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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 åren 2018-2020 driver Stiftelsen ett samordnande projekt för att samla, stötta och 
utveckla områden runt om i Skåne för att stärka regionens utbud av stigar och leder för mtb 
cykling. 
 
Stiftelsen Lerjevallen kontaktade Skånsk MTB Utveckling sommaren 2019 och önskade hjälp 
med inspel på hur man kan utveckla publika mtb spår i området. Man har även varit i 
kontakt med kommunen som äger intilliggande fastigheter och som ser positivt på mtb spår i 
området. 
 
Fastigheter: Norra Staversvad 1:6, Romelia 1:3 och Lerje Vallen 1:1 (på sikt eventuellt även 
Norra staversvad 1:3 och 1:22, ej vidrörda i denna plan mer än eventuell förfrågan om 
befintlig stig) 
 
Markägare: Stiftelsen Lerjevallen, Kristianstads Kommun 
 
Föreningar och/eller andra intressenter: Friluftsfrämjandet i Arkelstorp 
 
Kända restriktioner i området: Inga enligt utdrag från Naturvårdsverkets kartverktyg 
Skyddad Natur och några på Skogsstyrelsens Skogens Pärlor. De sistnämnda ligger i områden 
som inte är intressanta att jobba med stigar i. 
 
Området pekas ut som Riksintresse för friluftsliv vilket är positivt. Då bland annat 
fågelskådning primärt lyfts fram bör SKoF tillfrågas om platser för fågelskådning och om det 
finns särskilda intressen i området. 
 
Förslag i rapporten är inte avstämda med lokala naturskyddsföreningen eller SKof och vilkas 
synpunkter ska tas i beaktan och kan komna att få stor påverkan på förslagen i rapporten. 
 



 
 

 
 
Mål med området: Öka utbudet av stigar och leder och göra området mer attraktivt för 
cyklister att besöka. Samtidigt styra bort cyklister från potentiella ”konfliktzoner” med andra 
friluftsgrupper. 
 
Makroperspektiv på området: Området ligger norr om Kristianstad och har i årtionden haft 
ett en hög närvaro av mountainbikecyklister. Områden norr om Kristianstad kan grovt sägas 
vara väldigt kuperade och erbjuda lite svårare cykling. Det pågår ledutveckling kring 
Vångabacken öster om Lerjevallen.  
 
I närområdet har det de senaste åren lyfts fram ett starkt missnöje mot cyklingen utbredning 
från en del markägare, samtidigt vill kommunen få fram fler leder och kunna jobba med 
ledbaserad turism. Liknande intresse finns i grannkommunerna i områdena runt Immeln och 
Ryssberget. 
 



Lerjevallen utgör således en god punkt att styra målgruppen mot då den kan fylla en viktig 
plats för såväll lokal rekreation som destinationsutveckling. Det finns idag redan 
parkeringsplatser och trevliga anordningar för fika, grilla och övernatta i precis anslutning.  
 
Nyttjanderättsavtal: (Led, ledbygge, skyltning, digital skyltning, marknadsföring): 
Diskuteras mellan Stiftelsen Lerjevallen och Kommunen för de delar som Stiftelsen 
Lerjevallen inte äger. 
 
Tillstånd: Ok från markägarna. Samråd bör lämnas in till Länsstyrelsen samt ta in yttranden 
från lokala byalag, lokala naturskyddsföreningen, Skof samt andra föreningar som kan tänkas 
nyttja området. 
 
Organisering och genomförande: 
Inte aktuellt att titta på i denna rapport 
 
Finansiering: 
Inte aktuellt att titta på i denna rapport. Kan nämnas att frågan om att stötta upp 
ledutveckling i området förs mellan Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling och Kristianstads 
Kommun. Pengar är sökta för allmän utveckling i kommunen och åtgärder kan mycket väll 
förläggas till området. 
 
Övrigt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Områdesanalys: 
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 kring 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) 

 
Områden att undvika 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Positiva zoner att lägga stigar i. 
 
Gemensamt för samtliga gröna områden är att det är vacker skog, kuperat landskap med 
inslag av vackra klippformationer. Topografin är en utmaning för att få fram lättare stigar, 
likaså att det är mycket sten i marken. Allt söder om Lerjesjön lämpar sig bäst för lite svårare 
spår av röd eller svart karaktär. 
 
Norr om sjön är det mer inslag av jord i marken, mindre branta backar vilket gör att det går 
att hitta linjer som kan passa för såväl ett blått spår som ett grönt spår. Det sista kommer 
dock kräva en hel del insatser med förstärkningsmaterial. 
 

 
 

 
 
 
 
 



Angöring och färdriktning 
 
Området har två befintliga parkeringar. Jag skulle rekommendera att styra trafik och 
besökare till den större parkeringen i väster då den har bättre väg fram. Den östra går på en 
mindre väg och passerar ett antal fastigheter vilket kan bli ett framtida problem i området. 
 
Ritningsförslagen på lederna tar därför sin utgångspunkt från den västra parkeringen. 
Riktningen är också tänkt att underlätta planeringen av stigarna så möten och korsningar 
med andra stigar och leder i området så långt som möjligt sker där cyklister är på väg uppför 
och håller en lägre hastighet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ledbeskrivning: 

 
Röda området 
Det södra området omges av brantare terräng med stora inslag av större sten och en del 
klippor. Det gör området lite svårare att angöra. De befintliga motionsspåren och bilvägarna 
är rejält branta. Tillsammans med att terrängen generellt passar bättre för att 
kostnadseffektivt ta fram svårare leder av röd karaktär tycker jag man ska fokusera just på 
röda leder i området. Det blir då faktiskt ganska lätt att få fram stigar enligt förslaget nedan.  
 
Det mesta ska kunna göras med en kraftig lövblås, räfsa och grästrimmer. Enskilda stenblock 
kan behövas rättas till. Det är dock sista biten tillbaka mot parkeringen som kan kräva lite 
grävjobb, inte mer än att det går att göra med spade och hacka och skapa ett hållbart 
uthugg. Se tipps sist i rapporten. 
 
Ett mer tekniskt krävande område. Angörings problem 
I mitt första förslag har jag hållit mig till tillgängliga fastigheter och då är angöring via 
skidbacken sannolikt det bästa. Man kan då skapa en serpentin stig över skidbacken upp. Här 
är föryngringsskog vilket gör att man eventuellt får jobba lite mer med att få bort stubbar 
mm.  
 
Ett alternativ som skulle fungera bra är att följa gula motionsspåret upp till toppen, medurs. 
Hela sträckan blir då uppför för cyklisten vilket håller ner hastigheten och bidrar till goda 
möten med vandrare. Stigen har idag en form som passar med rött spår och blir en naturlig 
barriär för att slippa få upp mindre erfarna cyklister till de lite svårare spåren. Det senare 
kräver dock tillåtelse från andra markägare än de som omfattas i övrigt i denna rapport. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Röda lopparna 
4 500 m totalt 

 
 
a, angöringspunkt/parkering 
b, stigen upp mot toppen, följer bilvägen bort mot skidbacken 
c, serpentin uppför skidbacken, en del röjning i föryngringen, sannolikt dra en del stubbar 
mm. En del grävjobb i svängarna, görbart för hand.  
d, från skidbacken upp mot toppen befintlig skogsbilväg, här kan man vika vänster, söderut 
(g) och utför alt fortsätta upp mot toppen (e). Upp mot toppen kan man röja fram stig i det 
befintliga stickspåret. Det södra 
e, nerför, lättarbetat, mindre röjning och lövblås löser det mesta 
f, sista biten kräver mer arbete för att göra uthugg då det är ganska brant terräng. Lite 
knepigt att hitta rätt linje, men möjligt att göra ett rött spår ner. 
g, härlig terräng där man hittar bra linjer mellan alla klippblock och stenar ner mot botten. 
Lövblås bör vara tillräckligt till största delen. 
h, motsvarande g fast uppför 



i, här är mindre sten och går göra långa svepande svängar nerfö mot sjön. Mer gjord i backen 
ger snällare yta på stigen. Tipps att inte gå för brant då man får ut mycket skönt flow här 
med lite snällare lutning. Uppför går man på skrå. Inslag av en del sten som bidrar till en 
teknisk stigning. Finns ett markerat spår från sjön. Osäker på vem som är avsändare. 
j, sista biten efter korsningen av motionsspåret kräver lite röjning. Sannolikt en del större 
sten att ta hänsyn till. Ansluter vid foten av e partiet och man kan välja f tillbaka hem eller 
följa skogsbilvägen tillbaka upp mot toppen. 
 

 
 
Från toppen kan man med fördel med inspiration från engelska bikeparks skapa fler 
utförslöpor. De blå markerade passar bäst som röda spår med liknande förutsättningar som 
omkringliggande röda stigar. De svarta spåret ligger i terräng som inte passar för annat än 
riktigt svår stig. Finns få sådana officiella leder i Skåne så kan vara värt att ta fram. 

 
  



Gröna loopen 
Ca 500 m 
Norr om sjön och mellan röda och gula motionsspåret skulle det vara lämpligt med ett grönt 
barnspår. Terrängen är delvis stenig och kuperad så det kräver mer arbete för att få spåret 
bra. Det bästa vore såklart med att köpa in expertis för det spåret. Sannolik kostnad runt 300 
tkr. Men, man kan också själv köpa in grus och fylla på längs dragningen och lägga tid med 
spade och hacke för att göra rätt uthugg för målgruppen.  
 
Spåret är planerat moturs där nedre delen ligger relativt flackt, men med mycket inslag av 
större sten. Den övre delen följer konturen av backen utan någon gång bli brant och 
erbjuder möjligheter att skapa modern flowtrail för riktigt rolig cykling för alla. 

 

 
 
a, Startpunkter, riktning moturs 
c, stenigt område, men relativt flackt. Gynnsamt läge med vägen bredvid för att kunna föra 
in de massor som behövs för att spåret ska kunna bli grönt. 
b, Den övre delen som följer slänten. Blir bäst om den byggs ordentligt som en flowtrail. 
Kräver därmed lite mer kunskap för genomförande. 

 
  



Blå spåret 
2500 m 
Norra området har högre halt av jord i marken och möjliggör därför att ta fram lättare stigar 
på ett lätt sätt. Utmaningarna ligger i att hålla sig till de naturliga avsatserna i landskapet 
som tar en runt i området på ett sätt så man följer konturerna av backarna och inte skapar 
för branta stigar. Fina områden som erbjuder vacker natur, spektakulära klippar och roliga 
stenar att köra runt. 

 

 
 
a, startpunkt, medurs. Lätt slänt att följa svagt uppför längs konturen.  
b, en liten platå med inslag av klippor och stenar att svänga mellan. Från toppen blir östra 
sidan riktigt brant och man bör hålla visst säkerhetsavstånd och verkligen se till att ta sig 
runt denna höjdkurva på skrå mot c. 
c, område blandat med skog med en hel del jordmån att skapa ganska snäll stig. Går att väva 
in stigen i de klippformationer som finns här. Kräver lite arbete att lägga stenar rätt så de går 
att rulla över för att bibehålla blå karaktären av spåret.  
d, ganska lättarbetad granskog som man lätt kan skapa svepande stig igenom. För att skapa 
ett hållbart blått spår gäller det att hålla moderat lutningar och verkligen följa konturerna av 
backarna på skrå, lätt uppför, lätt utför. 
  



Skyltningsinstruktioner  

 
Område: Ej framtagen, exempel från MTB Skåne Skyltningen bifogas senare. En manual är 
under framställande. 
 
Stig: GPS noder, angivelse av skylt per punkt 
 
  



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). 

 
  



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 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 materila. Viktigt att 
diken och groppar 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. 

 



 
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 


