolicy för 
klättrare antagen av UIAA (Union Internationale des Associations d’Alpinisme) år 2009. 
Denna deklaration har sitt ursprung i The Mountain Code (2001), The Tyrol Declaration (2002) och 
The UIAA Summit Charter 2002. 1

                                                   
1  För att läsa the Mountain Ethics Declaration och övriga dokument, gå in på UIAAs hemsida; www.theuiaa.org, läs 

under “Ethics & Law” 
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B. Grundläggande information 
 

1. Det område som BKK:s bult- och bergsutvecklingspolicy avser börjar i söder vid Gullmarn, 
löper norrut till Tanumshede och begränsas österut av Dingle. 

 
2. BKK:s bult- och bergsutvecklingspolicy gäller alla former av klättring. 

 
3. På ett antal berg råder förbud mot vidare bultning (se bilaga).  

 
 

C. Utveckling av nya berg och boulderområden 
 
Olika former av natur- och djurskydd föreligger i flera områden i Bohuslän. Där krävs det tillstånd 
för verksamhet som på ett betydande sätt kan påverka berörda arter och/eller livsmiljöer. Innan 
utveckling av klätterområden i skyddad natur, som tex biotopskydd och Natura 2000 krävs därför 
samråd med Länsstyrelsen i Västra Götaland. 
 
Det finns även områden utan officiella skydd, men där särskilt hänsynstagande krävs. Ett exempel 
är där fridlysta fågelarter är under etablering. Dessa arter är skyddade i miljöbalken och 
artskyddsförordningen och det är ett lagbrott att tex klättra nära en boplats för pilgrimsfalk under 
häckningstid. 
 
Innan utveckling av ett nytt klätterområde bör därför BKK kontaktas, som när så är nödvändigt gör 
en samrådesanmälan till Länsstyrelsen. 
  

1. Innan påbörjad utveckling av ett nytt berg/boulderområde ta kontakt med BKK (info 
@bkk.se), där ansvarig person lämnar besked om ev förhinder föreligger, eller om särskilt 
hänsynstagande till naturmiljön och/eller djur krävs. 
 

2. Efter kontakt med BKK, och innan påbörjad utveckling av ett nytt berg/boulderområde ska 
markägaren kontaktas och denna ska ge sitt tillstånd.
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D. Placering av bultar och bultade toppankare 
 

1. Borrbultar får endast placeras då naturliga, godtagbara säkringar inte går att placera. Med 
godtagbar säkring menas en säkring god nog som skydd mot fall med uppenbar risk för 
kroppsskada, som markfall och fall i utstickande formationer. 
 

2. En led måste vara minst tio meter lång för att få bultas. Detta gäller även in- och 
utstegsvarianter. 
 

3. En led får endast avslutas med ett bultat toppankare om det från ledens naturliga slut 
inte på ett säkert sätt går att: 
- bygga ett eget ankare. 
- ta sig till en naturlig firningspunkt, eller gå av berget. 
- placera ett firningsankare i enlighet med avsnitt E. 
På vissa klippor där klättringens kvalité, karaktär och svårighetsgrad är speciellt lämpade 
för barn och nybörjarklättring är det dock tillåtet att placera bultade ankare med motiv att 
underlätta tillgänglighet samt förbättra säkerheten. Beslut om i vilka fall detta är lämpligt 
skall alltid tas i samråd med bultkommittén.  
 
För övrigt är det tillåtet att placera bultat toppankare på rena sportleder, (helbultade leder). 

 
4. Vid nyplacering av en eller flera bultar ska avståndet till befintliga och potentiella leder 

vara så stort att karaktären på dessa inte ändras. Med detta menas att det från befintliga och 
potentiella leder inte går att nå den tänkta bultplaceringen. 
 

5. Innan borrbultar placeras ska markägaren kontaktas och ge sitt tillstånd. 
 

6. Alla bultar som placeras ska rapporteras till BKK´s bultkommitté (info@bohuskk.se) för att 
möjliggöra dokumentation och underhåll av placerade bultar. 

 
7. Som fasta förankringar får endast borrbultar användas. De ska vara av sådan kvalitet att 

mycket lång livslängd uppnås. Kvaliteten bör vara rostfri A4, eller motsvarande.  
 

8. Den lokala klubben, BKK, har ett huvudansvar för eventuella förändringar på etablerade 
leder och berg. Bultar kan läggas till eller tas bort men detta skall ske i samråd med 
förstebestigaren. Beslut tas av medlemmarna på årsmöte/höstmöte/extra insatt årsmöte. 
Dokumentation av kontroversiella avgörelser eller s.k. övertramp görs av klubben och 
presenteras årligen i årsmöteshandlingarna.  
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E. Placering av bultade firningsankare 
Det görs en åtskiljning av toppankare och firningsankare. Firningsankare ska inte användas för 
topprepsklättring, detta så att de alltid är lediga för nedfirning och inte slits i onödan. 

1. Placering av firningsankare görs av BKK:s bultkommitté. Ta kontakt med 
bultkommittén (info@bohuskk.se) om du anser att behov av ett firningsankare finns.   
 

2. Bultade firningsankare placeras då: 
- man vill skona träd och annan toppvegetation från slitage. 
- man vill förhindra accessproblem för att klättrare går över tomt-, betes- eller 
odlingsmark. 
- bergets beskaffenhet inte medger en säker nedstigning till fots eller via nedfirning. 

 
3. Firningsankaret ska placeras så att: 

- slitaget på toppvegetationen styrs till de delar av klippan som är minst känsliga. 
- ankaret kan nås från så många leder som möjligt. 
- ankaret inte går att använda som toppankare till befintliga leder. 

 
 
 
F. Aidklättring, mm. 
 

1. Endast cleanaid är tillåtet i det område som BKK´s bultpolicy avser. 
 

2. Skyhooks får inte användas för aid på friklättrade leder. 
 

3. Det är inte tillåtet att sätta upp bultstegar. 
 

4. Grepp får aldrig modifieras med s.k. chipping, eller limmas. 
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Bilaga 
 
Berg med förbud mot vidare bultning 
 
Buråsen  
 
Galgberget 
 
Hallinden 
 
Häller 
 
Ulorna 
 
Vetteberget  
 
Vinternbergets huvudvägg 
 
Välseröd  
 
 


