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Grundförutsättningar
Stiftelsen Skånska MTB Utveckling och MTB Skåne projektet:
Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling jobbar i Skåne för att främja utvecklingen av
mountainbike som sport och friluftsaktivitet. Stiftelsen jobbar aktivt för att samla medel och
kunskap för att kunna skapa bra lösningar som främjar mountainbike i samförstånd med andra
nyttjandegrupper. MTB Skåne är ett projekt som stiftelsen driver för att få fram 500 km
kvalitet-säkrade mtb leder i Skåne av internationell standard.
Under 2018-2020 driver Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling av ett samordningsprojekt för att
bistå markägare och kommuner med en ökad kunskap och en arbetsplan för hur man kan
utveckla och skapa goda förutsättningar för stigcykling som välkomnar målgruppen utifrån
andra intressenters behov i området.
Fastigheter:
Fulltofta 31:16
Markägare:
Fulltofta 31:16 förvaltas av Stiftelsen Skånska Landskap, ägare inom utpekade områden för
rapporten är Stiftelsen Skånska Landskap
Bakgrund:
Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling driver ett samordnande projekt kring den skånska mtb
utveckling, finansierat via Region Skåne och Regionala Utvecklingsnämnden. Inom detta
projekt bistår Stiftelsen Skånska MTB Utveckling markägare, förvaltare, kommuner m fl
med kunskap om hur man kan jobba med intressegruppen stigcyklister och hur man kan ta
fram lösningar för en bättre styrning och allokering av målgruppen så att målgruppen dels kan
få sina behov av stigar och leder tillfredsställda, men framförallt att detta görs på ett hållbart
sätt gentemot markägare och andra intressegrupper.
Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling ger genom denna rapporten markägare, förvaltare,
kommuner, lokala stigcyklister och klubbar ett arbetsmaterial som kan ligga till grund för
samråd om ett genomförande, underlag för upphandling av tjänster för genomförande alt att
det fungerar som ett diskussionsunderlag huruvida man vill utveckla stigar och leder inom
berörda markområden.
Fulltofta strövområde drivs och förvaltas idag av Stiftelsen Skånska Landskap. Området hyser
höga värden för såväl natur, kultur som för skånskt friluftsliv. Det finns ett antal vandrings
och ridleder inom området samt besökscentra, vindskydd, div mindre angöringspunkter mm.
Inom området bedrivs också skogliga och agrar verksamhet.
Stifteslsen Skånska Landskap ska under hösten medverka i ett forskningsprojekt kring
nudging i naturen. Som en del av detta arbete ska en arbetsplan för hur en
eventuell/hypotetisk etablering av stigar och leder i området för mtb cykling utvärderas.
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Det finns också en vilja att skapa lösningar för att kunna välkomna stigcyklister till området
och erbjuda ändamålsenliga stigar för målgruppen. Man upplever idag redan ett visst tryck
från cyklister i södra delarna och här finns också tydliga spår längs vissa vandringsleder att
det förekommer frekvent stigcykling. Denna del av området är lätt att angöra från Hörby. Vid
möte aug 2018 mellan Johanna Pedersen (Stiftelsen Skånska Landskap) och undertecknade
lyftes två viktiga mål med rapporten fram.
1, att skapa ett utbud av leder i närheten av Naturcentrat samt på områden norr om för att där
samla upp och styra målgruppen stigcyklister
2, genom föreslagna lösningar och utvärdering av en leisureled från Hörby försöka styra
stigcyklister förbi de vandringsleder som ligger i södra delarna.
Föreningar och/eller andra intressenter:
Vandrare, hundägare, ryttare och jaktarrendatorer finns i området. Det finns också utpekade
områden för uthyrningsmark som t ex hundklubbar kan hyra för träning mm. Skåneleden
passerar genom området.
Kända restriktioner i området:
Hela området hyser värden som måste tas i beaktan i planeringen. Dels finns det sedan länge
ett utbrett och väletablerat friluftsliv i området. Detta tycks initialt vara väl styrt och väl
dokumenterat med bra kartor som underlättar den första karteringen av området. Vidare kan
man initialt utläsa att det finns mycket skyddsvärd natur och höga kulturella värden med
många fornlämningar. Delar av området är naturreservat.
Vid en överblick via dator och naturvårdsverkets information om skyddsvärd natur synes
markbitar väster om väg 13 passa mindre bra för mtb leder, väg 13 utgör dessutom en naturlig
barriär för bra allokering av mtb leder. Detta område ligger inte heller i markägarens intresse
att utveckla för stigcykling.
Öster om väg 13 hyser de södra delarna höga naturvärden och N 2000 (östra fulltoftaområdet)
områden med skydd för bla örtrik markvegitation. Etablering och arbete med stigar i detta
område är endast möjligt givet markägarens vilja och dispens från Länsstyrelsen. Planering
görs med fördel med utgångspunkt att undvika stigar i dessa områden.
Via Skogsstyrelsen Skogens Pärlor kan man se att större delarna av området består av
fornåkrar med många inslag av hällristningar, rösen, bebyggelsegrunder mm som lämpar sig
illa för nya leder. Det blir i rapporten svårt att bortse från dessa och det kommer snarare
handla om att vid ett eventuellt genomförande av lederna se till att kunnig expertis kan bistå
så att dragningarna inte passerar över enskilda lämningar då det inte kommer vara görbart att
inte uppehålla sig inom fornåkerområden.
Området är utpekat som riksintresse för friluftsliv.
I första mötet med Skånska Landskap kan man utifrån ägarens önskemål och erfarenhet
ytterligare begränsa området till att gälla området längs infartsvägen mot naturcentra (mellan
väg och skåneleden) samt skogsområden norr om naturcentrat och som inte är utpekade för
upplåtelsemark.
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Mål med området:
Området hyser många intressanta vandringsleder och mycket vacker natur och borde vara
intressant för många cyklister att vistas i. Markägaren upplever hittills inte något större tryck
men har de senaste åren märkt av en ökning av intresset att kunna få cykla i området.
Ett primärt mål är att kunna styra de tätortsnära cyklisterna från Hörby förbi vandringslederna
i söder upp mot Naturcentrat och där framtagna, markerade leder. Arbetstesen är en tydlig
Leisure led som även kan fungera för barnfamiljer och pick-nic cyklister som vill slippa ta
bilen till området. Förutsättningarna för detta får anses goda.
Skapa ett nätverk av leder som inbjuder och fångar upp stigcyklister och styr deras
rörelsemönster så det passar med andra nyttjare av området, markägarens skogsbruk och
andra upplåtelser.
Ta fram förslag baserat på de avgränsningar som gavs av området vid uppstartsmöte, visa
partier avviker något då det har varit svårt att göra ett tillräckligt bra underlag utan att glida
över i ej utpekade områden. Framförallt leden Röd 5 ligger utanför utpekade områden, men
erbjuder ett landskap som folk vill söka sig till vid en viss typ av rundor och min gissning är
att det här rör sig mindre människor än i andra områden med liknande naturtyp.
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Makroperspektiv på området:
Områdets läge centralt i Skåne och mellan de båda tätorterna Hörby och Höör gör att man kan
förvänta sig ett relativt högt besökstryck på området framöver. I såväl Höör som i Hörby finns
det idag mtb slingor av svårare karaktär. I närhet till dessa orter saknas lättare stigar och
grusvägar för nybörjare och mindre vana cyklister.
Området upplevs som vackert och inbjudande. Naturens karaktär i de för rapporten utpekade
områdena är dock inte optimala för att skapa lättare cykling. Det går att göra bra lösningar
men den övergripande upplevelsen kommer bli något svårare område.
Det är möjligt att Frostavallen norr om Höör i framtiden skulle kunna anpassas för att erbjuda
ett större utbud av lättare stigar och då skulle profilen med lite ”bröttigare” cykling på
Fulltofta inte utgöra ett problem.
Samtidigt finns det kortare avsnitt med lättare stig på strategiskt viktiga punkter nära
Naturcentrat och Leisure leden som kan fånga upp den delen av målgruppen som vill ha lite
lättare stigar.
Sammantaget så bör stigar och leder i området tilltala den utflyktsglade cyklisten som gärna
tillbringar 1-3 timmar på lättare stigar i vacker natur. Stigar och leder bör så långt som möjligt
sakna typiska attribut som berms och drops och ges en så naturlig karaktär som möjligt för att
passa in i området och den övrig profilen som Fulltofta har.
Förslagen i planen ger ca 20 km stigar samt en transportled till och från Hörby på 5 km enkel
väg. Det bör vara tillräckligt för att skapa ett område som tilltalar cyklister att uppehålla sig i
och som erbjuder tillräckligt med stigar för att stimulera upptäckarlusten.
Området pekas ut som riksintresse för friluftsliv.
Nyttjanderättsavtal: (Led, ledbygge, skyltning, digital skyltning, marknadsföring)
Inga avtal under diskussion!!

Tillstånd:
Ej aktuellt i detta framförande. Vill man gå vidare kommer sannolikt minst samråd med
Länsstyrelsen krävas. Vi har inte undersökt om området är planlagt och om skyltning därför
kräver bygglov.
Organisering och genomförande:
Framläggs hypotetiskt för diskussion.
Finansiering:
Ej aktuellt per augusti 2018!!
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Övrigt:
Föreslagna stigar kan och kommer ändras något vid mätningar av lutningarna längs stigarna.
Korrigeringarna bedöms bli ringa utifrån underlagen. Likaså måste föreslagna dragningar
anpassas efter de enskilda kulturlämningarna vilket också kan ge mindre korrigeringar av
förslagen. Vid arbeten i marken kan även oförutsedda hinder uppstå som motiverar
korrigeringar av leddragningen under arbetets gång.

Områdesanalys Trailhead Fulltofta:
Viktiga platser att ta med i planering för en rolig led är:
+ Var kan man utgå ifrån när man ska ut på leden (Trailheads)
+ Vad gör leden intressant utifrån upplevelse. Sjöar, klippor, stenar, gläntor, kulturlämningar bidrar alla till att skapa upplevelse kri ng leden.
+ var finns broar och vattenkorsningar. Undvik för många passager av vatten och diken.
+ hur ser skogvägnätet ut och hur kan det användas)
Undvik negativa platser.
Låga områden, samlar vatten och dyra och svåra att skapa hållbara leder på
Våta områden
Platta områden
Andra stigar, så få korsningar som möjligt
Undvik hus och tomter
Undvik skogsvägar utför, ofta för raka vilket ger högre hastigheter vilket ger bromsslitage vilket skapar vattendränage)

Positiva Points of interests:
- All tillgänglig natur.
- Äldre skogsbestånd, såväl gran som bok.
- Höjderna i norra delen
- Naturcentrat, bra utgångspunkt. Faller sig logisk att knyta stigarna till.
- Väldigt många fina höjder att jobba med. Rolig terräng.
- Inga specifika naturskydd i området
- Utpekat som riksintresse för friluftsliv
- Ett bra skogsbilvägnät. Möjliggör bra logistiska förutsättningar vid stigbyggen.
Negativa Points of interests:
- Skåneleden, undvik att komma för nära eller att korsa.
- Många vandringsleder, områden som upplåts för annan verksamhet mm
- I stort sett uteslutande kulturåker att jobba med.
- En del sanka områden.
- Mycket ung, föryngrad skog som är för tät att jobba med.
- Relativt stenig terräng gör det svårt att få fram lättare stigar utan att tillföra externa
material såsom väggrus eller stenmjöl.
- Områden upplåtna för jakt. Enskilda jaktpass.
- Diken och vattendrag. Vill undvika passager av dessa då det för med sig kostsamma
lösningar som oftast behöver underhållas.
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Ledbeskrivning: Leisure led
Namn:
Längd: 5 km, dubbelriktad.
Målgrupp: Alla som vill ta sig till och från Fulltofta Naturcenter på cykel.

Direktiv ledbygge: Skyltning av befintliga skogs- och bilvägar. Enstaka passager förbi
vägbommar kan behöva breddas och förstärkas.
Ledens viktigaste syfte är att fånga upp stigcyklister så dessa inte väljer att köra
vandringslederna i de markerade områdena. Leden bör därför ingå som en del av
uppmarkerade leder för stigcykling. Se resonemang kring skyltning.
Stora delar av området är N 2000 samt att det finns vandringsleder som man vill avlasta från
cyklister, därav får befintliga skogsbilvägar anses vara bästa lösningen för styrning.
Ledområdet längst i syd, gula leden, är relativt tekniskt utmanande och borde inte attrahera
större grupper av cyklister. Skåneleden kan vara svårare att leda bort cyklister från då den
både är lätt, trevlig och ganska rolig att cykla. Lösningen är sannolikt ”löftet” om bättre,
ändamålsenliga stigar längre in i området som man med hjälp av denna leden snabbar kan
komma fram till.
Målbild av färdig led: Trevlig cykling på mestadels skogsbilväg genom ett vackert landskap
GPX karta och fil leddragning: Klar!!

9

Parallelldragning av andra leder: Ja, kommer följa Skåneleden och Gula leden på
skogsbilväg. Viker av från lederna när dessa övergår i stig.
Sannolika underhållsåtgärder: Inga
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Ledbeskrivning: Blå 1
Namn: Fulltofta blå 1
Längd: 2 100 m, körs medurs
Målgrupp: Alla som kan cykla en mountainbike och har en normal kondition. Ställer inga
krav på särskilt tekniskt kunnande på cykeln, men låg utväxling och grundläggande kunskaper
hur man bromsar och fördelar sin vikt vid inbromsning ger en bättre upplevelse

Direktiv ledbygge:
Härligt slingrande landskap. Gott om fina höjdkurvor och slänter att jobba med. Ligger
inklämt mellan väg och flertalet vandringsleder. Stigen planeras lämpligen med slingrande
uppförscykling mot vandringslederna då detta på ett naturligt sätt sänker farten och ger
vandrare en bättre upplevelse av cyklisterna. Några sänker, blötta partier som antingen kräver
att man ”lånar ” vandringens passager alt behöver bygga upp en höjd stigbädd på ca 100 m.
Genomgående lätt och tacksamt landskap att göra en blå led i. På sikt lätt att tillföra grus för
att hölja framkomna rötter mm. Valt att börja stigen nära naturcentret för att på ett tidigt
stadie fånga upp stigcyklister.
Görs lätt med handarbete. Röjning med mindre yxa samt räfsa fram stigbädd. Enstaka svängar
kan behöva grävas mot en fullcut för att bli tydliga för ögat och styra cyklisten rätt.
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Har två startpunkter. En längs leisureleden för att fånga upp stigcyklister att välja rätt sida av
vägen och komma bort från området som man inte önskar cyklister i. En startpunkt är för att
fånga besökande som kommer från parkeringen.
Området har kulturlämningar och då främst fornåker. En stensättning/fornlämning är
markerade i området och ska enligt beskrivning vara höljd med mossa/torv.

Inga utpekade naturskydd enligt naturvårdsverket längs föreslagen dragning.
Målbild av färdig led:
Upplevelsen av leden kommer vara en naturskön, relativt lätt stig, med härliga, flowiga
svängar som ger ett bra flyt i cyklingen . Upplevelsen av att cykla på en naturstig ska vara
påtaglig vilket ger ett tydligt inslag av rötter mm.
Leden ska efterlikna och överträffa omkringliggande vandringsleders karaktär som bär tydliga
spår av att cyklas frekvent för att lyckas fånga cyklisternas intresse.
GPX karta och fil leddragning: Ja
Parallelldragning av andra leder: Avsnitt av leden går parallellt med Skåneleden, men på
bedömt behörigt avstånd.
Sannolika underhållsåtgärder: Med rätt material på stigbädden och noggrannhet med
stigens lutning enligt instruktionerna för blå leder torde leden knappt behöva underhållas med
ett måttligt nyttjande. Om stigen blir populär, och framförallt kommer cyklas under blöta
perioder kommer stora delar av stigen succesivt behöva tillföras förstärkningsmaterial på
stigbädden för att inte bli för svår för målgruppen
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Ledbeskrivning: Grön 2
Namn: Fulltofta Grön 2
Längd: 450 m, körs medurs
Målgrupp: För de minsta och nybörjare. Ska gå att cykla med barncykel med stödhjul, men
kanske med en liten extra knuff från förälder där stigen går uppför. Barn från 4 års ålder som
kan cykla tar sig obekymrat runt.

Direktiv ledbygge:
Härligt bestånd ala John Bauer skog. Perfekt för en grön barnbana med mycket flow och små
spännande utmaningar. Lättarbetad mark för ändamålet. Bra läge. Kräver noggrann planering
i mätning av lutningar mm, behöver bygga några mindre serpentiner. Stigbädd ska fungera för
alla typer av barncyklar.
Stigarbeten kommer följa de generella riktlinjerna (se slutet på rapporten) för handarbete på
stigen, samt riktlinjer satta för en grön stig. Maskinarbete är önskvärda för att på ett
kostnadseffektivt sätt nå en stig för målgruppen. Dels handlar det om en minigrävare (2 tons 6 tons) som kan slänta av en fullcut samt bygga upp svängar så dessa blir flacka samt bearbeta
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stigbädden med mindre plattvibrator för en stigbädd som bättre tål slitage. Om man inte får
gräva fram grus ur backen längs stigen kommer man behöva föra in material för berms,
svängar och slitytor, för detta kan man antingen använda atv med släp eller mindre,
självlastande dumper (ca 800 kg) För att inte göra för stora ingrepp i marken är tillförsel av
material att rekommendera, det minskar radikalt ingreppen från minigrävaren, samt passar
bättre in mot nedan nämnda kulturskydd.
Ingen skyddad natur enligt naturvårdsverket karttjänst, området är utpekat som riksintresse för
friluftsliv.
Området omfattas av kulturskydd då det är en fornåker med en fornlämning i (röse). Enligt
beskrivning bör dessa lämningar gå att undvika vid framdragandet av leden. Beskrivningen
enligt Skogens Pärlor är.
Fossil åkermark, ca 1500x700 m (Ö-V), bestående av ett röjningsröseområde med ca 1000 röjningsrösen. Dessa är 47 m diam och 0,2-0,6 mh, bestående av 0,15-0,4 m st stenar. I V är ett område med rösen som har påverkats under
historisk odling och som omges av stenmurar.
- - Tillägg RAÄ-2018-1898: Vid arkeologisk utredning år 2018 undersöktes V del av lämningen, vilken består av
röjningsrösen som är 4-7 m i diameter och 0,2-0,6 m höga. Inom utredningsområdet I N utbuktningen registrerades 2
röjningsrösen och i S utbuktningen registrerades 4 röjningsrösen.

Föreslagen dragning passar väl med rösets placering.
Målbild av färdig led: Stigen ska ge barn och vuxna en härlig, lekfull första upplevelse av
stigcykling. I ett John Bauer likt skogsbestånd bland stenar, mossor och kullar kan man på ett
enkelt sätt flyta fram över små rollers, få hjälp i kurvor av bankade svängar samt känna att
man faktiskt känner sig bekväm med att cykla på stig i skogen.
GPX karta och fil leddragning: Ja
Parallelldragning av andra leder: Nej, finns en upptrampad, men ej markerad stig längs
med området.
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Sannolika underhållsåtgärder: Framförallt finns riskområdena i utförslöporna om dessa blir
för branta för målgruppen vilket kan leda till så kalla brake bumps. Undviks med noggrann
planering och kunnigt utförande av leden. I övrigt lågt underhåll.
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Ledbeskrivning: Blå 3
Namn: Fulltofta Blå 3
Längd: 4 500 m, körs medurs
Målgrupp: För mer erfarna stigcyklister

Direktiv ledbygge:
Stigarbeten kommer följa de generella riktlinjerna (se slutet på rapporten) för handarbete på
stigen, samt riktlinjer satta för en blå stig. Naturens karaktär talar mer för att göra leden röd,
vilket också skulle vara det ekonomiskt mest fördelaktiga. Men, det höjer den generella nivån
för hela området om den görs blå då det inte ges många km lättare stig ändamålsenlig för
mindre erfarna cyklister.
Första 1500 m Fin topografi, grovstenig mark. Dyrt/svårt att bygga blått. Fungerar för rött!!
Kan göras som en separat röd start, då ledens sista del på västra sidan vägen är lättare och
utgör en naturlig startpunkt för blå 3.
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Kommande 1800 m har väldigt fin topografi och relativt öppna bestånd. Mer lättarbetad mark
men kräver ändå en hel del arbete för blå nivå, mest röjning för röd.

Sista 1200 m. Återigen lite mer svårarbetad mark, men fullt möjligt att slutföra blå 3.
Påminner om första 400 m. Bra skog och bra topografi. Generellt mycket rösen som på en blå
led faller sig naturliga att undvika. En del sänkor som sannolikt bär vatten vid normala
förhållanden och som man bör dra leden runt.

Inga utpekade naturskydd enligt naturvårdsverket. Större delar av området ligger på fornåker
med följande inslag i naturen.
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Fossil åkermark, ca 1500x700 m (Ö-V), bestående av ett röjningsröseområde med ca 1000 röjningsrösen. Dessa är 47 m diam och 0,2-0,6 mh, bestående av 0,15-0,4 m st stenar. I V är ett område med rösen som har påverkats under
historisk odling och som omges av stenmurar.
- - Tillägg RAÄ-2018-1898: Vid arkeologisk utredning år 2018 undersöktes V del av lämningen, vilken består av
röjningsrösen som är 4-7 m i diameter och 0,2-0,6 m höga. Inom utredningsområdet I N utbuktningen registrerades 2
röjningsrösen och i S utbuktningen registrerades 4 röjningsrösen.

Målbild av färdig led: En slingrande stig som tar en genom ett härligt, backigt landskap med
många mindre höjdryggar att få upp lite fart på. Stigen är tydligt framtagen för stigcyklister
med ändamålsenliga cyklar och kommer ställa krav på lite erfarenhet av stigcykling, samtidigt
är den såpass kort att man som relativ nybörjare hinner ett varv på en timmer. En relativt
tekniska stig för att vara blå då marken har höga inslag av sten, kommer göra stigen mer
utmanande i blöta förhållande. Ett naturligt nästa steg för de som känner sig bekväma på blå
1.
GPX karta och fil leddragning: Ja
Parallelldragning av andra leder: Ja, kommer fungera som nav för cyklister som ska vidare
till röd 4 och röd 5 och som ska tillbaka från dessa leder.
Sannolika underhållsåtgärder: Om man inte satsar mycket pengar på början med att tillföra
ett bra bär- och slitlager på stigbädden får man nog räkna med löpande förstärkningsarbeten
på nötta partier för att dessa inte ska upplevas som för svåra.
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Ledbeskrivning: Röd 4
Namn: Fulltofta Röd 4
Längd: 5400 m, körs medurs
Målgrupp: Erfarna stigcyklister som vill köra en längre runda av träningskaraktär.

Direktiv ledbygge:
Stigarbeten kommer följa de generella riktlinjerna (se slutet på rapporten) för handarbete på
stigen, samt riktlinjer satta för en röd stig. Områdena som är vitmarkerade har potential med
mer förtätade stigpartier. Övriga områden är för täta föryngringar, inhägnade föryngringar
eller låglänta partier.
Föreslagen stig har egentligen bättre förutsättningar att bli en blå led än blå 3, men med läget i
förhållande till Naturcentrat är frågan om det är värt det extra arbetet. Är i grund och botten
en kostnadsfråga och vill man nå målet som lätt område kan även denna leden prioriteras att
bli blå.
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Första partiet. 1200 m. Bra område! Tätt med grenar men räcker med stamkvistning för röd
led. Så länge man håller sig till granbestånden bra!! Går att få ut mer stig med förtätning i
området.

Andra avsnittet. 1000 m. Bra område. Ok markförhållanden, ”gles” tät skog, kommer långt
med stamkvistad stigkorridor för röd led. Potential för blå, men kräver lite mer arbete då. Kan
säkert få till 3 dubbel längd av spår i området utan att det blir för tätt.

Sista delen. 3200 m. Helt ok område att jobba med. Granbeståndet i västra hörnet är lätt att
bearbeta och tacksamt att skapa stig i. Stigavsnitt som går längs väg 13 kommer sannolikt
kräva höjd stigbädd. Sista delen tillräckligt röjd skog för att få fram stig. Omgärdat av hägn
eller för tät skog, fin slutning att jobba med. Tät gräsvegetation, kan bli ett underhållsproblem
samt att det kräver en större insats att anlägga.
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Inga naturskydd som är utpekade av Naturvårdsverket. I Skogens Pärlor ser man att stora
delar av området är fornåker. Bör vara relativt lätt att undvika lämningarna i området då de
framträder ganska tydligt i föryngringarna eftersom de inte är planterade.

Målbild av färdig led: En bitvis knixig stig genom ganska täta skogspartier. Inte den
vackraste naturen, men möjliggör en hel del rolig cykling.
GPX karta och fil leddragning: Ja
Parallelldragning av andra leder: Nej,
Sannolika underhållsåtgärder: Bedömns som låga. Det är partiet upp på Hägenässbacken
som kan kräva en årlig övergång med gräsröj då det är tät gräsvegetation här.
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Ledbeskrivning: Röd 5
Namn: Fulltofta Röd 5
Längd: 6100 m, körs moturs
Målgrupp: Erfarna stigcyklister som vill köra en längre runda av utflyktskaraktär.

Direktiv ledbygge:
Stigarbeten kommer följa de generella riktlinjerna (se slutet på rapporten) för handarbete på
stigen, samt riktlinjer satta för en röd stig.
Inga korsningar av vandringsleder, annat än när skåneleden korsar skogsbilvägen uppför i
början av leden samt ett litet parti i nordvästra hörnet där man kommer ha visuell kontakt
mellan cyklist och vandrare. Stigen korsar och går delvis på skogsbilväg. Vid samtliga dessa
områden finns god sikt och ska inte utgöra fara eller hinder för trafik på vägarna.
Det finns en del jaktpass i området som man kan behöva korrigera dragningen för. Framförallt
i norra nordöstliga delarna.
Del 1. 2200 m. Först grusväg uppför sedan följt av härligt slingrande stig i bok och gles
granskog. Lättarbetat område. Mycket inslag av sten och naturliga svårigheter. Obs. Mycket
rösen, närhet till Skåneleden. Relativt lätt att skapa bra röd stig.
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Del 2. 2800 m. Ansluter en bit på grusväg. Passerar därefter genom röjd björk, ett lite mer
tidskrävande parti att jobba med men mestadels röja undan död ved. Vissa sänkor och blötta
partier man måste planera att komma runt. Sista biten fina bokbestånd. Samma som del ett.
Finns mer befintlig, omarkerad stig i bestånden samt gallringsvägar/spår. Många rösen. Lite
snällare än del ett.

Del 3. 1100 m Först tät föryngring, sannolikt våt mark. Inte jätteintressant. Mitt delen i
granbestånd superfin, lika med tidigare äldre skog. Sista delen, mossmark, ej röjd följd av tätt
föryngring. Svårbedömd. Sannolikt bästa att röja en stig längs beståndskant. Efter röjning i
skogen kan det vara attraktivt för en mer bygd utförslöpa, rek i så fall proffisionell byggare
för denna del. Ligger minst 10 år fram i tiden för att bestånden ska hinna växa till sig och
röjas upp.
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Inga naturskydd som är utpekade av Naturvårdsverket. Även detta område är i stort sett helt
klassat som fornåker enligt Skogens Pärlor.

Målbild av färdig led: En fantastisk stig genom storslagna skogsbestånd av skiftande
karaktär. En hel del höjdmeter, men relativt lätt för att vara en röd led. Attraherar
konditionsstarka, mer erfarna motionärer och ryggsäckscyklister som vill känna att man
cyklar ut på tur.
GPX karta och fil leddragning: Ja
Parallelldragning av andra leder: Ja, delar går längs med eller nära skåneleden. Finns en
del upptrampad, men ej markerad stig längs med området.
Sannolika underhållsåtgärder: Framförallt finns riskområdena i utförslöporna om dessa blir
för branta vilket kan leda till erosion. Då det rör sig om en röd led adderar det mer karaktär till
leden än skapar problem som behöver åtgärdas. Undviks dock med noggrann planering och
kunnigt utförande av leden. I övrigt lågt underhåll.
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Skyltningsinstruktioner
Se bilaga. Skyltningsintstruktioner för MTB Skåne.
Skyltningen får anses som avgörande och viktig för att få en bra styrning i av stigcyklister i
området. Ett speciellt skyltningskoncept för stigcykling visar på ett positivt sätt var
målgruppen får vara, och man kan undvika förbudsskyltar mm som ger ett mindre positivt
bemötande. Likaså kan man lättare upplysa om att visa stigar och leder inte är utpekade för
cykling utan att behöva jobba med förbud.
Område: Skyltningen ska utgå från naturcentret. Man behöver även fånga upp cyklister i
söder vid leisurleden, förslagsvis markerar man bara leden med riktning naturcentret och dess
trailhead och låter allmän information om mtb stigar mm utgå från naturcentrats trailhead.
Stig: GPS noder, angivelse av skylt per punkt. Nej!
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Generella bygginstruktioner:
Klassificering av svårighetsgrad och riktlinjer för stigen bredd och lutning:
-

Grön Stig är en lätt stig, bör vara runt 60 - 90 cm bred, med en relativt slät stigyta
som är fast packad. En genomsnittlig lutning uppför får ej överstiga 3 % och en
genomsnittlig utförslöpa ej överstiga 5%.

-

En blå stig är snarlik en grön men kommer ha mindre hinder på stigbädden såsom
rötter, stenar, berg i dagen. Stigytan kan också vara lösare med småsten mm samt
kommer vara smalare, 40- 60 cm är ett bra riktvärde. En genomsnittlig lutning uppför
får ej överstiga 5 % och en genomsnittlig utförslöpa ej överstiga 7 %.

-

En röd stig är mer tekniskt krävande och smalare där riktvärdet är minst 30 cm bred.
Stigen kommer upplevas ha mer naturliga hinder som lösa stenar mm. Rötter, stenar
och hinder kan ha storlek så att de inte kan passeras rullandes utan ställer krav på att
man som cyklist kan stegra sin cykel eller hoppa över hindren. En genomsnittlig
lutning uppför kan ligga på upp till 7 % och en genomsnittlig utförslöpa upp till 9%.

-

En svart led kommer vara minst 15 cm bred och likna röd med skillnaden att passager
av svårigheter och storlek på hinder mm är än större och inte kommer kunna
undvikas för att ta sig fram på stigen. En genomsnittlig lutning uppför kan vara upp
till 9 % och en genomsnittlig utförslöpa upp till 12% (obeservera generella
byggtekniker om att inte överstiga 50% av fallinjens lutning samt ej övertiga 10 %
lutning utan att ha byggt upp underlaget för att tåla denna lutning).
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Generella byggtekniker, mankraft.
-

-

-

-

Stigkorridor. Stigen är oftast inte särskilt bred men behöver oftast få tillgång till en
korridor på upp till 2m bred och med en höjd som möjliggör stående cykling och fri
plats att hoppa. I korridoren bör buskar, sly och grenar röjas bort för att säkerställa
god sikt.
När man anlägger leden/stigkorridoren första gången är det bra att se över
korridorens lutning så att vatten kan rinna ifrån korridoren.
I korridoren är det viktigt att försöka få bort små faror som kan fånga cyklistens
pedaler eller utgöra fara för cyklisten om denna ramlar. Lämna aldrig små, spetsiga
stubbar efter sly och buskar. Kan vara väldigt farligt. Lämna hellre 1 m höga stubbar
så att de syns, eller hellre kapa dem under jorden, men helst gräva upp dem (vilket
sällan av tids själ är möjligt)
Få bort översta lagret mulljord från stigen. Mulljord binder vatten och blir snabbt
lera. Genom att skrapa bort denna får man en bättre och mer hållbar åkyta. Detta
innebär oftast att man också måste skrapa någon meter nedåt backen i
stigkorridoren för att få rätt lutning på stigen och inte skapa en vall som samlar
vatten på stigen eller att stigen blir en urholkning som samlar vatten. I sådant fall bör
man fylla på med bärlager/fyllnadsmaterial.
Undvik att fylla på stigar på utsidan med fyllnadsmaterial när dessa anläggs på
slänter, gräv hellre in dem i backen. Håller mycket bättre.
Stenlägga eller bygga upp med dränerande fyllnadsmaterial vid fuktiga
markförhållanden
Återställ marken runt leden. Vi vill alla köra på leder som känns som om de legat där
för alltid och bara väntat på oss. Tänk att vi är landskapsformare och att det är viktigt
att vi ser till att inte lämna spår efter vårt stig-bygge. Lämna inga jordhögar eller
uppgrävda hålor. Plana ut, fyll igen. Lägg över lite ris, stenar, löv mm för att täcka
igen våra spår. Det är inte bara för vår egen upplevelse, det skapar en enorm
goodwill hos andra användargrupper gentemot oss mtb cyklister. Det är fullt normal
att det kan ta upp till två år innan åtgärder för återställande upplevs som fullt
naturliga.

Förstärkningsarbeten med maskin:
- Lederna kommer delvis eller helt på sikt behöva förstärkas på åkytan. Detta görs
lättas med hjälp av väggrus, stenmjöl eller liknande material som packas med
förslagsvis lättare markvibrator.
- Många gånger finns det bra material att hämta på plats om man gräver sig ner någon
meter i backen längs leden, detta förenklar logistik och ekonomi då man kan göra
många små diken längs leden som avsevärt kortar transport av material. Viktigt att
diken och gropar fylls igen med mullhaltiga jorden från stigbädden så man inte
lämnar gropar efter sig i naturen. Spara grässvållen/markmossa/löv etc och täck över
gropen när man är klar.
- För att få ut material på leden kommer mindre och lättare maskiner såsom ATV eller
självlastad minidumper rationalisera arbetet
- Planera var materialet kan läggas ut, tänk igenom logistiken så att beställt material
inte kommer för långt ifrån stigavsnittet som det ska användas på.
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Viktiga regler för fysiskt hållbara stigar
1. The Half Rule. Åklinjen ska alltid vara hälften eller mindre än slutningens lutning för
att vatten inte ska färdas i stigens riktning. Dvs en backe med 16% lutning tål inte
stigar som är brantare än 8%. Kan man hålla sig till denna regel så har man goda
förutsättningar att skapa hållbara leder som kräver lite underhåll.
2. Maximera the half rule. Ta med i beräkningen vilken jord och mark typ leden går på,
hur många användare som förväntas ”slita” på leden, hur svår man vill att leden ska
vara, stenar och klippor. Här krävs det ofta lite mer erfarenhet och kunskap för att
kunna värdera förutsättningarna, men om du är osäker, gå tillbaka till The half rule
och använd försiktighetsprincipen.
3. Överstig aldrig 10% lutning. Lutning baseras på ett spann om mellan 30 -100 m. För
att vara säker ska man egentligen hålla sig under 7% lutning. Undantag på klippor
eller om man bygger t ex en stenkista eller liknande.
4. Låt alltid vatten få möjlighet att rinna av leden!!! Och låt det ske med jämna
mellanrum. Vatten ska aldrig ges chans att accelerera längs stigen eller chans att
ansamlas i pölar. Detta uppnås lättast genom att följa The half rule och se till att
stigen alltid har en lätt lutning utåt och att det inte finns en nederkant utan att
vattnet fritt kan rinna ut i grönskan bredvid stigen.
5. Sikt och säkerhet. För att undvika användarkonflikter längs leden är det viktigt att öka
sikten längs lederna så vi ser varandra. Det är också bra att bygga in hinder och
svängar som sänker hastigheterna, att skapa bredare platser för möten eller släppa
förbi snabbare cyklister.
6. Undvik raka korsningar med andra stigar eller vägar, se till att stigen inbjuder till att
sänka farten innan korsningen och att stigen ansluter parallellt med den andra vägen
eller stigen. Detta ger korsande nyttjare möjlighet att lättare se varandra och ta
hänsyn till när man korsar varandras väg. Tänk på att det ofta ger större nytta att
skylta ”korsande cykelled” till andra nyttjare än tvärt om.
7. Flow. En bra stig ger en skön känsla av flow. Dessutom är en känsla av att förstå flow
ett bra instrument för att förstå erosion längs leden. Kantig cykling med mycket
inbromsning ger erosion. Kan leden läggas så att man succesivt måste sänka farten
och sedan uppmanas att vilja få med sig bra fart ut ur svängen istället för in i den? En
bra tumregel är att följa naturen, inte jobba emot den. Olika mål med lederna eller
ledavsnitten ger olika definitioner på flow. Man kan vilja skapa en lång, svepande led
med mycket känsla av fart. Då är det viktigt att denna inte är brant, att svängarna ger
bra fäste och går att planera i lång förväg så man inte behöver bromsa. Men, vi vill ju
också har riktigt tekniska och svåra stigar vilket inte är ett problem om det är det
man förväntar sig och är inne på. Kombinationen av dessa två är det som ofta leder
till dåligt flow och motverkas lättast med att separera dem med en kort uppförsbacke
som får ner farten och hjälper cyklisten att se att nu ändrar stigen karaktär
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Mountainbike lingo, vad innebär facktermerna
MTB – Förkortning av mountainbike
Loop - en stig som börjar och slutar på samma plats
Singletrack – en enkelstig där bara en cykel får plats i bredd
Trailbed – Stigbädd- ytan på stigen som kommer cyklas på
Stigkorridor – Området som stigen och stigbädden läggs i, ett område där man även jobbar
med förutsättningarna för en bra stig utanför själva stigbädden, man kan jobba med lutningar,
ta bort faror mm för cyklisten
Berm – en uppbyggnad i kurvor för att skapa en vall som ger cyklisten stöd och balans i
kurvan
Roller – en byggd förhöjning på stigen. Används dels för att skapa en riktningsändring för att
hindra ansamling av vattenflöden, men framförallt som ett tekniskt hinder som ökar
”kulfaktorn” på en stig. Placerar oftast många på rad
Flow – när den sammtagna upplevelsen av ett parti upplevs kunna genomföras i likvärdigt
tempo och repetativt manövrerande upplevs ett flow i cykilngen, kan vara ett tekniskt svårt
parti, men används oftast som begrepp för lite längre svepande partier där man kan få känslan
av att cyklen nästan tar sig fram av sig själv
Grade reversel – för att förhindra att vatten kan färdas längre sträckor, fånga upp fart, och
skapa erosion skapar man avbrott i en stigs lutning med ca 20 m mellanrum, eller mindre.
Detta bidrar också till stigar och leder som ger åkaren en känsla av flow då stigen rör sig
framåt i landskapet och inte blir för rak.
Dropp – en kant på 20 cm eller högre som tvingar cyklisten att hoppa ut för kanten
Stenkista – ett parti som man lägger mycket sten i för att skapa teknisk svårighet, kan variera
stort vilken svårighet man skapar. Kräver kunskap om byggtekning för att hålla
Rock arming – samma princip som stenkista men målet är att skapa en hållbar, slätar köryta
som förhindrar erosion och slitage. Används framförallt i brantare partier eller blötta partier
Raised trailbed – i läglänta områden, eller platta vill man höja stigbädden för att denna ska
bli dränerande och att vatten ska kunna rinna av själva stigbädden och bort från stigen
Full cut – på slänter och i backar när man bygger på skrå vill man gärna gräva in leden i
backen då detta ger en stigyta som håller mycket bättre än om man försöker lägga på material
utanpå slänten, det ger också goda möjligheter att kostnadseffektivt kunna använda befintliga
material för rollers, berms och grade reversels.
Pumptrack – en bmx liknande bana med rollers och berms där man genom att ”pumpa”
cykeln över rollersen plockar upp fart som gör att man kan ta sig runt banan utan att trampa.
För yngre barn blir en pumptrack som att cykla på en ”berg och dalbana”
Pump & Pedal – grunden liknar en pumptrack men är lite längre och innehåller också partier
som man kommer behöva trampa sig fram på
Flowtrail – en stig som går lätt utför med berms och rollers som man som duktig cyklist ska
kunna ta sig nerför utan att behöva bromsa eller trampa. Alla ska kunna köra en sådan led och
känns sig glada och trygga.
Brake bumps – Vid upprepad hård inbromsning på en grusyta bildas flera på varandra
efterföljande grushögar/urgröpningar. Vanligast på utförslöpor som inte har inbygda moment
av naturlig inbromsning genom att vinkla stigen svagt uppför innan svängar etc.
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