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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 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 rätt målgrupper 
utifrån olika intressenters behov i området. 
 
För perioden 2019-2022 söker Stiftelsen medel för ett delprojekt som heter På Rull ut i 
Skogen och som syftar till att praktiskt bygga lösningar för barn, unga och nybörjare för en 
roligare och bättre upplevelse av stigcykling. 
 

Fastigheter: 

Slottet 2:33, Jockarp 2:2, Jockarp 2:3, Jockarp 2:4, Kommunens mark vid hjortakroken, Ynde 
11:1,  
 

Markägare:  

Kommunen, (Slottet 2:33 samt mark runt Hjortakroken); Trolle Ljungby, (Ynde 11:1), 
Privatperson (Vilhelmsson/Jönsson) (Jockarp 2:2 och 2:3), Privatperson (Svensson) jockarp 
2:4 
 

Bakgrund:  

Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling kontaktade under hösten 2017 godsförvaltningen på Trolle 
Ljungby för att förhöra sig om deras syn på stigcykling på Ryssberget. Kontakten var 
sprungen ur löpande dialog med Bromölla Kommun och Sölvesborgs Kommun om att skapa 
en bättre styrning av målgruppen för att på sikt kunna skapa en hållbar friluftsupplevelse 
som även skulle kunna nyttjas för turism. 
 
Då området på Ryssberget och runt Sölvesborg hyser många olika grupperingar av cyklister, 
från organiserade till besökande från stora delar av södra Sverige var dessa inte involverade 
till en början. Med hjälp av kommunen kunde vi till uppföljande möte även välkomna in 
lokala cyklister samt representanter från Sölvesborgs Cykelklubb. 
 
På uppföljande möte vid Ryssbergsstugan diskuterades den skogliga driften, jakten i 
området och Trolle Ljungbys syn på störningar från det rörliga friluftslivet. Likväl med en 
ambition att vilja fortsätta diskussioner om hur man skulle kunna skapa en bättre styrning av 
cyklister för att bättre kunna parera med den löpande driften. Detta möte följdes upp med 
ett tredje möte där följande önskemål från Trolle Ljungby framfördes: 

- Man önskade en koncentration av cykling till södra delarna av Ryssberget, helst så 
nära kommunens mark som möjligt 

- Man är inte intresserade av att binda ihop området norrut mot Bromölla 



- Man är öppen för att låta lokala cyklister fortsätta cykla på de stigar och leder som 
finns i syd, men önskar inte fler leder, och vill helst begränsa området från 
Ryssbergstugan och söder ut. 

- Man vill inte göra någon längre utfästelse av tillstånd utan vill löpande kunna 
utvärdera hur man tycker det fungerar i området. 
 

Parallellt med detta gör de lokala cyklisterna i Sölvesborg en egen enkät bland ett 50 tal 
cyklister som pekar på att man egentligen inte önskar mer utbyggda leder eller tydligare 
marknadsföring av området. Det man önskar är att få fortsätta använda befintliga stigar och 
att man kan tillåtas att få plocka bort pinnar, ris, sly och grenar från spåren och vid enstaka 
behov lägga ut spänger vid blötare partier.  
 
Diskussionerna ovan har föregåtts av många års diskussioner mellan Sölvesborgs Cykelklubb 
och kommun om att få göra utpekade stigar och områden för klubbens verksamhet. Uppe 
vid Ryssbergstugan finns det markerade stigar med en Friluftfrämjandet skyltning. Det har 
inte blivit klart för mig huruvida dessa är godkända av markägarna eller vem som är ansvarig 
för lederna, som är tillsynes väl uppbyggda och underhållna. 
 
Under våren 2018 togs frågan om Ryssbergets utveckling för stigcykling med till 
representanter från Sölvesborgs kommun. Ett möte mellan kommunen, stiftelsen, 
cykelklubben och de lokala cyklisterna. Kontentan blev att det fanns ett intresse från 
kommunens sida att jobba vidare med frågan. Man lyfta fram att området runt Hjortakroken 
och kring Ryssbergsstugan skulle vara lämpliga men att andra områden runt tätorten skulle 
vara prioriterade för annat rörligt friluftsliv. 
 
Ur denna bakgrund tas denna arbetsplan fram för att ge rekommendationer kring hur en 
bättre styrning av stigcyklingen kan ske kring Sölvesborg och på södra delarna av Ryssberget. 
Inför arbetet har jag utöver nämnda möten fått ta del av nämnda undersökning från 
cyklisterna samt ett pm framtaget av cykelklubben av hur man ser att området skulle kunna 
utvecklas. 
 

Föreningar och/eller andra intressenter:  

Runt Hjortakroken finns en större anläggning för ridskola, en brukshundsklubb, en skola, en 
förskola, två basebollplaner samt att Sölvesborgsleden går runt området liksom att 
Skåne/Blekingeleden går igenom området. Utöver detta är området tätortsnära vilket gör att 
området används för vardagsrekreation. Det finns också en sannolik pulkabacke att ta 
hänsyn till. 
 
I området kring Ryssbergsstugan finns ett antal vandringsleder. I sydvästra hörnet finns en 
skyttebana. Friluftsfrämjandet har sin verksamhet i området. Hela området nyttjas av ett 
eller flera jaktlag och det finns spår som visar på att det vistas en del ryttare i området. 
 
Ingen av intressenterna ovan har kontaktats i framtagandet av denna rapport. För vidare 
arbete bör denna rapport delas med dem för vidare diskussion och samråd. 
 

Kända restriktioner i området:  

Runt Hjortkroken, ovan pulkabacken, finns en egen fastighet som är avspärrad. Sannolikt ett 
område som ska undvikas. Man bör hålla avstånd till Sölvesborgsleden och 



Skåne/Blekingeleden samt lämna utrymme för brukshundsklubben i väst och öst. De mest 
tätortsnära stråken bör lämnas fria för vardagsrekreation och området intill förskola bär 
tydliga spår på att användas i den dagliga verksamheten med barn i skogen. Jag utgår från 
att området är planlagt vilket medför krav på tillstånd och samråd för föreslagna åtgärder. 
 
På Ryssbergsidan kräver skyttebanan goda säkerhetsavstånd. I östra delen finns ett större 
naturreservat vars föreskrifter talar emot nyttjande för stigcykling annat än på anvisad 
väg/stig. Hela reservatsdelen utelämnas i denna rapport och vi fokuserar på att styra 
cyklister bort från reservatet. Markägaren på Ynde 11:1 önskar inga spår genom 
föryngringsytor. 
 

Mål med området:  

Det övergripande målet med området är att skapa en bra styrning av stigcyklingen. Med sitt 
tätortsnära läge och med sin storslagna natur bör man ta i beaktan att tillgodose både lokala 
rekreationsvärden samt upplevelser som tilltalar den tillresta. 
 
Min bedömning är att området runt Hjortkroken skulle vara ett bra nybörjarområde som kan 
tilltala alla som har en cykel, samt att där finns plats för en lättare träningsrunda för de som 
är mer stig-orienterade som kan tillgodose behovet för dem som inte har så mycket tid för 
sin träning samt att det utgör ett bra område för organiserad träning för klubben. Här kan 
man fånga upp spontanidrotten och få barn som är närboende eller går på skolan att 
tillbringa lite tid i naturen och öva upp sitt självförtroende på cykeln så att man på sikt vill 
söka sig ut mot Ryssberget. 
 
Ryssbergets sydligaste delar och sydostliga sluttning bör få en framtoning som relativt lätt, 
och lagom utmanade område för tillresta och för de närboende som visar ett större intresse 
för stigcykling. Om Hjortkroken är ett grönt-blått område bör Ryssberget vara blått-rött och 
utformas så att det dels passar crosscountrycyklisters behov av att få ihop 1-2 timmars 
träningsrunda liksom att det ska få en hög kulfaktor för gemene stigcyklist. Då detta är 
kommunens mark, och det finns tydliga önskemål från ägaren till Ynde 11:1 om en tydlig 
styrning av stigcykling bort från fastigheten bör mer publika leder ligga i detta område. 
Sluttningarna på Ynde 11:1 ner mot Skjutbanan bör utgöra områdets röda del, då röda leder 
har en naturlig selektering mot färre cyklister.  
 
En av de viktigaste bitarna i detta området blir att skapa ett bra riktningsflöde på cyklisterna 
där man vill få dem att använda bilvägen upp mot Ryssbergsstugan uppför och sedan ta 
stigarna tillbaka neråt. Det blir viktigt att ha en riktigt bra led längs kanten mot reservatet för 
att få cyklister av välja bort att cykla vidare ner i reservatet. De cyklister som kommer ner på 
västsidan leds tillbaka uppför mot Ryssbergsstugan längs förslagsvis vita slingan. 
 
Det finns idag en väldigt fin stig bortom Ryssbergstugan som går längs toppen på 
bergsryggen över Jockarp 2:2. 2:3 och 2:4 och vänder ner mot Ynde 11:1. Att väva samman 
denna med någon av de leder som ligger norr om Ryssbergstugan skulle ge en väldigt fin 
utflyktsrunda för den lite duktigare cyklisten och skulle på ett bra sätt kunna fånga upp dem 
som vill cykla lite längre rundor.  
 



Merparten av befintliga stigar som ligger norr om Ryssbergsstugan är väldigt roliga för den 
lite duktigare cyklisten. De är mycket uppskattade bland de lokala cyklisterna. Men deras 
generella dragning rakt i fallinje samt markägarens önskemål om styrning bort från detta 
område gör de mindre lämpliga att peka ut som publika leder.  
 
Det vore ändå önskvärt om en uppgörelse mellan lokala cyklister och markägare om fortsatt 
nyttjande av dessa leder kunde komma till stånd. Min bedömning är annars att det riskerar 
att dyka upp nyare stigar på andra ställen där man har sämre koll på dem och sämre chans 
att kommunicera med de lokala cyklisterna. Med hjälp av ett ”offentligt” skyltsystem kan 
man även lätt skapa illusionen av att ej skyltade leder inte är tillåtna leder vilket sannolikt 
kommer minska trycket på dessa leder. En bra dialog mellan cyklist och markägare är till sist 
också den effektivaste styrningen, men kräver ömsesidig förståelse. 
 
Med åtgärder framtagna i denna rapporten har jag som mål att skapa en styrning av cyklister 
så att man från markägarhåll för Ynde 11:1 vid ett antal viktiga knutpunkter lätt kan nå ut 
med information om det pågår jakt eller skogsbruk i området. Föreslagna utflykts/xc runda 
skulle vara en viktig del i att fånga upp cyklisterna längs ett huvudstråk där man lättare kan 
få ut information om inskränkningar att för dagen nyttja en stig eller led. 
 
Det vore slutligen en god idé att prata om de tre områdena som separata områden, men 
ändå planera dem utifrån ett övergripande behov av bra styrning i området som helhet. 
Framöver i rapporten kommer jag därför prata om område Hjortakroken, område 
Ryssbergsstugan och område inofficiell norra. 
 

Makroperspektiv på området:  

Utifrån ett större perspektiv och styrning av stigcykling så har Sölvesborg med sitt läge som 
tätort nära den storslagna naturen goda chanser att profitera på besökande cyklister. Det 
behöver likväl inte utvecklas som en storskalig näring, även om förutsättningarna finns. 
Tyvärr går de inte att koppla samman till något ekonomiskt värde för de privata markägarna 
vilket talar för mer småskalig besöksnäring och tydlig styrning till den tätortsnära naturen 
som ägs av kommunen. På sikt skulle de inofficiella lederna kunna upplåtas mot ersättning 
till föreningen och/eller någon lokal entreprenör som vill jobba med guidning. 
 
Det pågår idag ett antal projekt kring stigcykling inom en timmes radie från Sölvesborg, både 
på Skånesidan så som på Blekinge sidan. Det som är en turistprodukt är det samlade värdet 
av alla dessa områden. Områdena i Hjortakroken och på Ryssberget kommer vara högt 
aktade och väl uppskattade av besökare. Men vi ser samtidigt att denna utveckling ger en 
god spridning av den lokala och regionala stigcyklingen vilket inte bör leda till 
överutnyttjande av i denna rapporten framlagda stigar. 
 
Intresset kring det lokala och regionala cyklandet växer just nu väldigt mycket i Skåne och på 
sina håll upplevs detta som störande. I de fall som de leder till störningar och konflikter är 
när det inte har gjorts ändamålsenliga stigar och leder som passar de olika färdighetsnivåer 
av teknisk kunskap som finns inom målgruppen. Inom projektet MTB Skåne görs det 
liknande arbetsplaner som denna för områden i Bromölla, Kristianstad, Hässleholm och 
Bjärnum samt i stora delar av övriga Skåne. Det är först när alla dessa projekt sjösatts som 
man kan få ut fulla effekten av en bra styrning av målgruppen stigcyklister. 



 

Nyttjanderättsavtal: (Led, ledbygge, skyltning, digital skyltning, marknadsföring) 

Inga avtal finns framtagna eller godtagna för området vid framläggande av denna rapport. 
Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling ser potential i området och är öppen för diskussion om 
eventuellt vidare samarbete för att utveckla stigcyklingen i området i linje med vad som i 
framkommer i denna rapport. 
 

Tillstånd: 

Vi har inte undersökt vilka tillstånd som kommer krävas i de olika områden. Sannolikt 
kommer bygglov krävas gällande skyltningen i Hjortakroken. Sannolikt även samråd för 
Hjortakroken då det är tätortsnära och sannolikt planlagt område. Det bör också vara 
sannolikt att skyltning till och från parkeringar kräver bygglov. 
 

Organisering och genomförande: 

Vi har inte lagt någon större vikt vid denna punkt då rapportens främsta syfte är att fungerar 
som ett förslag på framtida riktning för området. Rekommendationer i denna rapport ska 
kunna ligga till grund för vidare beställningar av tjänster för genomförande. 
 
Det finns ett visst intresse för stigbygge bland de lokala cyklisterna. Men det handlar mest 
om att hålla befintliga spår och stigar öppna efter höst- och vinterstormar så man kan 
fortsätta cykla de stigar man har för vana att nyttja. Det har redan gjorts en del jobb och det 
bör vara möjligt att organisera ideella arbetslag som hjälper till att utveckla föreslagna leder. 
Även cykelklubben visar på intresse att engagera sig i stigbygge. 
 
Vår rekommendation är att det i sådant fall bör utses en ”stigchef” som är den som fattar 
beslut om vad och hur åtgärder ska utföras så att dessa är förankrade med markägare och 
följer de graderingar som denna rapport pekar ut.  
 
Skulle projektet På Rull ut i Skogen få till hela sitt sökta anslag finns goda möjligheter att 
anlita professionella arbetslag för stigutvecklingen. Dessa arbetslag kan även fungera som 
”skola” för lokalt engagerade i hur man kan utveckla och underhålla stigarna och lederna 
framöver. 
 
Det ligger i Stiftelsens intresse och uppdrag att titta på en förvaltande roll av stigar och leder 
runt om i Skåne. En förutsättning för detta är att stigarna och lederna följer riktlinjer för 
skyltning och gradering framtagna inom konceptet/projektet MTB Skåne. 
 

Finansiering: 

Ett genomförande av föreslagna åtgärder skulle uppskattningsvis ha en budget runt .... 
 
Inom projekt på Rull Ut i Skogen söka ca ... för åtgärder på Ryssberget och i Hjortakroken. 
 

Övrigt:  

Rapporten är ett utkast för vidare diskussion kring framtida genomförande, organisering, 
finansiering. Föreslagna rutter kan och kommer ändras något vid mätningar av lutningarna 
längs stigarna. Korrigeringarna bedöms generellt bli ringa utifrån underlagen, men vissa 
avsnitt går genom svåra partier och kan av professionella genomförare bedömas ej görbara 



av budget skäl . Vid arbeten i marken kan även oförutsedda hinder uppstå som motiverar 
korrigeringar av leddragningen under arbetets gång. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Områdesanalys Hjortakroken: 

 
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) 

 

Positiva Points of interests:  

- Hela områdets läge med närhet till staden 
- Parkeringsplatsen vid trafikplatsen mot Ynde. Har toalett, fikabord, soptunnor och 

nära angöring mot området. 
- Klippformationer inne i skogspartierna, ger en dramatisk inramning men bör 

undvikas att köras över. 
- Parkeringsplatsen vid Hjortakroksskolan. Väl tilltagen, bra läge. Saknar dock 

soptunnor, vatten, toalett. Om inte detta åtgärdas kan parkeringen leda till 
störningar för boende i området. 

- Befintliga stigar i området. Kan utgöra 80% av basen för en blå led 
- Området norr om hjortkroksskolan, fantastiskt miljö för mindre barn och nybörjare 

med en pump/pedal trail 
- I stort sett samtliga skogsbestånd innehåller vacker miljö med goda förutsättningar 

att göra attraktiva stigar 
- Allmänningar vid skolan som kan bli bra hubbar med pumptracks. Ser området 

närmast skolan som mest intressant. Ser väldränerat ut, bra grund med berg i dagen, 
samt ligger mer avskilt från boende. 

 

Negativa Points of interests:  

- Sölvesborgsleden. Bör undvikas att korsas eller nyttjas för cykling så långt som 
möjligt. Fungerar som en naturlig yttre ram för en blå led.  

- Brukshundsklubben, hålla viss distans mot klubben för att undvika störning. Sannolikt 
att medlemmar även strövar i närområdet. 

- Fastighet Sölvesborg 5:54. Osäker på vad som finns här men alla yttre observationer 
indikerar att det är ett område som bör undvikas. Leder lätt till branta klipppartier 
som man inte vill få ut cyklister på.  

- Pulkabacken. Utgör inget större problem, men bör tas i beaktan så man vid 
anläggande av stig inte skapar onödiga hinder för vinteraktivitet. 

- Skåne/Blekingeleden undvik korsningar där det inte råder god visuell kontakt, 
minimera antalet korsningar. 

- Området väster om förskolan, öster om Sölvesborgsleden. Verkar användas flitigt för 
vardagsrekreation och som en del av den pedagogiska verksamheten i både skola och 
förskola. 

 



 
 
Röda markeringar – Föreslagen dragning av mtb leder 

Blå markering – angöringsleder från parkering alt från Ryssberget 

Lila cirklar – områden lämnade för andra intressenter 

Grön cirkel – föreslagen plats för pumptrack 

 

Naturskydd i området 

Enligt utdrag från naturvårdsverket finns inga specifikt utpekade skydd i området. Området 
är dock utpekat med förbud mot markavvattning. En fråga som inte kommer vara aktuell 
med föreslagna dragningar. 
 
Enligt en sökning på Skogsstyrelsens Skogens Pärlor kan man se att det finns en 
nyckelbiotopp att ta hänsyn till. Denna tangera sydostliga delen av blå spåret och här bör 
förvaltaren av marken vara med vid utsättning av spåret så man hamnar rätt mot 
biotoppgränsen och/eller de skydd som gäller för biotoppskyddet. 



 
 

  



Ledbeskrivning: Grön Led  

 

Namn: Hjortakrok 1  

 

Längd: 550 m, körs moturs 

 

Målgrupp: Yngre och nybörjare, ett mindre barn med oväxlad cykel ska kunna tas sig runt 
spåret utan problem 
 

 
 

Direktiv ledbygge:  

Generella riktlinjer från gröna leder. Stigen ska ha rollers och bankade kurvor för att ge så 
hög kulfaktor som möjlighet, byggda för att möta målgruppens förväntningar.  
 
Sannolikt kan man färdigställa hela leden med en bobcat/minigrävare med skopa och 
jordfräs, samt en plattvibrator samt utförande av enklare röjningsarbeten.  
 
Kräver en del material, framförallt packningsbara väggrus/stenmjöl. 
 
Första partiet uppför har bra lut hela vägen. Lättarbetat. Måste vara noga med lutningen, 
clinometer ett måste. Sista partiet utför kan få bra lut hela vägen. Lite större berms i 
kurvorna, kan vara möjligt att göra rollers som möjliggör gapjumps för de lite bättre 
cyklisterna. 



 

 

Målbild av färdig led: 

Ett väl uppbyggt spår av pump/pedal typ där barn gärna väljer att köra några varv mellan 
rundorna i pumptracken. Inga svåra hinder och möjligt för balanscyklar, vanliga cyklar att ta 
sig runt. Samtidigt bygd så att äldre barn kan hoppa och duktiga cyklister få kämpa lite med 
tekniken om farten blir högre. Ska väcka nyfikenhet att vilja prova blå spåret någon dag. 
 

GPX karta och fil leddragning: Klar!! 
 

Parallelldragning av andra leder:  

Ja, starten uppför blir också startsträckan för blå leden med start från skolan!! 
 

Sannolika underhållsåtgärder:  

Beror helt på vilken budget som blir tillgänglig för genomförande. Den viktigaste faktorn för 
lågt underhåll på leden blir att inte överstiga 4 % lutning för att undvika inbromsningar som 
sliter mycket samt att bygga kurvorna utför så att de går att cykla igenom utan kraftiga 
inbromsningar. Löv och grenar måste bort på hösten/vintern. 
 

 

 

  



Ledbeskrivning: Blå Led  

 

Namn: Hjortakrok 2 

 

Längd: 3300 m, körs medurs 

 

Målgrupp:  

Alla som kan cykla en mountainbike och har en normal kondition. Ställer inga större krav på 
särskilt tekniskt kunnande på cykeln, även om vissa partier kan kännas utmanande, låg 
utväxling och grundläggande kunskaper hur man bromsar och fördelar sin vikt vid 
inbromsning ger en bättre upplevelse 
 

 
 

Direktiv ledbygge: 

I princip hela norra delen av leden går på redan upptrampade stigar. Krävs mindre 
handarbeten för att korrigera dragningarna så att det blir en sammanhängande lopp. Stigen 
har fin naturlig karaktär och bär initialt inte överarbetas. Verkar vara relativt torr mark med 
bra naturlig dränage. Eventuellt kommer vissa partier behöva förstärkning av stigbädden 
med väggrus. Enklare åtgärder som kan skötas av ideella krafter. 
 
Den södra delen blir nydragen. Mestadels bokskog vilket medför att marken sannolikt blir 
lerig vintertid och därför bör förstärkas. Röjning av stigkorridor kan till 95 % göras med 
handarbete, liksom räfsa fram stigen. Går att lägga stigen på naturliga höjningar i marken 
och sannolikt ingen behov av maskinarbeten, fullcuts eller andra tyngre arbeten. 



 

Målbild av färdig led:  

En härligt knixig blå stig genom vackra naturbiotoper. En del rötter och stenar, en del uppför 
och utför. Ganska typisk stig för trailcyklister och crosscountryfantaster. Generellt ganska 
lätt vilket lämpar sig väl som nästa steg efter grön stigen, men samtidigt en del passager som 
lämpar sig för träning av tekniska färdigheter. Ett bra träningsspår för den med lite tidspress. 
 

GPX karta och fil leddragning: Ja 

 

Parallelldragning av andra leder: Första 200 m från hjortakroksskolan år på grön 1. 
Angöring från Yndre går på vandringstig. 
 

Sannolika underhållsåtgärder: Med rätt material på stigbädden och noggrannhet med 
stigens lutning enligt instruktionerna för blå leder torde leden knappt behöva underhållas.  

 

 

  



Områdesanalys Ryssbergsstugan: 

 
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) 

 

Positiva Points of interests:  

- Hela områdets läge med närhet till staden 
- Parkeringsplatsen vid trafikplatsen mot Ynde. Har toalett, fikabord, soptunnor och 

nära angöring mot området. 
- Parkeringsplats vid naturreservatet 
- Ryssbergsstugan på toppen som knutpunkt/samlingspunkt 
- Klippformationer inne i skogspartierna, ger en dramatisk inramning men bör 

undvikas att köras över. 
- Genomgående fin topografi och fina skogsbestånd att arbeta med 
- Befintliga stigar i området.  
- I stort sett samtliga skogsbestånd innehåller vacker miljö med goda förutsättningar 

att göra attraktiva stigar 
- Föreslagen utflyktsled nedan. Fina utkikspunkter.  

 

Negativa Points of interests:  

- Reservatet i väst. 
- Markerade vandringsleder, framförallt de avsnitt som är stigbaserade. De delar som 

går på grusväg bör inte vara ett problem så länge man kan styra cyklisternas 
färdriktning så att den går uppför. 

- Ett antal jaktpass finns i området 
- Skjutbanan i öst 
- Föryngringsytor i skogen. 

 

Naturskydd i området 

I skogsstyrelsens Skogens Pärlor kan man se att det finns gott om kulturlämningar att ta 
hänsyn till i området. Skisser på leder i denna rapport har inte kunnat ta detaljerade hänsyn 
till detta men det bör lyftas fram att vid utmärkning av leder och stigar framöver bör 
förvaltare av markerna vara med och om man avser att ta sig genom utpekade område för 
kulturlämningar bör Länsstyrelsen involveras. Landskapet rent generellt är stenigt med en 
del klippformationer och för en lekman torde det vara näst intill omöjligt att skilja 
kulturlämning mot andra områden. 



 
 

Enligt naturvårdsverket finns inga specifika naturskydd utanför naturreservatet att ta hänsyn 
till. Hela området är utpekat som riksintresse för friluftsliv. De naturskydd som pekas ut av 
skogsstyrelsen torde rimligen finnas väl dokumenterade i respektive förvaltares 
skogsbruksplan som vägledning hur man ska förhålla sig till dem. 
 
Ett rimligt antagande är att all form av maskinellt arbete inom kulturlämningar och 
biotoppskydd är uteslutet vilket försvårar vissa partier av flowtrail karaktär. Med området 
som riksintresse för friluftsliv bör det gå att argumentera för att handröjda stigar med 
förstärkt stigbädd kan accepteras genom skyddsområdena. 

 

 
 

 

 



Karta över befintliga leder vid inventeringstillfälle 
Det finns till synes gott om leder att jobba med i området och det krävs inga större åtgärder 
med stigbyggnation för att skapa en bra styrning med hjälp av skyltning i området. Bilden 
nedan är tagen från Trailforks som inför detta arbete, med hjälp av de lokala cyklisterna, har 
uppdaterats med alla kända och uppskattade leder i området. Saknas görs den skyltade 
leden 8.an som ligger runt ryssbergsstugan. I övrigt har jag inte kunnat se tydliga spår på 
andre leder än dessa utpekade i området. Längst söderut, på kommunens mark finns en del 
upptrampad stig, om detta är från cyklister eller vandrande låter jag vara osagt. 

 

 

 
 
Utifrån önskemålen från markägaren till Ynde 11:1 att minska cyklingen norr över och de 
lokala cyklisternas önskemål om att få fortsätta använda stigar och leder som de uppskattar, 
är mitt förslag att följande stig-avsnitt plockas bort från det som blir ett officiellt och mer 



tillgängliggjort område. Stigar markerad med lila skulle då bli inofficiella leder i en 
överenskommelse mellan de lokala cyklisterna och berörda markägare. Förslagsvis läggs de i 
en privat grupp på Trailforks så allmänheten inte informeras om dem. De rödmarkerade 
lederna går in i reservatet och bör också tas bort från Trailforks. 
 
Till en början kan man låta stigarna vara, men skulle man på sikt uppleva att de utnyttjas i för 
hög grad och att kommunikationen med cyklisterna inte fungerar i samband med jakt eller 
skogsarbeten kan man skylta dem som ej del av de officiella stigarna. Detta fungerar som 
avledande, utan att vara ett faktiskt förbud.  

 

 
 
Då området som helhet skulle behöva en längre utflyktsrunda för att möta efterfrågan från 
det som vi kan kalla ryggsäckscyklister och för de lite mer vältränade som vill kunna köra en 
längre sammanhängande runda har jag tagit fram följande förslag. Rundan är helt baserad 
på befintliga stigar som skulle fungera väl för en lite svårare utflyktsrunda. Jag tror det är 
viktigt att hitta en lite svårare nivå så att den inte attraherar för många cyklister. Det innebär 
också att man inte behöver göra några aktiva åtgärder med stigbädd mm då rötter, stenar, 
diken mm är en positiv del av upplevelsen av en svårare led.  
 
Fördelen med att ha denna  leden är att man genom skyltning längs leden kan nå de lokala 
cyklisterna som nyttjar det inofficiella området. Det blir också tydligt att det finns ett 



officiellt spår som man som besökare ska hålla sig till. Man kan helt enkelt styra målgruppen 
på ett positivt sätt och inte bara genom förbud. Spåret skulle med fördel kunna bindas 
samman med det spår som idag kallas 8:an och inte ligger med på kartan på Trailforks. Likaså 
går spåret så att alla övriga stigar startar från denna huvudled 

 

 
 
Givet att man kan hitta en bra överenskommelse om de norra området i linje med vad som 
angetts ovan blir följande gulmarkerade områden viktiga punkter för skyltning och 
information. Det är sannolikt att det är vid dessa punkter man kommer nå ut bäst med 
budskapen från skyltningen och det är här man som jaktlag eller markägare på ett lätt sätt 
kan nå fram med information om aktiviteter i området.  
 

 



 
Området där cykelvägen passerar E 22 bör har en större informationsskylt om hela 
Trailheadet liksom en likadan skylt bör finnas vid reservatets parkering (kan bli svårt med 
tillstånd?) samt uppe vid Ryssbergsstugan. Övriga två punkter är viktiga för det är här man 
fångar upp cyklister och kan styra deras riktning av rörelse samt nå ut med information om 
begränsningar av nyttjande av stigar kopplat till jakt eller skogsbruk. 
 
Följande av utpekade stigar bör bibehålla sin karaktär som blåa leder och skyltas därefter. 
Vissa mindre korrigeringar kan behövas, både ur svårighetsperspektiv men även med hänsyn 
till utpekade kulturlämningar i området: 

- Röd Vit Snitsel 
- Kopannan 
- Åtel 
- 8:an (se karta nedan) 
- Bokbranten 
- Kotten 
- Kraftledningen 

 
Stigarna på västra sidan bör få en röd karaktär vilket kan innebära mindre åtgärder för att 
göra dem lite svårare, framförallt i början så att man som cyklist tidigt får möte de 
svårigheter som leden kan komma att erbjuda. Detta är ett effektivt sätt att göra stigarna 
säkrare då det hindrar mindre duktiga cyklister att välja lederna. Att jag vill prioritera dessa 
leder som röda är att det sannolikt är färre cyklister som väljer rött och man får färre 
människor som dras mot Ynde 11:1. När de kommer ner från stigarna vill man få dem att 
cykla höger, längs vita vandringsleden upp mot Ryssbergsstugan igen. Som jag har förstått det 
finns det en muntlig överenskommelse om att cyklister får använda vita slingan uppför. 

- Stock och Sten 
- Rishögen 
- Branten vit 
- Krattan 
- Kojan 

 

 



 

En högre nivå av upplevelse 

 
Vill man höja nivån på upplevelsen av området för framförallt besökande kan ett antal mer 
omfattande åtgärder vara på plats och framförallt för att nå målen med rapporten. Det finns 
två övergripande mål som enligt mig är viktigare än något annat.  
 
1, att fånga upp cyklisterna innan de kommer in i reservatet.  
2, fånga upp cyklisterna så de prioriterar att hålla sig på de södra delarna om 
Ryssbergsstugan, det vill säga göra detta området mer attraktivt. 
 
Mitt förslag från ovan för området är då att jobba med bilvägen upp mot Ryssbergstugan 
från reservatets parkering som en transportled för alla leder upp på berget. Från vägen kan 
man skylta stigar som tar en tillbaka ner mot början på backen. Här finns redan en del leder, 
men det skulle behövas en lättare och mer genomgående blå led av flowtrail-karaktär för 
möjliggöra för alla, oavsett färdighet, att välja denna vägen ner. En sådan led har potential 
att bli en turistprodukt på sikt om den blir utförd med rätt budget och kompetens. 
 

Jag har gjort en grov bedömning av lutningar i området och en dragning liknande nedan 
skulle kunna fungera (lila markering). Finns dock en del frågetecken kopplat till att det går 
igenom det utpekade området för kulturskydd och kulturlämningar. Vidare beskrivning 
nedan under flowtrail. 

 
Än viktigare är det nog ändå att skapa en bra led som fångar upp cyklister som kommer på 
kopanan, åtel, bokbrant innan dessa går vidare ner i reservatet. Terrängen för detta talar för 
att en sådan led får bli röd. Ska den göras blå krävs det omfattande arbete och kommer bli 
väldigt dyrt. Bättre då att göra en röd led och låta kopanan och åtel bli röda leder och lägga 
mer resurser på flowtrailen för de som önskar blå led. Blå leder finns även att hitta vid 8:an 
och med en ny blå led på kommunens mark vid övergången över E22 och en utbyggnad av 
leden som kalla bokbranten, se förslag nedan.  
 

 
 

 



Nya Leder 

 

Ledbeskrivning: Blå XC  

 

Namn: Blå XC  
 

Längd: 2 400 m, körs moturs 

 

Målgrupp: Alla stigcyklister som vill köra ett kortare motionspass. Blå karaktär utan 
egentliga hinder. 
 

 
 

Direktiv ledbygge:  
En led som kommer ha högt tryck och som kommer behöva har en genomgående förstärkt 
stigbädd. Terrängen är lättarbetad och det går att hitta bra linjer på höjder som ger naturlig 
avrinning av vatten samt gör att man undviker branta partier. Då man kan räkna med högt 
antal passager är riktlinjerna nedan för hållbara leder väldigt viktiga att följa på denna leden. 
 
Finns en del naturskydd att ta hänsyn till. Då det rör sig om mestadels ny stig nära tätort och 
reservat bör en mer detaljerad arbetsplan tas fram för samråd med länsstyrelsen. 
 

 



Målbild av färdig led: En lätt och rolig led som kan fungera som kortare träningsrunda, 
men som också styr cyklister som kommer från tätorten och parkeringen i Ynde förbi 
reservatet och parkeringen där, liksom att den fungerar som led tillbaka mot orten och 
parkeringen efter en dag på berget.  
 

GPX karta och fil leddragning: Endast grovt höftat förslag. 
 

Parallelldragning av andra leder: Nej, använder en del upptrampad men omarkerad stig. 
 

Sannolika underhållsåtgärder: Byggs den upp ordentligt enligt direktiven ovan så bör den 
vara i stort sett underhållsfri. 
 

 

 

 

 

 

  



Ledbeskrivning:  

 

Namn: Utbyggnad av Bokbranten 
 

Längd: 2 400 m, körs medurs 

 

Målgrupp: Mer erfarna cyklister som gillar tekniska utmaningar och lite stökigare stig. 
Känslan av lagom utmanande stigcykling. Den ska kännas naturlig och ha en lite ruffare blå 
karaktär. 
 

 
 

Direktiv ledbygge:  
Börjar på markerad stig i trailforks.. Början av befintlig stig på gränsen till röd men med 
några mindre justeringar ok. Fram till reservatsgräns befintlig stig. Mitt förslag är att här ta 
höger längs röda vandringsleden, här vill jag att man följer grusvägen en liten bit tillbaka och 
sedan vikar upp höger i skogen och räfsar fram ny stig i bokföryngringen. Kan bli fin 
serpentin i blå stil en lång bit uppför. Vill vika av i tid så man inte kommer för långt då det 
där blir en ansamling av vandringsleder som vi helst styr bort cyklisterna från. 2/3 upp mot 
toppen korsar man skåneleden och blå vandringsled, här kan man låta mtb stigen vika ut på 
grusvägen sista biten upp. 
 
En relativt lätt stig att få fram. Kräver framförallt planering. Själva genomförandet bör räcka 
långt med manuell röjning och räfsa. 
 

Målbild av färdig led: Ett roligt spår som börjar utför och sedan avslutas med en härlig, 
svängande klättring uppför genom vacker bokskog av yngre karaktär. 



 

GPX karta och fil leddragning: Högst preliminär 

 

Parallelldragning av andra leder: Bitvis längs röd vandringled. På skogsbilväg så bör inte 
utgöra ett problem. 
 

Sannolika underhållsåtgärder: Om leden blir populär och körs i blöta förhållanden 
kommer stigbädden behöva förstärkas med grus. Eventuellt mindre åtgärder för att leda 
bort vatten från att samlas på stigen. Bör räcka med handarbeten. 
 

 

  



Ledbeskrivning: Flowtrailen 

 

Namn: Flowtrailen 

 

Längd: 1 300 m, en vägs led 

 

Målgrupp: En blå led för alla, även de som inte har en specifik mountainbike cykel. 
 

 
 

Direktiv ledbygge: För att nå målgruppen bör en professionell stigbyggare anlitas. Räkna 
med maskinbyggd led med tillförda bär- och slitlager på stigbädden. Ett bra riktmärke för 
budget är 300 tkr/km. Dock goda förutsättningar med stora delar bra, väl gallrad skog samt 
goda logistik förutsättningar för tillförsel av material mm vilket kan hålla nere priset. 
 
Med en relativ kvalificerad bedömning är det inte möjligt att göra en flowtrail från toppen 
vid ryssbergsstugan ner till parkeringen. Därav vald startpunkt. Terrängen från 
Ryssbergsstugan är mer svårarbetad och en flowtrail från toppen kommer inte nå ner på rätt 
sida och för med sig  dyrare arbeten samt en del klättringar längs leden. 
 

 



Målbild av färdig led: En av södra Sveriges bästa flowtrails, en turistmagnet som tål många 
passager i alla väder och låter alla som har en cykel få prova på glädjen med att cykla i 
skogen. 
 

GPX karta och fil leddragning: Högst preliminär 

 

Parallelldragning av andra leder: Delar går längs röd vit snitsel, korsar merparten av 
stigarna längs sluttningen. Ingår i arbetet att göra leden och skapa friktionsfria korsningar. 
 

Sannolika underhållsåtgärder: Med rätt budget och rätt kompetens relativt låg. En vecka 
om året med utjämning av håligheter och bromsspår bör räcka långt, samt mindre tillförsel 
av slityta. 

 

  



Ledbeskrivning: Röd uppsamlingsled 

 

Namn: Röda Uppsamlingsleden 

 

Längd: 2 400 m, en vägs 

 

Målgrupp: Mer erfarna cyklister som gillar tekniska utmaningar och lite stökigare stig. 
Känslan av lagom utmanande stigcykling i fantastiskt landskap. 
 

 
 

Direktiv ledbygge:  
Dyr och ganska omständlig dragning. Lätt att man tidigt kommer för lågt där sedan 
reservatet begränsar nerfarten. Kan å andra sidan med rätt budget bli en världsklassled. 
Delar kommer bli nödvändig för att fånga upp befintliga stigar innan de fortsätter ner i 
reservatet. Är man ok med upp och ner så blir det inga problem, allt annat än röd led blir för 
dyrt. Kan använda stora delar av befintliga stigar, t ex röd vit. Vill även komma bort från blå 
vandringsleden 
 
Detaljplanering kommer krävas av erfaren stigbyggare. Första ambitionen var att hitta en lätt 
flowtraildragning som skulle kunna fånga upp andra stigar vid slutet. Det är denna ambition 
som blir dyr och omständlig. 
 



Målbild av färdig led: En väl planerad stig som överträffar stigarna i reservatet gällande 
kulfaktor. Relativ uppbyggd men med hög naturlig känsla. Liksom flowtrailen en given 
turistprodukt. Ska kännas som den stigen man vill fortsätta på så man inte kommer ner i 
reservatet. 
 

GPX karta och fil leddragning: Väldigt preliminär. 
 

Parallelldragning av andra leder: Sannolikt svårt att planera in utan avsnitt som går 
parallell med blå vandringsled och röd vit snitsel 
 

Sannolika underhållsåtgärder: En röd led som är bra planerad bör vara i stort sett 
underhållsfri. 

 

  



Ledbeskrivning: Blå 8:an 

 
Namn: Blå 8 an 

 

Längd: 1 900 m, körs moturs 

 

Målgrupp: För de flesta stigcyklister som gillar stig med lagom mängd tekniska utmaningar. 
 

 
 

Direktiv ledbygge:  
Färdig stig med lågt behov av åtgärder annat än eventuell skyltning som går i linje med 
övriga leder. 
 

Målbild av färdig led: En bra träningsrunda på toppen för klubbcyklister eller 
utflyktscyklisterna som vill addera några km till sin träningsrunda. 
 

GPX karta och fil leddragning: ja 

 

Parallelldragning av andra leder: liten del på skåneleden 

 

Sannolika underhållsåtgärder: Vissa partier är för branta för långsiktig hållbarhet, annars 
en välbyggd stig som bör klara sig relativt bra. Har förstärkt stigbädd och lokala förmågor 
jobbar med att slutföra detta längs hela leden redan idag. 

 

  



Områdesanalys Inofficiella norra: 

 
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) 

 

Positiva Points of interests:  

- Befintlig stig på Jockarpsfastigheterna som anknyter till Yndre 11:1 och där 
namngiven stig norra länken är en fin utflyktsrunda för den lite bättre cyklisten. Fina 
utsiktspunkter. Kan knyta an till namngivna leden kraftledningen som leder cyklisten 
tillbaka mot ryssbergsstugan. 

- Längs skåneleden kan man sannolikt nå majoriteten av cyklister som vistas utanför 
uppmärkta stigar och leder med information om jakt, avverkningar mm 

- Ett 10 tal stigar i området som används av lokala cyklister. Används förmodligen 
förhållandevis lite då de inte visar på stort slitage, vilket borde vara fallet med tanke 
på hur de ligger i landskapet och dess lutningar. 

- Inga utpekade naturskydd att ta hänsyn till 
 

Negativa Points of interests:  

- Då markägaren till Yndre 11:1 helst inte ser området som utvecklat för cykling görs 
ingen vidare fördjupning av dessa frågor än såsom de berörs tidigare i rapporten. 

- De befintliga stigarna är nästan genomgående i fallinjen vilket gör dem olämpliga att 
peka ut för allmänheten då de snabbt kommer slitas ner och ändra karaktär 

 

Naturskydd i området 

Hos naturvårdsverket kan vi inte hitta några utpekade naturskydd. Hela området omfattas av 
riksintresset för friluftsliv. 
 
I skogsstyrelsens Skogens Pärlor kan man se att det finns en del kulturlämningar att ta 
hänsyn till i området. Skisser på leder i denna rapport har inte kunnat ta detaljerade hänsyn 
till detta. Det är enstaka kulturlämningar och inga större områden vilket borde göra dem 
mer visuellt tydliga i landskapet. Förvaltare och avstämning mot dennes skogsbruksplan 
rekommenderas. 

 



 
 

 
 

 
 

  



Skyltningsinstruktioner  

Görs först i detalj om beslut om att skapa leder och hur organisering och finansiering ska se 
ut!! 
 
Goda förutsättningar att kunna använda Stiftelsen Skånsk MTB Utvecklings kvalitetssäkrade 
skyltningskoncept, vilket medför att Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling också åtar sig tillsyn 
och skötsel av skyltar, samt tillsyn av leder och stigar. Lederna kommer då också 
kommuniceras via hemsida och app mot skånska och besökande cyklister. 
 
Viktiga punkter för skyltning markeras i kartan ovan och ger en grov bild på hur man vill styra 
cyklisterna i området. 
 
Oavsett vilken profil man väljer på skyltningen är min rekommendation att vara relativt 
restriktiv med skyltning i områdena och hellre jobba mer med stigarna som gör dem tydliga 
så att de inte behöver skyltas hela vägen. 
 
Det är framförallt för besökande som inte känner sig hemma i området som man skyltar, 
samt för att få en önskad styrning av beteende av lokala cyklister. Det är då framförallt 
viktigt att hitta en parkeringsplats och härifrån med hjälp av övertydlig skyltning lätt hitta 
fram till stigarna. Vid stigarna bör informationsskyltar finnas om vad skyltning i området 
betyder mm. Varje stigs början bör vara tydligt skyltad. Vid korsningar med andra leder eller 
bilvägar bör såväl cyklist som bilist/vandrare/ryttare upplysas om korsningen. 
 
Skyltningen på den enskilda stigen bör vara sparsam. Ger man mycket information förväntas 
denna överallt. Det ska enligt min mening fortfarande vara en naturupplevelse, men där man 
får hjälp av små ”knuffar” från skyltningen vid valda platser så man väljer rätt väg. Detta ger 
både cyklisten en bra upplevelse och gör det möjligt att balansera stigcyklingen med andra  
intressen. 
 

 
 

Exempel på informations- 

skylt vid Trailheadstart 

och/alt parkering!! 
Ca 1200x15000 mm 



   
 

 

 

 

 

    
 

 

 

     
  

 
 

   
 

 

 
 

 

Område:  

 

Stig: GPS noder, angivelse av skylt per punkt 

 

  

Pictogram att använda till och 

från parkering och 

informationsskylt 
100x100mm, på stolpe minst 120 mm 

bred och 1500 mm hög. 

Pictogram som visar ”officiell led” alt ej 

”officiell led”. Officellt pictogram sitter 

på toppen av all skyltning 

Pictogram som informerar andra 

intressegrupper om korsande cykelstig 

Upplyser cyklist om att sänka hastighet 

och vara förbered på att lämna företräde 

Exempel på information vid start av en 

stig. 

Exempel på information längs med 

leden, vid vägkorsning, stigkorsning, 

eller annan plats där man vill styra 

cyklist i önskad riktning. 



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 

 

  



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 

Rockk 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. 


