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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.
Fastigheter:
Ellestad 5:4 (norra satelliten på Salsbjers udde) och mark tillhörande Sjöbokommun längs
Salsbjers IP
Markägare:
Ellestad 5:4 ägs av Stiftelsen O D Krooks donation i M-län och förvaltas av Stiftelsen
Skånska Landskap, angränsande fastighet ägs och förvaltas av Sjöbo Kommun.
Bakgrund:
Under perioden 2017-2020 är Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling beviljade EU-medel via
Jordbruksverket och Leader i projektet Hållbar tillväxt genom ledbaserade turism och
rekreation – MTB leder i Snogeholm och Fyledalen.
Inom Leaderprojektet ska 5-6 mindre så kallade Trailheads (skyltat område med
ändamålsenliga stigar för mountainbikecykling) upprättas och planering, grundläggande
genomförande av stigar, skyltning samt marknadsföring av lederna är medräknat i
projektbudgeten.
Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling har inledningsvis av Leaderprojektet varit i kontakt med
flertalet av de större markägarna kring såväl Fyledalen såsom Snogeholm. Viljan att samverka
för att göra ett större sammanhängande område för mtb cykling har inte kunnat uppnås och
för markägarna viktiga aspekter som respekt för kronvilt, vilja att avvakta egna övergripande
policys för det allmänna friluftslivet, oviljan att söka dispenser kopplat till reservat mm har
gett bra indikationer på hur man bör utforma lösningar runt om Fyledalen och Snogeholm ,
istället för mitt i områdena, för att avlasta områdena från aktivt friluftsliv och turism kopplat
till cykelbaserad aktivitet.
I dialogen med markägare har det framkommit att det finns möjligheter att skapa lösningar
som passar projektet på b la Salsbjers udde vid Sövdesjön. Mellan Stiftelsen Skånsk MTB
Utveckling och Sjöbo kommun finns ett undertecknat nyttjade rätts avtal för mark
angränsande till Ellestad 5:4 där det redan under 2017 har påbörjats stig-bygge.
Under vintern 2017-2018 har även samtalen mellan Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling och
Stiftelsen Skånska landskap mynnat ut i en muntlig överenskommelse om ett framtida
nyttjanderättsavtal för mtb stigar på Ellestad 5:4, givet att länsstyrelsen beviljar
dispens/tillstånd för åtgärder kopplade till framtagande av stigar, skyltning samt nyttjande av
dessa. Efter beviljad dispens ska skriftligt nyttjanderättsavtal upprättas

Föreningar och/eller andra intressenter:
I området är såväl Sövde Byalag som Friluftsfrämjandet Blentarp/Sövde aktiva. Inom
Friluftsfrämjandet bedrivs även på området ledd mtb aktivitet för barn- och nybörjare.
Tidigare har det även funnits jaktarrendatorer på området, vilket enligt Stiftelsen Skånska
Landskap nu per 2018 är uppsagda för att möjliggöra en utveckling av det aktiva friluftslivet
på udden. Salsbjers IP nyttjas också av Sövde IF som har ett lag aktivt med ca en träning i
veckan och match varannan vecka under säsong. Årligen anordnas vid Salsbjer IP ett
Triathlon av Malmö Triathlonklubb samt att området på somrarna nyttjas av skolor och fritids
för utedagar. Skåneleden går längs med strandkanten i Söder och längs med Klingvälsån
förkommer frekvent fiske.
Kända restriktioner i området:
Hela området inom Ellestad 5:4 ligger inom N 2000-området Sövdesjön SE 430172,
undantaget en mindre spets längst norrut på markbiten. Skåneleden löper längs med
strandkanten i syd och såväl där som längs med Klingavälsån bör man hålla ett
säkerhetsavstånd på 30-50 meter för att inte störa befintligt friluftsliv. På hela udden finns
gamla motionsspår som används sporadiskt och till stor del är igenväxta, men med ambitionen
att öka det aktiva friluftslivet på udden bör man förhålla sig till dessa leder som om de vore
aktiva, för att inte skapa lösningar som på sikt kan begränsa nyttjandet av dessa leder för
andra målgrupper. Kommunens mark är planlagd i detaljplanen, området pekas ut för
allmänheten och som riksintresse för friluftsliv.
Mål med området:
Intresset för mtb cykling har historiskt (senaste 20 åren) varit relativt stort i området men har
ökat de senaste åren och många söker sig ut mot leder och stigar i Snogeholmsområdet. För
att bättre styra målgruppen cyklister vill vi genom ändamålsenliga stigar på Salsbjers udde
leda målgruppen bort från leder och stigar som kanske främst är ämnade för vandrare runt
Sövde sjön samt bort från Snogeholm.
Målbilden för området är att göra det mer attraktivt för aktivt friluftsliv genom stigcykling
och framförallt skapa lösningar som välkomnar barn, ungdomar och nybörjare. Området har
goda förutsättningar för detta. De primära målgrupperna inom cykeltriben bör vara de som
behöver förhållandevis lätta stigar och leder för att komma igång med sitt spontanidrottande
och friluftsliv. Då området är begränsat till ytan och man vill styra målgruppen bort från
Snogeholm har vi tvingats planera stigdragningarna ganska tätt för att skapa tillräckligt med
led för att göra området tillräckligt intressant att uppehålla sig i.
Vår bedömning är att man med föreslagen dragning kan tillbringa en timmes aktiv träning i
området men att det kommer vara svårt att fånga de cyklister som vill ha en längre
sammanhängande runda på upp emot 3 timmar. För denna målgrupp hoppas vi kunna skapa
lösningar i Sjöbo Ora, och kanske på sikt, om vi kan landa markägardiskussionerna, väva
samman de två områdena via det befintliga skogsbilvägnätet
I området vill vi anlägga/anlägger vi tre slingor.

Den första, av grön pump & pedal karaktär ligger helt inom kommunens mark och befintligt
nyttjanderättsavtal, och ska ha tydligt fokus på de allra minsta. Barn från 5 år och uppåt ska
lätt med vanlig cykel kunna ta sig runt slingan. Slingan kommer även utgöra start och slut på
de två övriga lederna. (finansierad utanför Leaderprojektet med stöd från Byalaget och
Friluftsfrämjandet)
Den andra är planerade som en mer kuperad, flowig, blå led uppe på och längs med slänterna
av höjden på Salsbjersudde och går moturs runt höjden. Den tredje leden ska också vara av
blå karaktär, men något snällare än den uppe på höjden, och kommer gå medurs längs med
höjden och sedan vara förlagd på det plattare området i nord, nordväst av Ellestad 5:4.
Vintertid ska denna ledens dragning inledningsvis kunna nyttjas av vandrar som vi följa
skåneleden, då sjöns vattennivå tenderar till att svämma över skåneleden och tvinga vandrare
upp på slänten.
Inom projektbudgeten ryms inte att bygga lederna så de fullt matchar kvalitetskraven av leder
av hög internationell standard, men all planering och alla åtgärder vid byggandet av stigarna
utformas så det går att i framtiden koppla på förbättringsarbeten som höjer stigarna nivå utan
att kräva omdragningar.
Makroperspektiv på området:
Området används idag för lokalt/semi regionalt rekreationsliv som framförallt nyttjar
Skåneleden längs södra strandkanten samt utegym norr om utpekat område. På sjön finns ett
aktivt båtliv sommartid och vintertid när isen lagt sig besöker många området för att åka
skridsko. Om/när snön lägger sig angörs även längdspår i området. Området är också populärt
med många besökare utifrån som kommer hit för att vandra, fiska, bada och cykla.
Som beskrivs i bakgrunden bör man för att jobba med markägarnas vilja skapa lösningar i
området runt Fyledalen och Snogeholm som avlastar områdenas kärnor från cyklister istället
för att attrahera dem in i kärnan av områdena. Hela projektets upplägg handlar nu om att
skapa 4-6 områden i Syd östra hörnet av Skåne för att klara detta. Utöver Salsbjer har vi
muntliga överenskommelser om att skapa stigar och leder kring Sjöbo Ora, och vi tittar under
våren 2018 på detaljer för att kunna starta stigbygge samt underteckna nyttjanderättsavtal. Vi
har ett projektområde igång i Smedstorp som vi hoppas ska kunna fånga upp cyklister öster
om Fyledalen. Vidare letar vi områden söder om Fyledalen för att även kunna fånga upp
cyklister som kommer från Ystad och närliggande byar och styra dem bort från Fyledalen och
Snogeholm.
Lyckas projektet kommer det utöver att tjäna som en god styrning av lokalt cyklande utgöra
en god grund för turistnäringen i området att hänvisa cyklister till stigar och områden där de
inte kommer i konflikt med andra intressen.
Området pekas ut som riksintresse för friluftsliv.
Nyttjanderättsavtal: (Led, ledbygge, skyltning, digital skyltning, marknadsföring)
Avtal finns för kommunens mark norr om Ellestad 5:4. Muntlig överenskommelse finns för
Ellestad 5:4 givet beviljad dispens från Länsstyrelsen.

Tillstånd:
Utöver nyttjanderättsavtal för berörda markområden krävs det enligt samtal med förvaltare av
Ellestad 5:4 och med Länsstyrelsens naturprövningsenhet en dispens från N 2000 för
möjliggörande av projektets ambitioner i området. Vidare är det sannolikt att skyltning på
kommunens mark kräver bygglov då området är planlagt i detaljplanen. Extra miljökrav
om/vid maskinarbeten är att vänta.
Organisering och genomförande:
Hela genomförandet av framtagandet av stigar i området täcks av Leaderprojektet, från
planering, tillståndsansökningar, arbetsledning, skyltning samt framtagande av
informationsmaterial som kan nyttjas av besöksnäringen. Efter projekttiden tar Stiftelsen
Skånsk MTB Utveckling över ansvaret för tillsyn och skötsel av lederna och skyltningen.
Finansiering:
Alla åtgärder nämnda ovan är finansierade via Leaderprojektet.
Övrigt:
Föreslagna stigar kan och kommer ändras något vid mätningar av lutningarna längs stigarna.
Korrigeringarna bedöms bli ringa utifrån underlagen. Vid arbeten i marken kan även
oförutsedda hinder uppstå som motiverar korrigeringar av leddragningen under arbetets gång.

Projektdagbok:
Under detta avsnitt följer vi viktiga milstolpar och övergripande diskussioner och överenskommelser för projektet.

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)

Positiva Points of interests:
- Hela områdets läge med närhet till sjön och byn
- Hela områdets topografi och naturtyp
- Sydslutningen med vyer över sjön
- Parkeringsplatsen vi badplatsen en bra centralpunkt att utgå ifrån
- Grusplanen vid IP en bra samlingsplats för klubbträningar mm
- Backen på Udden, bra slänter för flowiga stigar.
- Rastplatsen vid sjön nära Klingavälsån, enda stället där man bör få komma nära sjön
för att kunna pausa som cyklist.
Negativa Points of interests:
- Skåneleden, undvik att komma för nära eller att korsa. Se övriga befintliga leder.
- Klingavälsån
- Gamla lederna på backen, hantera dessa som om de vore aktiva och minimera
antalet korsningar, och när de korsar, planera mtb stigen så att både vandrar och
cyklist har god sikt av varandra och korsar med låg hastighet.
- Eventuellt känsliga habitat som kan framkomma vid dispensansökan.

-

Ledbeskrivning: Grön Led 1:an
Namn: Salsbjers 1 :an
Längd: 200 m, körs medurs
Målgrupp: Yngre och nybörjare, ett mindre barn med oväxlad cykel ska kunna tas sig runt
spåret utan problem
Direktiv ledbygge:
Grön pump & pedal led. Förarbeten handlar om att gå över slingan med röjsåg och grensåg
samt grässvålen runt stigen, ca 100-120 cm brett.
Första 50 m behövs en höjd stigbädd, div dränerarnde fyllnadsmaterial med bra slityta, lätt
bankade kurvor, följt av tre berms i serpentinsvängarna med 3-4 mindre rollers. Lättrullad
topp med på och avfart mot spår till blå 2, mindre rollers ca 5 st, större berm ner mot höger
där blå 3 viker av. Sista 50 m en blandning av mindre bankade berms och rollers. Ev ett
parallell spår med ett mindre plattåhopp. Sista 20 m fullcut in i vallen ner mot grusplanen,
med en större grade reversel.
Målbild av färdig led: Glada barn far runt varv efter varv medans föräldrarna antingen
vandrar ett varv i området, ligger på stranden eller själva tränar i området. Leden fångar upp
barn och nybörjare och ger dem självförtroende att hantera sin cykel på en stig så att de med
tiden känner sig manade att prova någon av de blå lederna och hitta längre ut i skogen.
GPX karta och fil leddragning: Klar!!
Parallelldragning av andra leder: Ja, båda de övriga lederna kommer nyttja första 70-100 m
innan de viker av. Där lederna delar sig kommer gröna leden vara övertydlig så att inte någon
i primäre målgruppen riskerar välja fel
Sannolika underhållsåtgärder: Låg, då stigen kommer byggas väldigt grundligt med
dränerande material och med låga lutningar.

Ledbeskrivning: Blå Led 2:an
Namn: Salsbjer blå 2
Längd: 3 300 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:
Stigen kommer behöva hantera några korsningar med befintliga stigar och skogsbilvägar,
genomgående har dragningen gjorts så att hastigheten som cyklisten kommer komma med
dras ned samt att det från både nyttjare av stigar och skogsbilvägar och cyklister blir god
visuell kontakt. Skyltning om korsningar kommer öka medvetenheten hos både cyklister och
vandrare.
Stigarbeten kommer följa de generella riktlinjerna (se slutet på rapporten) för handarbete på
stigen, samt riktlinjer satta för en blå stig. Maskinarbete är inte nödvändiga men att få
bearbeta stigbädden med mindre plattvibrator vore önskvärt för en stigbädd som bättre tål
slitage. Full cut i början och slutet av leden skulle underlättas med en minigrävare och är
önskvärt, men anses inte nödvändigt för genomförande.
0-1 km buskröjning, enstaka stamkvistning, räfsa bort grönyta i trailkorridor. 1 kortare parti i
början full cut, två serpentiner förstärks med bankade kurvor. 2 punkter där man korsar
stig/skogsbilväg. Hela avsnittet går parralelt med Skåneleden, 20-60 m in i skogen uppe på
höjden, mestadels dolt bakom backkrön
1-2 km, vid 1,1 km passage skogsväg, resterande del av spåret på platt, sandig och torr mark.
Buskröjning, stamkvistning, översta lagret löv och mossa. På sikt behov av
förstärkningsmaterial. Antingen externt eller att man ca var 50 m gräver upp grus ur marken
och fyller igen med mulljord från stigbädden.
1,6 km, drar leden närmre Skåneleden för att möjliggöra användande av bänkar, grillplats
mm på salsbjersudde. Härifrån säkerhetsavstånd till Klingavälsån på ca 30-40m
(2,4-2,5 redigeras bort!!)
2,6 passage skogsbilväg!!
3 km korsning av skidspåret
Sista 300 m samma som blå 2, fullcut trailbed.

Målbild av färdig led: Leden ska kännas som en naturlig förlängning för den som känner sig
trygg på det gröna partiet, men som vill ta en lite längre motionsrunda och prova på
stigcykling. Då stigen kommer gå att koppla samman med blå 2 kommer den också fungera
bra för duktigare cyklister som vill träna i en timme.

Upplevelsen av leden kommer vara en naturskön, relativt lätt stig, med härliga, flowiga
svängar som ger ett bra flyt i cyklingen . Vid pausplatsen längst bort på leden har man en
perfekt fika plats för familjer som vill ut och cykla tillsammans med sina barn. Upplevelsen
av att cykla på en naturstig ska vara påtaglig vilket ger ett tydligt inslag av rötter mm.
GPX karta och fil leddragning: Ja
Parallelldragning av andra leder: Ja, börjar första 50 m på gröna leden och avslutar sista
200 m på blå 2, innan man vikar in på sista avsnittet av gröna innan man åter är tillbaka vid
ip. Ledens första avsnitt 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.

Ledbeskrivning: Blå led 3:an
Namn: Salsbjer 3:an
Längd: 2 700 m, körs moturs
Målgrupp: Lite mer erfarna cyklister som vill få cykla uppför och utför. Känslan av lagom
utmanande stigcykling i blå segmentet. Kommer sannolikt uppskattas bland ungdomar för
sina flowiga utförslöpor som innehåller gradereversels och bankade kurvor (kerbs)
Direktiv ledbygge:
Stigarbeten kommer följa de generella riktlinjerna (se slutet på rapporten) för handarbete på
stigen, samt riktlinjer satta för en blå stig. Maskinarbete är inte nödvändiga, men skulle på
vissa partier (se fullcuts nedan) vara fördelaktiga samt att få bearbeta stigbädden med mindre
plattvibrator vore önskvärt 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 och slitytor, för
detta kan man antingen använda atv med släp eller mindre, självlastande dumper (ca 800 kg)
Första 300 m befintligt spår, kommunens mark
T o m 700 m samma spår som blå 1, full cut stigbädd. Önskvärt att få göra partiet med
minigrävare, 90 bred, 800kg, för att få bort alla rötter från glanshäggen och göra en
långsiktigt hållbar stigbädd.
800 m korsning vandringsstig, i uppförslut=låg hastighet cyklist samt god sikt
800-1000 lätt arbetat, stamkvistning och räfsa fram en stigbädd.
1000m- 17000 röja sly, stamkvista, få bort grönyta, lättarbetat. Två serpentinsvängar bör
bankas lätt för att bättre matcha målgruppens behov.
1700 - 1900 full cut stigbädd. Även här önskvärt med minigrävare, skulle kunna göra en
lösning med spång men troligtvis en dyrare och sämre lösning som ger mer underhåll i
framtiden. Partier är en ganska brant slänt vilket, även om stigen är flack, kan upplevas som
svårare än vad man bör förvänta sig att målgruppen vill ha. Möjligt, men tidskrävande att
skapa lösning för hand med spade, hacka och räfsa.
1900 korsar skogbilväg
1900-2700 röja sly, stamkvista, få bort grönyta, lättarbetat.
Generellt, ca 20 stormfällda träd behöver delas med motorsåg så man skapar en 1 m bred
genomfart. Engagerande av behörig ue för motorsågsarbeten.

Målbild av färdig led: Leden ska fungera som nästa mål för de som känner sig helt bekväma
på blå 2. Leden börjar med platt stigcyklingen och övergår så småningom i lite mer flowiga
partier som succesivt tar en uppför backen till toppen. Här kommer det krävas en normal
motionsnivå och cykel med låg utväxling. Innan stigen vikar av uppåt kan man vika av ner på
gröna leden igen och korta av rundan. Väl uppe på toppen får man sedan en lång svepande
utförskörning med hög kulfaktor med bankade kurvor som får en att uppleva fart och flow.
Väl nere kommer en ny klättring på backens sydsida som också ger sköna glimtar av Sövde
Sjön. Sista biten kommer vara en härlig, relativt platt utförskörning som slingrar sig fram
tillbaka mot ip.
GPX karta och fil leddragning: Ja
Parallelldragning av andra leder: Ja, början på gröna leden, avsnittet 300-700 går
gemensamt med blå 1. Slutet går ca 30 m från början på blå 1.
Sannolika underhållsåtgärder: Relativt små då leden ska ha en lite högre grad av
svårigheter inom blå segmentet. Framförallt finns riskområdena i utförslöporna om dessa blir
för branta för målgruppen vilket kan leda till så kalla brake bumps. Undviks med noggrann
planering.

Skyltningsinstruktioner
Görs först efter beslut om beviljade dispenser och undertecknande av nyttjanderättsavtal.
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.
Område: Skyltningen ska utgå från parkeringsplatsen vid badplatsen, ledas över grusplanen
på IP och in via gröna 1an, utifrån vilken alla leder också kommer utgå.
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 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.

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
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.

