
                                                                                                                              BILAGA D                                                  
INKOMMEN MOTION TILL ÅRSSTÄMMAN 2022 

 
En motion har inkommit till årsstämman 2022. Den handlar om cykling på vandringsleder och finns 
som Bilaga 1 härtill. Styrelsen, som har berett motionen, har enats om följande uttalande. 
  
Målet med förvärven och förvaltningen av TGEFs fastigheter är att det långsiktigt ska finnas stora, 
allemansrättsligt tillgängliga och obebyggda marker på Tynningö. TGEF har utifrån sitt ändamål 
bekostat och med ideella krafter iordningställt och skyltat ca 20 km vandringsled runt Tynningö som 
TGEF även underhåller. TGEFs vandringsleder har, som informerats om på bland annat TGEFs hemsida, 
skapats för att möjliggöra promenader och löpning på Tynningö. 

Naturvårdsverket informerar på följande sätt: ”Det finns inget allmänt förbud mot att cykla på 
motionsspår och vandringsleder. Men eftersom de är anlagda för dem som går eller springer måste du 
ta det lugnt och räkna med att de som springer eller går har företräde.” ”Det är alltid bra att fråga 
markägaren om lov om du planerar att cykla regelbundet i ett visst naturområde. Extra viktigt är det 
när du arrangerar organiserad eller regelbunden cykling på annans skogsmark. Skaderisken är stor och 
då har du som arrangör ett särskilt ansvar.” 1 

Avsikten med de skyltar som sattes upp var att markera att de vandringsleder som TGEF iordningställt 
är till för just vandring och inte för cykling. Utöver dessa vandringsleder finns ju som bekant en stort 
antal andra stigar, leder och mindre vägar på Tynningö där det också går att cykla. Eftersom det enligt 
allemansrätten är tillåtet att cykla både i naturen och på enskilda vägar, var avsikten att undvika 
krockar mellan vandrare, löpare och cyklister just på de anlagda vandringslederna. Efter det att en 
debatt om cykling på vandringslederna uppkom med en begäran om att alla vandringsledsskyltar som 
hade överkorsade cyklar skulle tas ned, har TGEF på sin hemsida föregående år lagt ut följande 
informationstext med en hänvisning till Naturvårdsverkets hemsida. 

”Utifrån den diskussion om cykling på TGEFs vandringsleder som uppstått, vill styrelsen förtydliga vad 
som gäller. Den överkorsade cykeln som finns på de skyltar som visar vandringslederna ska förstås som 
att de - vilket ju hörs på namnet - är anlagda för dem som går eller springer. Därför måste du som vill 
cykla visa hänsyn, ta det lugnt och cykla skonsamt i naturen. De som går eller springer har företräde 
på vandringslederna. Tänk också särskilt på att 
• undvika mjuka stigar, särskilt på våren och hösten, när det är blött i markerna 
• undvika att cykla över känsliga marktyper 
• anpassa körsätt efter underlag 
• grovmönstrade däck lätt skadar stigar och ömtålig mark.” 
 
Styrelsen delar Calle Björfjälls uppmaning: ”Låt oss värna om en anda på ön där hänsyn och samverkan 
ska råda. Det finns plats för alla i skog och mark.” Allt som är lagligt är dock inte nödvändigtvis också 
lämpligt. Även om det är lagligt, tycker inte styrelsen att det är lämpligt att cykla på vandringslederna. 
Det finns gott om andra ställen att cykla på. Samtidigt kan de som vandrar på vandringslederna säkert 
acceptera någon enstaka cyklist ibland. Vi vet ju nu alla vad som gäller: Lagligt, men inte lämpligt 
eftersom de som springer eller går har företräde. Även om det inte är olagligt vill styrelsen därför inte 
uppmana till cykling just på vandringslederna. 
 
Styrelsens förslag: 
Styrelsen kommer att ytterligare framhäva den tidigare utlagda informationstexten, men föreslår med 
ovanstående motivering avslag på motionen. 

 
1 Se naturvårdsverkets hemsida 
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/allemansratten/aktiviteter/cykling/ 



Tynningö 20220127 
 
 
Motion angående skyltning i strid mot TGEFs stadgar och svensk lag. 
 
I skyltningen ”Tynningö runt” framhålls felaktigt att det skulle råda undantag från 
Allemansrätten avseende vistelse i skog o mark vilket även strider mot TGEFs grundläggande 
syfte enligt stadgarna.   
 
Enligt denna motion kan skyltning i strid med stadgarna rimligen inte få lov att förekomma 
oavsett vad man personligen tycker om allemansrättens omfattning.  
 

 
Skyltning som är i strid med stadgarna.  
 
För att en nödvändig korrigering av skyltarna ska kunna göras snabbt och smidigt, utan att 
den uppskattade vägvisningen går förlorad, erbjuder jag mig att utan kostnad genomföra 
justering av skyltarna med hjälp av foliering så att förbudskryssen maskeras bort samt att 
texten ersätts med en ny mer välkomnande formulering: ”Välkommen ut i vår fina natur”. 
 
Låt oss värna om en anda på ön där hänsyn och samverkan ska råda. Det finns plats för alla i 
skog och mark. 
 
Stämman föreslås ge undertecknad i uppdrag att justera skyltarna enligt ovan. 
 
 
Calle Björfjäll 
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