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INLEDNING
I Skåne vill man etablera en hållbar naturturism och man har under många år jobbat fram
strategier och ökat sina kunskaper inom området genom fram för allt Region Skåne och
Tourism in Skånes arbete kring Skåneleden. Naturturismen är en bred målgrupp och många
intressanta och starka segment har under de senaste åren lyfts fram av Tourism in Skåne.
(Tematisk strategisk handlingsplan för naturturism i Skåne, Tourism in Skåne (2017), Förstudie South Baltic

Outdoor – förutsättningar för en tematisk outdoordestination i Blekinge, Östra Skåne och Bornholm, Tourism in
Skåne (2014), Kartläggning och analys av cykelturism och cykelturisten, Kario Futures (2015)

Ett område som har stor potential för skånsk naturturism och som är en stor global trend är
mountainbikecykling (mtb)(På två hjul – Insikter och lärdomar om MTB-destinationer. Kario Futures
(2017)). I många av de tidigare rapporterna i arbetet med Skåne som en
naturturismdestination har denna potential lyst med sin frånvaro. Detta kan förklaras med
att det under tidigare år inte funnits någon regional aktör eller strategi för hur mountainbike
ska kunna utvecklas i Skåne. Samtidigt har frågan om mountainbike funnits med på bordet
kring naturturismmutvecklingen, men oftast som ett problem för andra användare,
markägare och befintliga vandringsleder mm.
Men, något har hänt under de senaste åren. Idag lyfts mountainbike fram i den Tematiska
handlingsplanen för naturturism i Skåne som ett intressant och viktigt område att jobba
med, mountainbike finns idag med i den regionala cykelstrategin där det lyfts fram att Skåne
ska ha ett lednätverk av internationell klass samt att det ska utvärderas huruvida Region
Skåne ska kunna axla en framtida roll som huvudman för dessa leder. Under remisstiden för
denna rapport har även beställaren, Stiftelsen Skånsk Mountainbike Utveckling beviljats
medel från Regionala Utvecklingsnämnden för att under åren 2018-2020 ta på sig en
samordnande roll för den skånska mountainbikeutvecklingen.

Bakgrund
I november 2015 träffade jag på eget initiativ som privatperson representanter för Region
Skåne, Tourism in Skåne och Skåneleden för att stämma av hur man regionalt angriper
frågan om mountainbike. Bakgrunden till mötet var att jag intresserat mig för frågan om att
skapa mer tillgänglig stigcykling i Skåne som skulle kunna avlasta markägare, vandringsleder
mm och samtidigt kunna skapa en vision liknande den för skåneleden om att göra Skåne
attraktivt för en internationell målgrupp och på så sätt kunna bidra till tillväxt inom den
skånska naturturismen.
Mountainbike hade redan sedan länge varit etablerat i Skåne men aldrig riktigt organiserats
eller lyfts fram som en regional angelägenhet. Jag kunde se att det runt om i Skåne fanns ett
stort lokalt engagemang för att skapa mer och fler leder men också att det många gånger
redan låst sig kring tolkningar om den allemansrättsliga rätten att cykla och störningar med
markägares andra intressen.
Med denna bakgrund kunde vi på mötet se att det finns risker med att utveckla Skåne som
en naturturismdestination utan att skapa förutsättningar att leda och tillhandahålla leder för
en väldigt stor målgrupp som sannolikt skulle komma att söka sig ut på marknadsförda
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vandringsleder på allemansrättsliga grunder vilket skulle kunna öka upplevda konflikter i det
lokala friluftslivet och öka konflikter med markägarintressen och ge den prioriterade
målgruppen vandrare en dålig upplevelse av sitt besök i Skåne.
På mötet kunde vi enas om att det vore synd att låta en god möjlighet bli ett problem och
tanken om projektet MTB Skåne föddes. Projektets mål handlade om att skapa
ändamålsenliga leder för mountainbikecykling som skulle kunna avlasta stigar och
vandringsleder i Skåne och samtidigt fungera som en kanalisering av målgruppen
mountainbiketurister så att dessa inte hänvisas till att cykla fritt i Skåne på allemansrättsliga
grunder.
Region Skåne, Tourism in Skåne, Skånska Landskap och Länsstyrelsen har sedan arbetet
startade stöttat projektet mtb skåne som referensorganisationer för att säkerställa att
utvecklingen fångas upp mot de övergripande regionala intressen som finns runt
utvecklingen i projektet. Under vintern 2016 diskuterade vi olika alternativ och lösningar för
att angripa frågan vilket slutade i att Insamlingsstiftelsen Skånsk MTB Utveckling startades
för att främja frågorna enligt ovan, driva projektet MTB Skåne samt kunna vara en framtida
huvudman för framtagna mtb leder i Skåne.

Syfte
Syftet med denna rapport är att;
-

sammanställa och vidareutveckla material och underlag framtagna i projektet MTB
Skånes förarbeten till en förstudie som pekar ut hur mountainbike kan få en hållbar
utveckling i Skåne och som kan gynna både ökat friluftsliv och hållbar tillväxt inom
outdoorsegmentet mountainbike.

-

i rapporten lyfta fram förslag på hur Skåne kan skapa en attraktiv friluftsarena riktade
mot "triben" internationella mountainbikecyklister och hur denna är förenlig med
hållbar tillväxt och fritid i regionen. Detta tjänar också som en tematisk fördjupning
kring mountainbike kopplats till den tematiska handlingsplanen som tagits fram av
Tourism in Skåne för den skånska naturturismen.

-

försöka lyfta fram lämpliga riktlinjer för hur projektet MTB Skåne bör utformas för att
skapa största möjliga nytta för såväl användare av lederna som regionens näringar
och andra intressenter. Rapporten ska kunna ligga till grund för att skapa ökad
förståelse för värdet av mountainbike i Skåne och kunna visa för kommuner,
markägare och myndigheter med flera på hur man kan skapa hållbara lösningar som
kommer flera olika intressenter till godo.

-

summera alla förarbeten som gjorts under åren 2015 -2017 i projektet MTB Skåne för
att skapa en god grund för framtida huvudmän av skånska mtb leder att förstå ur
vilken kontext och med vilken kunskap lederna byggts upp på.
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Kontext
När man läser förstudien bör man ha i beaktan att den inte är en vetenskaplig rapport och
att stora delar baseras på författarens tolkningar av samtal, studiebesök, föreläsningar mm.
Ambitionen i rapporten är att närma sig frågorna och intrycken som fångats upp under
arbetets gång på ett så objektivt sätt som möjligt. Då förarbetena till rapporten utförts med
begränsad budget har det inte funnits resurser att inhämta professionella synpunkter kring t
ex naturvård och störningar av vilt mm annat än genom övergripande granskande av studier
och rapporter samt samtal med markägare.
Man bör också ha i beaktan att utvecklingen av mountainbike, både som lokalt friluftsliv och
regional turism redan pågår utan någon tydlig strategi eller aktör för samordning, vilket kan
komma att spegla sig i många av resonemangen i rapporten. Rekommendationer och
resonemang i denna rapporten är till för att skapa denna samordning och få utvecklingen att
följa en strategi. Detta innebär dock inte att alla skånska aktörer står bakom dessa
rekommendationer eller kanske inte ens välkomnar dem.
Ett sannolikt scenario som jag inte kommer vidröra närmare i rapporten är om man väljer att
inte satsa på samordning och en strategi för Skåne, är att arbetet med många små lokala
initiativ kommer leda till ökad cykling och mer turism oavsett om det är efterfrågat. I sig en
trevlig tanke för mig som cyklist men också sannolikt att det kommer ske på ett vis som
förstärker känslan av mountainbike som ett problem och ökade konflikter med andra
användare och markägare m fl, vilket gör vinsterna med de lokala initiativen kortsiktiga och
riskerar att göra dem kontraproduktiva för en hållbar utveckling för mountainbike som en
potential för Skåne. Alternativet att utesluta mountainbike ur det skånska friluftslivet eller
framtida besöksnäringen övervägs därför heller aldrig, då jag tror att utvecklingen inte går
att stoppa, däremot att styra och utveckla.
Vidare ser jag ingen större poäng att i rapporten lyfta fram rekreationsvärden kopplade till
stigcykling och dess möjlighet att locka fler nyttjare till naturen då detta så tydligt pekas ut i
det allmänna friluftslivet i flera olika rapporter. (Utvecklingsförslag för rid- och
mountainbikeslingor i Järavallens naturreservat – en empirisk undersökning hur konflikter mellan
områdets olika nyttjare och negativ naturpåverkan kan minimeras, SLU Alnarp, Felicia Eckersten
(2015), Förstudie South Baltic Outdoor – förutsättningar för en tematisk outdoordestination i Blekinge,
Östra Skåne och Bornholm, Tourism in Skåne (2014)). Det kan tilläggas till detta att
mountainbike har goda möjligheter att attrahera en mer urban målgrupp (Bike Parks: IMBA´s
Gudie to New School Trails. IMBA (2014)) att hitta en naturlig koppling till den skånska naturen och

att satsningar på fler och bättre stigar möjliggör för en ny, stor målgrupp av människor att
skapa sig en relation med den skånska naturen.
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Kunskapsinhämtning
En viktig del i kunskapsinhämtningen till denna rapport har varit att skapa mig en
uppfattning om vad man som besökare till en destination eller utpekat område för
mountainbike upplever och uppskattar. Jag har därför organiserat ett antal mindre
studiebesök till olika platser för att tillsammans med andra uppleva dessa och dess utbud,
jag har varit på svenska och internationella konferenser samt deltagit i diverse olika
workshops kring ämnena hållbara mountainbikecykling samt destinationsutveckling.
-

Studiebesöken är gjorda utifrån ett besökarperspektiv och sedan analyserade varför
man som besökare upplever olika saker som bra och dåliga. Vid varje besök har vi
varit minst tre cyklister med olika ingångar till sporten och olika färdigheter. Detta för
att kunna fånga upp intrycken från allt från noviser, till engagerade motionärer till
erfarna och mycket duktiga cyklister. Vi har besökt Isaberg, Högbo Bruk, Lindvallen,
Bergslagen Cycling samt gjort en rundresa i Danmark och provat flera olika områden i
de Danske Stadskogars mtb satsning 10 spår. Till varje resa har varje deltagare fått
svara på ett formulär kring sina upplevelser och ge omdömen kring vad man tyckt var
bra och vad som skulle göra upplevelsen ännu bättre (Bilaga 1).

-

Konferenser har jag deltagit på för kunskapsinhämtning och en möjlighet att få en
second opinion på tankar och idéer som finns i projektet mtb Skåne. Jag har varit
med på en heldagskonferens i Örebro med föreläsare från Scottland, England och
från svenska aktörer inom cykelturism. I november 2016 deltog jag på Scottish
Mountain Bike Conference i Aviemore. Det handlar om en tre dagars konferens med
föreläsningar, workshops och studiebesök. I april 2017 deltog jag på IMBA Europes
Summit i Portugal, konferensen följde upplägget från Scottland.

-

Workshopsen har varit ett sätt att fördjupa mina faktiska kunskaper kring hur man
skapar den bästa leden, den bästa destinationen med fokus på mountainbike. Utöver
workshops på konferenserna ovan har jag deltagit i två stycken Trailbuildingschools i
IMBAs regi som anordnats i Nora i Bergslagen och en som Stiftelsen Skånska MTB
Utveckling anordnat i Sövde hösten 2017. Trailbuildingskolorna ger en fördjupad
förståelse och kunskap kring hur man planerar, anlägger, sköter, utvecklar leder och
stigar som tilltalar olika målgrupper och som bygger bort potentiella konflikter med
andra nyttjare.

På vissa områden har jag haft ett behov att fördjupa mina kunskaper. I projektet har vi
därför med Region Skånes stöd kunnat engagera Kairo Futures att ringa in den
internationella mtb triben som ett komplement till deras rapport Kartläggning och analys av
cykelturism och cykelturisten (2015). Detta för att förstå vilka målgrupper inom mtb triben
som vi kan matcha mot de förutsättningar som vi har i Skåne. Den andra delen blev att förstå
vad som kännetecknar det regionala mtb cyklandet.
Vi gjorde under våren 2017 en webbenkät via facebook riktad mot skånska cyklister (Bilaga
2). Med ca 650 respondenter får undersökningen anses vara av värde för förstudien och
rimligt peka ut vad som efterfrågas av den lokala mtb triben. Till sist har jag lagt mycket tid
på att prata med lokala eldsjälar, kommuner, markägare, att cykla runt på olika delar i Skåne
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för att bilda mig en uppfattning om vad som erbjuds i Skåne och vilka fysiska förutsättningar
det finns runt om i naturen och bland lokala intressenter för utvecklande projekt som kan
gynna skånsk mtb utveckling.
På andra områden har jag läst rapporter kring utvecklingen av Skåne som naturdestination,
följt arbetet med att lyfta Skåne Leden till internationellt gångbar vandringsled, allmänna
rapporter om cykelleder, forskningsstudier kring slitage och störningar, ramverk och
riktlinjer för hur internationella mtb destinationer jobbar och utvecklar sina destinationer.
Jag har läst ett 20 tal olika internationella magasin från främst Tyskland, England och USA för
att komma in i tankesättet hos olika målgrupper och för att få en känsla för trender mm. Till
sist har litteratur släppt av IMBA varit av stort värde då den nog får anses vara den mest
kompletta gällande erfarenheter och riktlinjer för hur man skapar hållbara leder, bra
skyltning mm.
Löpande under dessa två år har dialoger och samtal förts med intressenter såsom
professionella stigbyggare, destinationsutvecklare, kommuner, näringslivsutvecklare,
turismstrateger markägare, ekologer m fl. Alla dessa samtal har på ett eller annat sätt
bidragit till att komplettera, utveckla eller revidera arbetsteser och idéer mm som redogörs i
denna rapport.

7

VAD ÄR MOUNTAINBIKE?
Att ringa in vad mountainbike är, är ingen lätt uppgift. Ju mer man sätter sig in i ämnet desto
större blir det. Svaren ändras också beroende på vem man frågar, när man frågar och hur
man frågar. Det finns ingen övergripande sanning så för att ringa in vad det är vi pratar om
och komma vidare för att lyfta fram vilka målgrupper inom triben vi bör satsa på i Skåne
kommer jag här under föra fyra resonemang kring olika ytterligheter som jag stött på under
arbetet med denna förstudie. En minsta gemensam nämnare är dock att mountainbike är en
cykel som man väljer att köra bortanför asfalterade vägar. Ur ett materiellt perspektiv är det
vidare en cykel med bredare, mönstrade däck som är utvecklad för att kunna ta sig fram
över stock och sten på stigar och grusvägar runt om i världen.
Man kan också förstå begreppets minsta gemensamma nämnare genom att kort titta på
dess historia. MTB uppfanns under 70 talet och 80 talet av entusiaster som byggde om sina
cyklar för att kunna ta sig ut på stigar och grusvägar och kunna köra i brantare terräng än
vad gängse cyklar klarade av. Under senare 80 talet utvecklades sporten och två tydliga
grenar kunde skönjas, Crosscountry och Downhill. Än i dag kan dessa två grenar utgöra en
god utgångspunkt för att förstå bredden i begreppet mountainbike. (Gary Fisher,
föreläsning, Avimore Skottland)
Crosscountry handlar om stigcykling på banor som erbjuder hinder och tekniska passager
och körs varvsviss. Banorna erbjuder såväl uppför som utförskörningar i allt från korta backar
till längre klättringar.
Downhill handlar om att via en stig ta sig från toppen av en backe eller ett berg ner till
botten och i mål. Dessa stigar innehåller väsentligt mycket mer hinder och hopp och ställer
andra krav på cyklarna och skydd mm.
Mellan dessa två ytligheter har det sedan vuxit fram nära på oändligt många varianter och
trender under de år som mountainbike funnits. De idag vanligaste begreppen för de olika
målgrupperna mellan crosscountry och downhill är all mountain, enduro, turcykling, dirt och
slopestyle. (Bike Parks: IMBA´s Gudie to New School Trails. IMBA (2014))

Sport eller friluftsliv?
Utgångpunkter ovan visar på en tydlig sportslig koppling. Mountainbike är också numera en
OS gren när det gäller crosscountry och världscupen i downhill och enduro drar storpublik
världen över. Mountainbike är organiserat i Sverige och världen under gängse former i
cykelförbund och nationella idrottsförbund. Det finns gott om klubbar som anordnar träning
och tävling mm.
Det största antalet cyklister är dock inte aktiva inom organiserad klubbcykling. En väldigt stor
grupp är aktiva motionärer som ibland lockas till de sportsliga inslagen genom att deltaga i
motionslopp. Cykelvasan i Sverige skildrar tydligt denna utveckling där 10 000 tals cyklister
(http://www.vasaloppet.se/lopp/cykellopp/cykelvasan90/)vill mäta sig mot varandra, trots att stora
delar av de startande inte är organiserade i det traditionella föreningslivet. Samma trend
råder runt om i världen där lopp som Trans Alps i alperna och Cap Epic i Sydafrika drar in
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många startande som normalt befinner sig utanför det traditionella klubb och föreningslivet.
(http://bike-transalp.de/en/info/general-information/, https://www.cape-epic.com/riders/the-2018-race/the2018-route)
I Sverige har mountainbike blivit ett vanligt inslag i hur människor väljer att utöva sitt
friluftsliv. Detta kan kanske bäst illustreras av hur mtb tagits upp som en växande gren inom
friluftsfrämjandet. Här får man en annan koppling till cyklingen som är upplevelsebaserad
och inte prestations orienterad (Ledarhandledning Mountainbike i Friluftsfrämjandet. Friluftsfrämjandet
(2014)). Samma trend råder runt om i världen och syns tydligast i hur stor turismen kopplad
till mountainbike har blivit. Jämförelsen med alpin skidåkning känns relevant. Majoriteten av
alla skidåkare ser det som en del i sitt friluftsliv, vardagssportande och semesterplaner
medans endast en liten del är aktivt tränande och tävlande.
Så svaret på frågan om sport eller friluftsliv är att det såklart är både och. Det kommer dock
vara viktigt att förstå proportionerna här emellan för att strategiskt skapa rätt
förutsättningar kring hur man planerar och allokerar leder. Friluftsdelen av mountainbike är
mångfalt mycket större än sportdelen och bör därför också främst ses som en friluftsaktivitet
såsom vilken annan. Vidare vågar jag med säkerhet påstå att man genom att satsa på
friluftsperspektivet till stor del tillgodoser klubbarnas behov av träningsmöjligheter, medans
om man bygger utifrån klubbarnas behov riskerarar att bli för snäva i hur man utformar
lederna så att man utesluter viktiga grupper såsom nybörjare, spontanidrottare, barn och
ungdomar.

Snabbt och högt eller lugnt och långt?
Jag skulle vilja påstå att de flesta utifrån sin egen förmåga skulle svara både och. Frågan
måste ses i ljuset av varför man är ute just för dagen. Är det ett träningspass inför Cykel
Vasan eller kanske bara veckans motionspass för att hålla formen? Eller är jag ut med ett
gäng kompisar och vill upptäcka landskapet, umgås och få en hel dag i sadeln? Eller vill
samma kompisgäng utmana sig själva och leka sig fram i naturen över hinder som kittlar
känslan av att hitta sina gränser i gott sällskap. Eftersom det inte går att få fram något
entydigt svar ökar också kraven på stigar och områden som cyklisterna hänvisas till. Ett bra
område för mountainbike cykling kan tillgodose alla behoven ovan och göra det möjligt att
från gång till annan välja hur man vill angripa dagens cykelpass.
En viktigt bit att förstå är att mountainbike är en progressiv sport. Med det menar jag att en
cyklist alltid kommer, eller kommer ha möjlighet, att utvecklas och ta sig an nya utmaningar.
Mark Mcclure och Gary Hampson illustrerar detta på sina Trailbuildingschools med en
diamantformad illustration. Färgskalan som används liknar den för alpin skidåkning och är
också på väg att bli etablerad i Sverige för att visa på stigars svårighetsgrad. Botten i denna
illustration (grön nivå) på ca 10% är nybörjarnivån där man närmar sig skogens stigar via
grusvägar och bredare, platta stigar. Detta är en fas som både barn och vuxna snabbt
kommer förbi för att växa in i nedre mitten (blå nivå) där både fysik och teknik når en nivå
där man kan tänka sig köra längre, man känner sig bekväm på en stig med lite rötter och
stenar så länge man kan rulla över dem. Här hittar man 40% av mountainbike-cyklisterna,
många är nöjda med sin utmaning medans många fortsätter att utvecklas till nästa nivå (röd
nivå). Även här hittar man en stor del av cyklisterna (40%) som inte ser hinder och mindre
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hopp längs stigen som något problem för en rolig runda. Toppen på diamanten ritas svart
och visar på att det bara är ca 10% av cyklisterna som någonsin når en såpas tekniska nivå
där stigarna visar upp hinder och tekniska utmaningar som för gemene man ser omöjliga ut.
Detta resonemang visar också på bredden i upplevelsen av mountainbikecykling. En person
som varje vecka kör några mil på skogsbilvägar hävdar att denna kör mountainbike, nästa
person berättar passionerat om alla härliga stigar man utforskat som mountainbikecyklist
medans en tredje vrålar ut sin glädje över att på sin mountainbike ha besegrat klippor,
stockar, hopp och sina egna tvivel ner för en svart stig.
Alla dessa scenarios och förväntningar kring att skapa förutsättningar för mountainbike inom
skånskt friluftsliv bör tas i beaktan, och belyses nog på ett klokt sett ur resonemanget om
diamanten ovan. Det vill säga att majoriteten av de stigar och leder som skapas bör vara blå
och röda för att bäst matcha efterfrågan från den breda massan av cyklister.

Ledbaserad aktivitet eller offroad bus i naturen?
Jag har i mitt arbete med denna förstudie och i projektet MTB Skåne ofta fått svara på hur
man kan stävja detta bus som pågår ute i naturen. Det går inte att förneka att det ibland
förekommer personer som går långt bortom vad som omfattas av allemansrätten och cyklar
rakt ut i naturen.
Jag vill dock bestämt hävda att det är ytterst få som inte vill hålla sin cykel på stigen då det är
där man kan hitta flyttet och rytmen i sin cykling. Och det är också rimligt att hellre prata om
stigcykling än mountainbike då det bättre visar på vad det är användarna förväntar sig när
det gäller tillgänglighet till naturen.
Det är dock lätt att förstå varför bilden om bus i naturen förekommer. Det finns en bransch
som gärna marknadsför sina cyklar, prylar eller destinationer med spektakulära bilder som
ger en känsla av frihet att röra sig helt fritt i naturen. Det förekommer spektakulära events
för den absolut yttersta världseliten av stunt-cyklister som cyklar i så radikala miljöer att det
är svårt att ens som biten cyklist förstå hur detta är möjligt. Denna bilden har inget med den
breda mountainbikecyklingen att göra. (Graem Mclean, Örebro 2016)
Den har dock drivit på en produktutveckling av bättre cyklar som gör det lättare att utmana
naturen vilket har startat en trend där folk väljer att gå ut skogen och bygga sina egna stigar
för att kunna pusha sina egna gränser. Trenden har vuxit till en populär sport som kalas
enduro. Sporten i sig kan ses som positiv då den attraherar nya målgrupper att komma ut
och röra sig i skogen. Problemet är att denna typ av stigar sällan kan anses som särskilt
hållbara och uppkommer av entusiaster som inte verkar ha kännedom och kunskap om att
det krävs tillstånd för att skapa stigar. (John Ireland, (Forestry Commisson Scotland), paneldiskussion på
Scottish Mountain Bike Conference, Avimore 17 november 2016)
När man lyfter sitt perspektiv och tittar bortom upplevda problem rådet det dock inga tvivel
om att mountainbike-cykling är en ledbaserad aktivitet där utövarna uppskattar
ändamålsenliga stigar och leder, med tydlig skyltning om hur man tar sig runt på stigen. Det
råder inte heller tvivel på att utövarna har stora förväntningar på att uppleva miljön runt
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lederna och att vackra vyer och platser kommer sänka farten och få utövarna att stanna och
ta in naturen som omger dem.

Flow och byggt eller skumpigt och naturligt?
När vi nu har lyckats tratta ner oss till att det främst handlar om en led/stig baserad aktivitet
som utövas av en bred grupp med ett stort behov av olika nivåer på utmaningar kan vi
närma oss frågan om hur stigar utformas runt om i världen för att tillgodose behoven som
finns.
I England och Skottland är det vanligt förekommande med bikeparks och trailcenters som
fungerar som en lokal hubb kring vilken man kan välja olika stigar och leder. Ofta binds
området samman av en central skogsbilväg som tar cyklisterna uppför till toppen av en
backe, en ås eller ett berg och därifrån kan man välja mellan olika stigar tillbaka ner mot
trailcentert igen. Detta är en populär form av cykling och som attraherar 100 000 tals av
årliga besökare per trailcenter (Graeme Mclean (Developing MTB in Scottland), presentation på Scottish
Mountain Bike Conference, Aviemore 17 november 2016) För att kunna hantera trycket från så många
cyklister och göra stigarna så attraktiva som möjligt för så breda målgrupper som möjligt är
dessa stigar oftast väldigt välbyggda med förarbeten och ditkörda bärlager mm. Lederna
utformas oftast enligt en metodik som kallas flowtrail där man skapar en känsla av att flyta
fram över lätt ondulerade stigar med tydliga vallar, så kallade berms, i svängarna för att hålla
en jämn fart. Denna typen av leder är väldigt vanliga i stora turismsatsningar runt om i
världen och växer nu fram i svenska och norska fjällen och på många av alpernas skidorter.
Nivån av byggda leder används också för att skapa downhill leder som i mångt och mycket
kan liknas vid flowtrails men med väsentligt mycket svårare underlag och med stora inslag av
hopp, klippor, rötter och andra hinder. Det är inte ovanligt att downhill-spåren finns i
närheten av liftar som tar en upp till toppen.
Mellan flowtrailsen och downhillspåren hittar man en kompromiss för endurosegmentet.
När jag läser cykelmagasin från mellan och syd Europa får jag en annan bild av hur leder
planeras. Kring alperna och de tysktalande länderna är det mer vanligt att leder presenteras
som rutter som innehåller olika inslag av stig och grusväg. Dessa rutter är oftast längre och
har ett tydligare fokus på halv- eller heldagsutflykter. Stigarna är i större grad befintliga djuroch vandringsstigar som används, men det är vanligt förekommande att de även vävs
samman med anlagda flowtrails eller enduro/downhill spår.
Denna sista typ av cykling har varit och är fortfarande vanlig kring hur vi ser mountainbike
leder i Norge och Sverige. Framförallt i fjällmiljöerna har man kunnat se att den ökat trycket
och slitaget längs stigar och leder (Markslitage i fjällmiljö – en jämförelse mellan cykling och vandring,
Umeå Universitet av Annica Ideström (2000). Som jag ser det finns det inget som entydigt pekar på
att det egentligen beror på cykeln som sådan utan det är den ökade volymen med besökare
på leder som inte varit avsedda för dess volymer av besökare som är det främsta problemet
till ökat slitage. Det pekar på behovet av bättre planerade, naturliga stigar, i vårt landskap
för att bättre kunna välkomna cyklister som friluftsnyttjare.
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Trenden med att vilja köra längre rundor och inte bara köra upp och ner kring ett trailcenter
börjar också sprida sig i Skottland. Grahem Mcclean redogör för detta i sin presentation i
Örebro och på sin föreläsning i Skottland om den Skotska allemansrätten där han ser en
ökad vilja att söka sig ut på stigar som upplevs som naturliga och inte för tillrättalagda. Han
lyfter fram stigarna och lederna som tagits fram i Bergslagen som ett gott exempel på var
man kommer attrahera delar av den framtida mountainbiketurismen. Lederna i Bergslagen
är nästan uteslutande befintliga stigar som märkts upp med skyltning för att välkomna
cyklister på dem och känslan att cykla en sådan stig där man får kämpa med och mot
naturen skiljer sig helt klart från den som en mer tillrättalagd stig ger.
En stor trend är att dessa olika typer av stigar erbjuds inom samma område och binds
samman centralt med så kallade pumptracks (ovala banor med velodromliknande svängar
och byggda, ondulerade höjder som man kan rulla över och fånga upp fart för att ta sig runt
utan att behöva trampa), pumptracksen är en perfekt hubb att samlas kring då den oftast är
roliga för såväl små barn som duktiga cyklister.
En mindre trend av byggda banor och leder är de som dirt och slopåkare efterfrågar. Här rör
det sig om stora hopp i olika kombinationer som kräver en högre grad av skicklighet att
bemästra. Det finns ett visst sug bland framför allt ungdomar. Det kan bäst liknas vid att
skapa liknande skidorternas ”funparks” vid trailcentert. På många håll i världen vävs dessa
hopp ihop med svarta och mycket svåra downhill spår.
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SKÅNE OCH MOUNTAINBIKE
Mountainbike har varit ett etablerat inslag i Skåne i många år. Det finns många goda lokala
initiativ med leder runt om i länet. Det finns också många aktiva grupper där men delar
information och kunskap om var man kan hitta bra stigar att cykla på. En egen stark
reflektion som cyklist och engagerad projektledare för MTB Skåne är att det saknas en tydlig
vägledning till Skånes olika leder vilket gör det svårt att hitta områden och när man väl har
lokaliserat ett intressant område med en mtb led är det väldigt svårt att hitta både parkering
och var leden börjar. Jag tror att detta hänger samman med att det saknas en regionalt stark
samordnare av dessa frågor och när man bara tittar på varje lokalt initiativ kring en led med
perspektivet vad man kan göra för lokala cyklisterna med god lokalkännedom missar men
den viktiga delen att cyklister gärna kommer utifrån för att prova nya leder.
En annan egen reflektion är att många av de leder som anlagts i Skåne har en förhållandevis
tekniskt svår dragning vilket gör att en bred majoritet av alla cyklister väljer andra stigar och
leder då man inte har färdigheter eller kondition att ge sig ut på befintliga spår. Även här kan
jag se logiken i att engagerade cyklister som vill skapa leder sannolikt även är mer erfarna
och gör lederna utifrån sina egna måttstockar.

Mountainbike i Skåne
För att ringa in vad skånska mtb cyklister önskar kring leder och hur man uppfattar utbudet
av befintliga leder har vi gjort en webbenkät (bilaga 2). Via en postning på facebook nådde vi
ca 650 respondenter och enkätens viktigaste fingervisning är vilken nivå och typ av stig som
främst efterfrågas. Det som främst efterfrågas är stigar och leder för Crosscountrycykling
och lättar stigar och grusvägar. Det finns dock av 650 svarande ett hundratal som efterfrågar
downhill och enduro spår vilket är en tillräckligt stor grupp för att ha med sig i planeringen
av mtb områden i framtiden. Bland svaren kan man se att majoriteten oftast cyklar i sin
hemmiljö, väldigt många kör 15 - 30 min för sitt vardagsutövande av mtb. Gruppen som är
bered att köra mellan 30 - 60 min för att komma åt bra stigar och leder är förhållandevis stor
även den.
När det gäller informationen kring leder och stigar varierar svaren men tonvikten av svaren
pendlar mellan att man tycker att man har tillräcklig information men också att man känner
till att det finns leder men de kan vara lite trixigt att hitta dem. Ytterst få upplever
informationen kring skånska mtb leder som god.
Det bör även lyftas fram att det finns många cykelklubbar runt om i Skåne som har aktiva
mtb avdelningar som genomför både träningar och tävlingar. Inom friluftsfrämjandet har
också mtb vuxit och det finns numera med på programmet hos många lokalavdelningar runt
om i länet.
I Kario Futures rapport, På två Hjul – Insikter och lärdomar om MTB -destinationer, tittar
man på för Skåne intressanta utländska marknader när det gäller mtb turismen och det visar
sig att det finns en god matchning mellan marknadspotential och vad som efterfrågas lokalt
av skånska cyklister. Det finns ett stort marknadssegment inom mtb triben som efterfrågar
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lite snällare crosscountry cykling än vad man hittar i t ex alperna. Karios rekommendation för
Skåne är att;
•

Fokusera i första hand på barnfamiljer och andra MTB-utövare inom casualssegmentet, då denna grupp är störst och den som kommer starkast. Dessa cyklister är
förvisso inte beredda att lägga lika mycket pengar på sporten som entusiasterna,
men de är mer benägna att betala extra för bekvämt boende och de vill gärna hyra
cyklar på plats – en stor del av intäkterna från detta segment kan därför komma den
lokala besöksnäringen till del.

•

Även om man vid utformandet av en MTB-led främst har det viktiga casualssegmentet i åtanke, är det önskvärt att om möjligt också ha något spår som är mer
tekniskt krävande. Sådant får störst uppmärksamhet i MTB-magasin och liknande,
och kan bidra till att göra destinationen brett känd i MTB-kretsar.

•

Gör gemensam sak med hotell, restauranger och andra delar av besöksnäringen i
området. För besökaren är alla inrättningar som de besöker en del av
helhetsupplevelsen av MTB-destinationen, och de lokala näringsidkarna har allt att
vinna på att erbjuda sådant som får cyklisterna att känna sig välkomna.

•

Erbjud så mycket och så tydlig information som möjligt till potentiella MTB-turister
som är på planeringsstadiet. Gör gärna kartor tillgängliga på nätet, så att den som
förbereder en resa vet vad hon eller han har att se fram emot. Kommunicera hur man
tar sig till orten, och förbered utländska besökare på hur valutaväxling och
betalningar går till.

•

Också på plats är lättillgänglig information av yttersta vikt. Samla information om
destinationen i ett besökscentrum, som kan bistå med såväl kartor som med
lokalkännedom och med dagsaktuella förhållanden på leden. Inkludera helst också
boenden och kaféer, så att MTB-turister kan få den information de behöver på alla
platser som de passerar. På själva leden är frekventa och väl synliga ledmarkeringar A
och O.

•

Utforma leden så att den samspelar med naturen som den går igenom. Det förstärker
den viktiga naturupplevelsen och signalerar att leden anlagts med minsta möjliga
miljöpåverkan.

•

Ta vara på vad det lokala området har att erbjuda. Många MTB-resenärer efterfrågar
att få ta del av lokal kultur och traditioner i anslutning till cyklingen, och att knyta an
till sådant som utmärker närområdet kan vara vad som ger en destination dess unika
profil.

Genom att göra detta kan man uppnå goda synergier mellan vad som lokalt efterfrågas från
både cyklister och besöksnäring och matcha det mot vad som kan erbjudas en för regionen
attraktiv målgrupp av outdoor turister inom soft adventure spåret.
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Potentialen som mountanbike kan ha på den regionala ekonomin kan jag bäst illustrera med
vad trailheadet i Glentrest i Scotland genererar. Här har man årligen över 300 000 besökare
som tillsammans spenderar 36 000 000 engelska pund i den lokala ekonomin runt Glentrests
trailhead. (Mark Mcclure och Gary Hampson, (IMBA Trail Solutions) Trailbuilding School i Sövde, Sverige 9 –
10 september 2017)

I den lilla byn Copper Harbor i Michigan, USA har man 108 bybor som med hjälp av mtb
stigar har skapat en besöksnäring med 20 000 besökare om året, eller stordestinationen
Moab i Utah som värderar besöksnäringen kopplad till deras mtb leder till mellan 8.4
miljoner och 8.7 miljoner dollar om året (https://www.imba.com/model-trails/ride-centers )
Det finns gott om liknande exempel runt om i Europa och potentialen speglar sig hur allt fler
skiddestinationer satsar stort för att vara med och bli attraktiva mtb destinationer. En fördel
med Skåne är att det finns ett stort marknadssegment som jag nämnt ovan som vill har
lättare och snällare destinationer och här kan Skåne utan tvekan vara med och konkurrera
med betydligt namnkunnigare destinationer.
En fråga man bör fördjupa sig i är vilken roll man vill att mountainbike ska ha i Skåne. Vill
man skapa förutsättningar för en välutvecklad friluftsaktivitet som kan nyttjas som
komplement för turismen inom utbudet av soft adventure och lösa regionalt känsliga frågor
eller vill man i Skåne satsa på att ta vara på mountainbikens fulla potential som draglok för
skånska turism?

Konflikter och mytbildning
Som beskrivet i inledningen så har mountainbike i Skåne ofta kommit upp på dagordningen
som ett problem för bland annat skånska vandringsleder och för skånska markägares
möjligheter att bedriva sitt skogsbruk och sin jakt. Liknande diskussioner har jag kunnat ta
del av runt om i Sverige och inte sällan lyfts kommunala föreläggande mot cykling fram som
en lösning. Vanliga argument som jag tagit del av har varit vilken negativ inverkan cykeldäck
skulle ha på naturen, hur cykeldäck sliter ner stigar och att cyklister som far fram helt
okontrollerat i skog och mark stör vilt och andra nyttjargrupper. För mig själv som cyklist och
projektledare för detta förarbete har det många gånger inte känts relevant med den
argumentationen som lyfts fram mot stigcyklingen baserat på mina egna upplevelser av att
vara ute i naturen och cykla på stigar.
När jag skrapar lite på ytan verkar det inte heller finnas sakliga argument som lyfts fram
bakom diskussioner kring kommunala föreläggande eller förbud. Jag har inte kunnat hitta
studier som påvisar mountainbikecykling som ett nämnvärt större ingrepp i natur och fauna
än vad t ex vandringen är. De svenska studier jag kunnat ta del av har också haft fokus ett
relativt tydligt fokus på slitage på grönyta. Sådana studier utgår från att titta på ett slitage
som inte har med stigcyklingens inverkan på stigen att göra vilket gör att de bör tas med en
nypa salt i tillämpning kring föreläggande och förbud. (Utvecklingsförslag för rid- och
mountainbikeslingor i Järavallens naturreservat – en empirisk undersökning hur konflikter mellan
områdets olika nyttjare och negativ naturpåverkan kan minimeras, SLU Alnarp, Felicia Eckersten, (2015),
Markslitage i fjällmiljö – en jämförelse mellan cykling och vandring, Umeå Universitet av Annica
Ideström (2000))
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När det gäller cyklingens inverkan på skogsbruk har jag inte haft möjlighet att fördjupa mig i
skogliga forskning kring störningar av produktionsskog, men det argument som oftast
kommer fram är rädslan för rotröta genom att cykeldäcken skulle skava bort bark från
rötterna. De markägare jag har varit i kontakt med har haft olika synpunkter på detta och
vad jag kunnat förstå finns inga belägg för cykelstigar i en skog skulle leda till mer rotröta än
vad vandringsstigar, viltstigar eller skogsmaskiner bidrar med. Det går dock inte heller att
argumentera emot att ett stort antal passager med cykel över rötter kommer leda till ett
slitage av barken. Men med ett större helhetsperspektiv torde cyklingens inverkan vara
relativ liten i förhållande till andra användargruppers markpåverkan och mer bero på hur en
stig är planerad och anlagd än vilken form av nyttjare vi pratar om. (Utvecklingsförslag för ridoch mountainbikeslingor i Järavallens naturreservat – en empirisk undersökning hur konflikter mellan
områdets olika nyttjare och negativ naturpåverkan kan minimeras, SLU Alnarp, Felicia Eckersten, (2015),
Markslitage i fjällmiljö – en jämförelse mellan cykling och vandring, Umeå Universitet av Annica
Ideström (2000)) Managing Mountain Biking – IMBA´s Guide to Providing Great Riding. IMBA (2001)

Ett annat stort område när det gäller spänningen mellan stigcyklister och andra nyttjare av
skogen är jakten. Utifrån en jägares perspektiv är det fullt förståeligt att en ledbaserad
aktivitet kräver större hänsyn, planering, krav på dialog mm för att både kunna bedriva en
god jakt men också hålla en hög nivå av säkerhet. Jakten i Skåne har också genomgått en
tydlig förändring de senaste 20 åren där den idag kan generera goda intäkter till markägare
och rimligen bör ses som en del av deras produktion. Detta gör också att markägare inte
bara ser till sitt egna jaktintresse när de argumenterar emot cykling i deras skogar, de har
även kunder som betalat stora pengar för sin upplevelse av naturen.
Det är inte heller ovanligt att det lyfts fram störningen på viltet vilket försvårar planering och
genomförande av jakt, styrning av viltskador mm. I Schweiz och Tyskland har det gjorts
studier på området och så länge man pratar ledbaserade aktiviteter synes inte störningarna
vara särskilt stora utan viltet verkar ha en relativt god förmåga att vänja sig vid rörelsen som
följer en stig och inte känna sig hotade. Här vill jag själv lägga fram att det sannolikt kommer
ha stor betydelsen huruvida en stig bara passerar genom ett skogsbestånd eller om stigen
kommer ha en tätare framdragning i ett område. Det framkommer också i Martin
Wyttenbachs presentation på IMBAs Summit i Portugal att nattcykling med pannlampa
väsentligt påverkar viltet vilket kommer vara en viktig parameter att ha med sig i hur man i
framtiden kommunicerar hur leder får lov att användas.
Utöver generella antagande såsom de framställs ovan så måste man också ha en förståelse
för att frågor kring vilt inte kan hanteras generellt då varje form av vilt är olika känsliga för
mänsklig störning. Det kommer därför vara viktigt att man i framtiden vågar lyfta fram och
prata om vilka arter det är som ett område främst är prioriterat för när det gäller jakten för
att kunna hantera frågan om stigcyklingens störning är relevant eller ej.
Ett liknande resonemang kring artspecifika resonemang bör gälla för naturvården. Patrick
Jansen, på företaget Tracks & Trails i Hollland, är en erkänd stigbyggare och genom samtal
med honom och via hans presentationen ”Trail building and nature conservation” från 2014
kan man lära sig mycket om hur det är möjligt att genom en bra dialog och att hålla sig till
fakta kan skapa en god samordning mellan ledbaserade aktiviteter och olika former av
habitatsskydd. Patrik har byggt många leder i Holland som går genom N 2000 områden med
tydliga habitatsskydd som initialt fungerat som argument för varför inte friluftslivet borde
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vara välkommet i området, men genom att visa på hur man kan planera och anlägga bra
stigar och leder för en god kanalisering av användargrupper har han lyckats få till många bra
projekt som tillgodoser både naturskydd och människors behov av friluftsliv.
Den tydligaste trenden kring den negativa upplevelsen kring stigcyklister verkar i slutändan
vara just den negativa upplevelsen. Jag tror det är viktigt att våga erkänna detta faktum att
en vandrare, svampplockare, ornitolog, ryttare eller vem det än är kan känna sig störd i sin
upplevelse av en stig när man möter någon i ett annat tempo som får en att behöva lämna
plats på stigen, om det rör sig om en ryttare, löpare eller cyklist har nog egentligen ingen
större betydelse. Det samma gäller nog för samtliga nyttjare av naturen, när man möter en
ny nyttjargrupp i skog och mark upplevs detta som något störande och man ställer sig
frågande till nyttjargruppens rätt att påverka just min upplevelse, och här tror jag inte att
stigcyklister är annorlunda heller.
Den svenska allemansrätten bör också nämnas i dessa sammanhang. Det verkar finnas en
erkänd acceptans för stigcykling genom allemansrätten vilket är och kommer förbli viktigt (
http://naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Cykling/ ) Vad jag har kunnat se på
dels mina studieresor men även när jag privat är ute och cyklar är hur stigar och leder som
jag cyklar på tenderar att få hjälp av den mänskliga handen för att bli än lite bättre för
upplevelsen av bra cykling. Det är här som jag förstår att många skånska markägare har
börjat reagera då detta tydligt hamnar utanför det allemansrättsliga. Sådana leder som har
fått en förhöjd upplevelse tenderar också att kunna attrahera fler cyklister via sociala medier
och cykelmagasin mm. Det är också då situationen blir svår då den enskilda cyklisten alltid
med rätt kan hävda sin allemansrätt att få cykla medans stigen tillkommit utanför vad som är
tillåtet. Vidare så kommer leden påverka markägarens möjligheter till rationellt brukande av
sin mark vilket är ett legitimt argument att hävda att allemansrätten inte bör gälla. Detta
sistnämnda argument lyfts fram som väldigt central och viktig i den dialog jag haft med
bland annat Skåne Blekinges Jordägarförbund.
Det blir i dessa sammanhang också väldigt svårt för en markägare eller jägare att planera och
utföra sin produktion och jakt då det rör sig om en stor och ganska anonym användargrupp
som kommer vara svår att kommunicera med kring tillgänglighet och den hänsyn som bör
tas kring jakt och produktion. I en perfekt värld hade tid och pengar räckt till allt man önskar
men under rådande omständigheter är det förståeligt att för många markägare framstår
kommunala föreläggande och förbud som enda rimliga lösningen.
Min egna uppfattning är dock att sådana lösningar kommer vara relativt tandlösa och inte
leda till mycket mer än att irritation och polarisering i frågan ökar.
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Att styra målgruppen i landskapet
En av de centrala utmaningarna med att skapa bättre plats för mountainbike i Skåne är att
lyckas styra och kanalisera majoriteten av målgruppen till för dem ändamålsenliga leder och
stigar. Skyltning och kommunikation kommer vara centralt för att lyckas med detta. På våra
studieresor har vi kunnat identifiera bra och mindre bra detaljer i skyltningen.
Vägledning
Ett bra signum på bra skyltning är att det ger en besökare en bra start på sitt besök. Man vill
att det ska vara lätt att hitta angöringspunkten till en led eller ett område för flera leder.
Många gånger så är det just i början av en led som man kommer samsas med andra
intressenters leder och det är lätt att komma fel om inte skyltningen här håller rätt nivå. När
man väl kommit ut på sin led avtar succesivt behovet av skyltar så länge stigen och leden
inte korsar eller korsas av andra leder och vägar. När så sker uppskattar man som cyklist en
bra riktningsskylt, gärna placerad så att den lätt kommer i ens blickfång som cyklist. Detta
ställer krav på den som sätter ut skyltar att förstå flowet och rörelsen som cyklisten kommer
med.
En riktigt bra upplevelse är en stig som inte har för mycket riktlinjer och
hänvisningsskyltning. Följer man riktlinjerna för hållbart anlagda leder (bilaga 3) avtar också
behovet av skyltning då leden i sig är tydlig nog. På samtliga ställen vi besökt har vi dock tagit
del av kompletterande skyltning som visar om man kommit fel. En sådan skylt bör ses som
en del i servicen för cyklisten och inte ett förbud att avvika från stigen. För att underlätta och
bidra till bättre upplevelser för andra intressenter kommer denna delen av ett
skyltningskoncept vara viktigt och bör vara dynamiskt, dvs skyltningen kan flyttas och
anpassas där behoven uppstår.
Då det i Skåne nyligen tagits fram nya riktlinjer för att lyfta skyltningen på Skåneleden finns
det där gott stöd för hur man skapar en internationellt gångbar skyltning. Likaså har Danske
Stadskogar tagit fram en mycket bra manual för hur mtb-leder bör skyltas i Danmark. Jag har
varit i kontakt med Thomas Larsen Smith från Danska Cykelförbundet och det danska
konceptet är inte upphovs skyddat och vi får i Skåne använda konceptet som mall för att
utveckla en egen profil utifrån samma grund. Bortsett från att översätta underlagen och
skapa sin egen grafiska profil vore detta en god idé att överväga för hur skånska mtb leder
bör skyltas. Systemet harmoniserar också med ledgraderingarna som vi sett numera finns
hos bland annat inom Bergslagen Cycling, Biking Dalarna och Högbo Bruks MTB Leder
Planering
En annan viktig aspekt i vägledningen är vilken information som finns tillgänglig innan sitt
besök vid en stig. Det handlar både om att kunna planera hemifrån inför t ex en resa, till att
planera dagens tur vid frukostbordet till att få bra stöd vid parkeringen eller
angöringspunkten för sitt besök. Beteendemönstret är även här väldigt likt det vi ser hos
alpina skidturister, det vill säga att det behövs en hemsida som man hemifrån kan bilda sig
en uppfattning om var lederna finns, vad man kan förvänta sig av dem och vad mer man kan
förvänta sig av området kring en startpunkt. På plats vill man ha underlag för daglig
planering och avstämning liknande en pistkarta, något att ta fram vid fikabordet eller ute i
skogen. Den fysiska bekräftelsen av att man har kommit till rätt område och är på väg mot
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rätt stig är den logiska förlängningen av resonemanget ovan om en bra start på sitt besök
och det måste enligt min mening finnas en bra röd tråd i alla dessa delar för att man som
besökare ska få känslan av att man besöker en tydlig destination.
Kommunikation
För en framgångsrik kommunikation med lokala och internationella besökare till skånska
mtb leder bör det därför finnas en samordnad kommunikationsplattform som innehåller
minst; en hemsida, en mobil app, tryckta tursitbroschyrer/stigkartor, samt tydlig skyltning
från angöringsplatser ut på leden och skyltning längs lederna. Det är också önskvärt med en
god skyltning från stadskärnor och längs vägar mm till parkeringsplatser och
angöringspunkter. Denna typ av skyltning kräver större insatser med tillstånd från
kommuner och trafikverket mm och något större budget än övrigt nämnda insatser. Det bör
likväl finnas med i en övergripande projektbudget om man på allvar vill skapa en bra styrning
och allokering av målgruppen mtb cyklister.
Ledernas svårighetsgrad är viktiga att lyfta fram i skyltningen då dessa är centrala i att skapa
en harmoni mellan förväntan och upplevelse hos cyklisten. Som det framgår i riktlinjerna för
hållbara stigar är en etablerad syn på svårigheten av en ledfärgskala från grön som lättast till
svart som svårast. Det finns idag ingen given internationell standard och liksom nämns ovan
bör man enligt min mening i Skåne följa den linje som vi ser i Danmark och på stora svenska
mtb destinationer.
Digital skyltning
Det finns idag inga bra argument enligt mig för att själv utveckla underliggande plattformar
för kommunikationen med våra besökare. En hemsida kan för att tillgodose behovet nämnt
ovan ha en relativt enkel struktur. Kompletterat med någon av de många olika globala
mobila applikationer som finns skapar man ett bra underlag för planering, stöd på sin resa
och förbättrad upplevelse under sin cykeltur. Det finns en uppsjö av olika lösningar ute på
marknaden men några av de största plattformar jag kommit över i mitt arbete är b la
Trailforks, Viewranger, Garmin och Strava. Dessa är alla väldigt utbredda men har det
gemensamma att de är öppna databaser vilket gör att det blir svårt att nå fram som regional
avsändare. Auktoriserade leder blandas med privatpersoner egna förslag på leder vilket kan
komma att skapa förvirring hos besökare som bara vill ta del av godkända mtb leder.
För att öka trovärdigheten och inte bidra med ökade konflikter mot andra användargrupper
bör man kommunicera Skånes mtb leder på en plattform som säkerställer grundläggande
krav på en led såsom att det finns markägaravtal och en huvudman för leden. Danska
Singeltracker tillhandahåller en sådan plattform och de är väldigt stora i Danmark och har
börjat etablera sig i Tyskland och Holland. Jag har haft ett flertal möten med Morten Kamp
Schubert som är VD på bolaget bakom och de är intresserade av att knyta ett övergripande
avtal med en framtida huvudman för Skånska MTB leder för att säkerställa att deras app
endast marknadsför godkända leder även här i Skåne. Detta skulle ge användare av appen
och av våra skånska leder en bra service och placera skånska mtb leder i en kontext av andra
kvalitativa kluster av mtb leder runt om i Europa.
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Förvaltning och utveckling
För att lyckas med ambitionerna med att lyfta skånsk mountainbike som friluftsaktivitet och
viktigt inslag i den regionala turismen krävs en organisation som får ta ansvar och ges
mandat och resurser för den löpande förvaltning och utveckling som kommer behövas för
att även på lång sikt lösa problemområden som lyfts fram i tidigare avsnitt och för att
säkerställa kvaliteten i utbudet mot besökare och nyttjare. Frågan har också visat sig central
för markägare då man vill ha en tydlig motpart att upplåta marken till. Under arbetets gång
har vi kommit i kontakt med olika upplägg för huvudmannaskap och underhåll för lederna.
Offentligt
Jag har tittat på hur nationella vandringsleder såsom Skåneleden och Bergslagsleden är
organiserade. Bergslagen Cycling följer också denna modell med Regionalt huvudmannaskap
och kommunalt ansvar för lederna. Styrkorna som jag ser det är hur man uppnår en enhetlig
standard men jag ser också en haltande kvalitet beroende på vilken kommun man besöker.
Detta förklaras nog bäst med den egna upplevelsen efter att försökt hitta samarbeten med 7
skånska kommuner kring projektet MTB Skåne. Varje kommun har sin egna politiska vardag,
syn på var frågan bör hanteras och det kommer vara svårt att få en likvärdig prioritering av
leder i en hel regions kommuner. Ett förvaltande helt baserat på region- och lokalpolitisk
vilja kan också utgöra en finansiell risk för en förvaltande organisation samt medföra ett
omfattande administrativt arbete om man med varje kommun måste skapa unika
förutsättningar för varje samarbetsavtal kring en led.
Kommersiellt
För att väga upp en sådan risk på en huvudman för ett nyupprättat lednätverk bör modeller
för egen intjäning prövas som ett komplement till den offentliga finansieringen som man
söker när man lägger ut ansvaret för leder på kommunerna. Det finns intressanta case från
runt om i världen där man lyckas väl med att genom kommunikation med nyttjarna av
lederna skapa en form av crowdsourcing där besökarna av fri vilja betalar för sin upplevelse
som en uppskattning för de leder de tillhandahålls. Närmsta exemplen ser vi i Danmark där t
ex den Svenborgs Cykelklubb lyckats ta över arrenden på 160 ha skog för att anlägga leder
och där man årligen drar in tillräckliga medel till arrendet via crowdsoursing. (samtal med
Kevin Friis Kamelarczyk, Naturturism i Svendborg, Danmark)
Frågan är om denna viljan är knuten till att det då oftast är lokala föreningar som frontar
lederna. Kommer samma vilja finnas om det är en offentlig aktör? I USA är svaret ja, där
många nationalparker får generösa bidrag från allmänheten, men vi har inte samma kultur
av välgörenhet i Sverige enligt min uppfattning. Likväl tror jag det är en modell som kan
fungera för extra bidrag till underhåll och förvaltning då det sannolikt kommer komma
internationella besökare med en vana att donera medel.
I vårt arbete har vi även besökt mer kommersiella lösningar för mtb leder som Isaberg och
Högbo bruk. Här verkar det enligt deras hemsidor handla om samma stiftelser som äger
marken som driftar och sköter lederna vilket ger väl underhållna leder och en hög och
enhetlig upplevelse av deras destinationer.
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Samma upplevelse får jag i mina besök i Danmark där ryggraden i all utveckling av leder är
baserad på ideell basis via föreningslivet men där t ex Danske Stadsskogar stöttar leder på
deras marker med skyltning mm
Modell för Skåne
Jag tror att det finns goda förutsättningar att skapa ett huvudmannaskap för skånska mtb
leder som lånar delar av de olika ytterligheterna ovan. För att skapa rätt mandat och
bibehålla frågan som regionalt viktig bör Region Skåne och/eller Länsstyrelsen vara
involverad i det fortsatta arbetet med att utreda och ta fram riktlinjerna för hur det framtida
huvudmannaskapet ska utformas.
I Skåne ser jag två organisationer som skulle kunna vara frontorganisationer i utformandet
av ett långsiktigt huvudmannaskap. Dels Stiftelsen Skånska Landskap som har en gedigen
erfarenhet av förvaltning och utveckling av leder och som även börjat jobba med mtb leder
på egen mark, dels Insamlingsstiftelsen Skånsk MTB Utveckling vars syfte är att axla ett
sådant ansvar.
Fördelarna med den senare är dess uttalade syfte för frågan samt dess nätverk bland
cyklister, europeiska destinationer och sitt medlemskap i IMBA, nackdelarna är än så länge
att det rör sig om en finansiellt ganska svag organisation. Gällande Stiftelsen Skånska
Landskap är frågan om mtb leder utanför deras egna ägor ligger i deras uppdrag. Samtidigt
jobbar de idag på uppdrag från Region Skåne med Skåneleden som till största delen ligger
utanför deras mark. Den sannolikt bästa lösningen är någon form av samarbete de två
stiftelserna emellan med regionalt finansiellt stöd om inte Region Skåne eller Länsstyrelsen
själva kommer kunna ta över huvudmannaskap och skötsel i framtiden.
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SKAPA EN MTB DESTINATION I SKÅNE
Planerna och kunskaperna kring hur Skåne generellt bör och kan utvecklas som destination
för naturturism är redan på väg att etableras och jag kommer därför inte vidare beröra
vikten av att det är Skåne som är destinationen och vilka som är de viktiga övergripande
målgrupperna för den skånska marknaden.
Med detta avsnitt vill jag komplettera nämnda strategier med ökad kunskap kring vad som
förväntas av mtb triben på sitt resmål och baserat på Kairo Futurers rapport kring mtb lyfta
fram förslag på rekommendationer som matchar den för Skåne rekommenderade
målgruppen inom mtb triben.

Imba Ride Centers
För att skapa ett tydligt riktmärke för en mtb destination väljer jag att lyfta fram hur IMBA
definierar sina så kallade Ride Centers. Ett Ride Center är ett omnämnande man kan få om
man som destination lever upp till högt ställda krav för att på bästa sätt tillgodose
besökande mtb besökare förväntningar och upplevelser. Det vidrör allt från information,
skyltning, kvalitet och omfång på utbud av leder till hur dessa är kopplade till att bidra till
lokal och regional ekonomi. Det krävs också att man samarbetar med andra näringar så att
besökaren får sitt behov av boende och logi mm tillgodosett. En ansökan om att få bli ett
Ride Center omfattar ett 18 sidor långt formulär där man ska kunna lyfta fram och gradera
alla dessa element.
I fri översättning från IMBA Ride Center Application Guide kan man då läsa; ” IMBA Ride
Centers är designade för alla typer av mtb cyklister, tillhandahåller en positiv mtb upplevelse
med progressiva möjligheter att utveckla sin färdighetsnivå, och inkluderar faciliteter som
bryter ner barriärerna att komma ut och cykla genom att tillhandahålla cykeluthyrning,
kvalitativa kartor, tydlig skyltning och tillgängliga gudier och instruktörer. Dessa föregångs
områden för mtb leder kommer bredda och sprida mtb cyklingens demografiska utspridning
genom att välkomna nybörja-r och familjevänlig cykling samtidigt som man kan utmana och
attrahera avancerade och mycket kunniga cyklister. Ett Ride Center kommer demonstrera
best practice inom stigdesign och hur man fångar upp gräsrotsengagemang för vidare
utveckling av leder och destination”
Man kan vidare i ansökningsguiden läsa om det framförallt handlar om en bra strategi och
ett bra utbud när det gäller upplevelse på leder, service kring besöket, lokalt engagemang,
turism fokus och hur man utvärderar och mäter sitt arbete. Det geografiska området
definieras också genom att man för ett Ride Center pratar om alla förväntade faciliteter som
nämns ovan förväntas finnas inom en radie på 30 minuter körning. Man pratar också om
Regionala Ride Centers som en sammanslagning av flera områden inom en körradie av 2
timmars bilkörning.
Genom det arbete som gjorts runt om i Skåne med destinationsutveckling kan man se att
Skåne redan har stora delar av utbudet för att uppnå många av kriterierna kring ett Ride
Center med sin befintliga, fragmenterade och småskaliga besöksnäring. Det som idag saknas
är dragloken för turismen och här skulle en satsning på bra mtb infrastruktur med bra leder,
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tydlig skyltning till startplatser, bra hänvisningar till utbudet av boende och mat mm kunna
bli ett värdefullt kit att binda ihop det skånska utbudet inom besöksnäringen med en
attraktiva och köpstark målgrupp som kan få starka incitament att besöka Skåne i framtiden.
Inom projektet MTB Skåne har vi prövat och diskuterat olika strategilösningar (bilaga 4) för
hur man i Skåne skulle kunna skapa denna infrastruktur. Erfarenheterna från dessa
resonemang tillsammans med riktlinjerna ovan i rapporten ligger till grund för kommande
strategiförslag.

Övergripande riktning
Man bör tänka riktigt stort när man drar de stora penseldragen för destinationen Skåne,
man bör ha en internationell besökare för ögonen när man skapar lederna och dess
skyltning.
Man bör förstå att det är Skåne som är destinationen och att det är en regional
angelägenhet. Arbetet bör därför organiseras och kommuniceras med ett regionalt
perspektiv.
För att skapa bra genomgående kvalitet och skapa engagemang, jobb, utveckla företag och
en god framtida utveckling för lederna bör man agera lokalt och skapa stark, lokal
samverkan kring varje föreslaget trailhead i Skåne.
Kan man skapa en bra röd tråd mellan dessa tre perspektiv som de beskrivs ovan har Skåne
väldigt goda förutsättningar att inom mtb triben hitta vägar för 100 000 tals årliga
gästnätter, en bred och uppskattad rekreationsrörelse som kan fånga upp
spontanidrottande personer likväl som utgöra en grund för klubbträningar och tävlingar som
även kan vara intressanta att utveckla till internationella arrangemang.
Det kommer vidare vara viktigt att inte underskatta kraften bakom en framgångsrik satsning
på mtb och inte satsa för mycket på marknadsföring mot målgruppen innan man säkerställt
att det finns rätt grundläggande struktur för att fånga upp målgruppen i skog och mark.
Man ska känna till att om vill dra ut den fulla, turistiska potentialen, måste man vara bered
på omfattande investeringar i stigar och leder för att skapa bärytor som tål högt slitage från
upp till 100 000 årliga passager som kommer ske i alla former av väder.
Skånska mtb leder bör framförallt förknippas med blå och röda crosscountry stigar som har
en tydlig naturlig känsla. Det kommer behövas kompletteras med mer byggda leder som är
av grön och svart karaktär samt områden som har tillgång till pumptracks, flowtrails och
skillareas. Skåne bör ses som en destination med många trailheads. Att välja strategin med
många olika områden fördelat i hela Skåne är sannolikt den väg som kommer vara görbar
och som bäst löser många av de utmaningar som skånsk mtb står inför.
Man bör brett acceptera att allt nyttjande av Skånska MTB leder sker på allemansrättslig
grund oavsett om man kommer som privatperson eller kommersiell aktör, men att all
upplåtande av mark och utförande av leder måste vila på en avtalsmässig och professionell
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grund där samtliga parter är införstådda av värdet av bra leder som är bra skyltade. Endast
då kommer kanaliseringen av målgruppen fungera, och volymen av cyklister ute på lederna
bli irrelevant.
Till sist tror jag att breda samarbeten kommer vara viktiga under uppbyggnadsfasen av
Skånska MTB Leder. Det vore önskvärt med fler organisationer i referensgruppen kring
projektet MTB Skåne. Klubbar och tävlingsintressen borde representeras av Skånska
Cykelförbundet och/eller Svenska Cykelförbundet, det allmänna friluftslivet vara med genom
t ex friluftsfrämjandet och Skånes jägarförbund, ekologiska och biologiska intressen genom
naturskyddsföreningen.
Stärkta kopplingar till svenska och skånska företag som jobbar med varumärken kopplade till
mtb, friluftsliv och cykling torde stärka hela känslan av regional angelägenhet och möjliggöra
fina synergier i hur man framställer både Skåne och nämnda företags produkter kopplade till
en stor och köpstark målgrupp.
Näringsidkare inom besöksnäringen bör kontinuerligt uppdateras kring vad som händer i den
viktiga målgruppen mtb triben så att de kan komplettera sitt utbud och tjänster för att
förhöja besökarens upplevelse av Skåne. Näringsidkarna bör också vara insatta i hur och var
man kan hitta olika typer av leder, cykeltjänster mm för att ge besökare känslan av att
faktiskt hamnat på en destination som bryr sig om målgruppen.

Strategiförslag
Satsa på en tvåstegsraket där steg ett är att skapa en god grund och bra lösningar för lokalt
och regionalt rekreationsvärde och som kan utgöra ett komplement till skånsk turism.
En 5 punktslista för att nå steg 1, lösa lokal och regionala konflikter och skapa ett basutbud
av leder för befintliga naturturism, bör se ut som följer:
1. Samordna befintliga leder för mtb som har överenskommelse mellan markägare och
stigansvarig och börja kommunicera dessa på en för Skåne gemensam plattform
2. Skapa minst 25 st trailheads som följer en given kvalitetsmall för utförande och
skyltning som kommuniceras på samma digitala plattform som befintliga stigar i
punkt 1
3. Korta avståndet mellan det urbana och naturen, skapa skillcenters och pumptracks
vid trailheadsen för att attrahera nybörjare att söka sig ut mot nästa utmaning som
kan ligga i skogen.
4. Bygg upp organisationen för huvudmannaskapet med både ideell gräsrotsförankring
och anställd personal som säkerställer de regionala ambitionerna
5. Bygg upp en affärsmodell för intjäning av annons-, sponsor- crowsourcing- intäkter
som kan användas för underhåll och utveckling av lederna

24

Nästa 5 punktslista för att ta steg två mot den internationella marknaden och låta mtb bli ett
draglok för skånsk besöksnäring
1. Gör en utvärdering av befintliga destinationen, mät och analysera vilka områden som
är populärast
2. Få med en bred uppslutning i den skånska besöksnäringen att vilja utveckla och
spetsa sina erbjudande tydligare mot mtb triben
3. Investera i att uppgradera ett antal leder till proffsbygda stigar som höjer befintlig
nivå, kompletterar med fler flowtrails samt spetsar utbudet för mer etablerade
cyklister.
4. Aktiv marknadsföring på europeiska marknaden. Attrahera och köp hit stora
evenemang såsom mässor och världscuptävlingar.
5. Säkerställ investeringar i annan infrastruktur kring turismen som parkeringar,
busslinjer, tåglinjer, utökade utbud kring trailheadsen mm

Övriga rekommendationer:
-

-

-

För att på sikt lyckas med att bli en etablerad skånsk angelägenhet bör bredare
samarbeten mellan klubbcykling, friluftsgrenarna, Regionen, turismaktörer,
markägare och andra intressenter eftersträvas än vad vi idag kan se
Planera för framtiden. Grundläggande planering av lederna idag ger förutsättningar
för framtiden samt bra leder redan idag.
Bygg svenskt, dvs följ rekommendationerna i bilaga 3 för planering och byggande av
hållbara stigar fram till den punkten där man behöver koppla på proffisionella
byggare med spade eller maskin. Med rätt planering kan man sedan lyfta nivån på
befintliga leder till hög internationell standard
Ta vara på möjligheten att få använda Danske Stadsskogars mall för skyltning och
skapa en egen grafisk identitet till den.
Singeltracker framstår som den plattform för mobil kommunikation som kan ge bäst
kundnytta och samtidigt bäst leva upp till trovärdigheten bakom avsändaren som
utlovar kvalitetssäkrade leder.
Singeltracker avlastar också behovet av en komplicerad och svår drift av hemsida och
gör det också möjligt att ha relativt basala trycksaker kopplade till kommunikationen
med den internationella mtb triben.
Använd trafikverkets skyltar till parkering och trailhead. Det underlättar för
besökarna och säkerställer en långsiktig kvalitet.
Region Skåne bör fortsätta att utvärdera sin egen roll kopplat till huvudmannaskap
för skånska mtb leder och hitta bra lösningar för Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling
och Stiftelsen Skånska Landskap att samarbeta kring förvaltning och utveckling av
skånska stigar och leder
En huvudman bör ha en löpande dialog och samarbete med kommuner och
länsstyrelse men inte vara ekonomiskt beroende av dem för skötsel och underhåll av
leder.
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-

Det är och ska vara möjligt att skapa intäkter kopplat till lederna och de digitala
plattformarna som de kan kommuniceras på och sedan fördela dem till underhåll och
förvaltning
Viktigt att en framtida huvudman till viss del kan stå på egna ben men också viktigt
med offentligt stöd för att säkerställa de regionala ambitionerna kring naturturism
En stor tydlig avsändare kring lederna är önskvärd för en genomgående upplevelse av
destinationen och känsla av trovärdighet bakom ambitionerna att tillhandahålla
kvalitetssäkrade leder.
Mångfald ger synergi. Kommuner och privata aktörer som väljer att gå sin egen väg
och inte ansluta sig till ett regionalt system av leder bidrar med en mångfald som jag
tror kan vara bra för destinationen. Viktigt dock att man tänker på kvalitetskriterierna
som man kan utläsa i denna rapport gällande gradering och skyltning då alla leder i
Skåne, oavsett avsändare, kommer vara del i en besökares upplevelse av Skåne.

26

KÄLLOR OCH BILAGOR
Källförteckning
Rapporter och litteratur
- På två hjul – Insikter och lärdomar om MTB-destinationer. Kario Futures (2017)
- Cykelstrategi för Skåne, Region Skåne (2017)
- Förstudie South Baltic Outdoor – förutsättningar för en tematisk outdoordestination i
Blekinge, Östra Skåne och Bornholm, Tourism in Skåne (2014)
- Tematisk strategisk handlingsplan för naturturism i Skåne, Tourism in Skåne (2017)
- Kartläggning och analys av cykelturism och cykelturisten, Kario Futures (2015)
- Utvecklingsförslag för rid- och mountainbikeslingor i Järavallens naturreservat – en
empirisk undersökning hur konflikter mellan områdets olika nyttjare och negativ
naturpåverkan kan minimeras, SLU Alnarp, Felicia Eckersten (2015)
- Markslitage i fjällmiljö – en jämförelse mellan cykling och vandring, Umeå Universitet
av Annica Ideström (2000)
- Trail Solutions – IMBA´s Guide to Buildining Sweet Singeltrack. IMBA (2004)
- Managing Mountain Biking – IMBA´s Guide to Providing Great Riding. IMBA (2001)
- Bike Parks: IMBA´s Gudie to New School Trails. IMBA (2014)
- Ledarhandledning Mountainbike i Friluftsfrämjandet. Friluftsfrämjandet (2014)
Referenser
- http://www.vasaloppet.se/lopp/cykellopp/cykelvasan90/
- http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/aktiviteter/mountainbike/#{"x":671157,"y"
:6240022,"zoom":2}
- http://bike-transalp.de/en/info/general-information/
- https://www.cape-epic.com/riders/the-2018-race/the-2018-route
- http://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/cykel/
- http://naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Cykling/
- https://www.imba.com/model-trails/ride-centers
- Trail building and nature conservation, Presentation av Patrik Jansen (2014) samt
samtal och diskussion kring leder i känsliga områden på IMBAs European Summit – 9
april 2017, Agueda Portugal
- Graeme Mclean (Developing MTB in Scottland), presentation på Scottish Mountain
Bike Conference, Aviemore 17 november 2016 och i Örebro på Cykel – navet i
besöksnäringen 15 september 2016.
- Gary Fisher (Upphovsman mtb), presentation på Scottish Mountain Bike Conference,
Avimore november 2016
- Thomas Larssen-Schmidt (Danish Cycling Association), presentation på Scottish
Mountain Bike Conference, Avimore november 2016
- Thomas Larssen-Schmidt (Danish Cycling Association) och Morten Kamp Schubert
(VD motinno och Singeltracker), möte på The Lodge, Genarp 2017.
- John Ireland, (Forestry Commisson Scotland), paneldiskussion på Scottish Mountain
Bike Conference, Avimore 17 november 2016
- Mark Mcclure och Gary Hampson, (IMBA Trail Solutions) Trailbuilding School i Nora,
Sverige 16 och 17 september 2016.
27

-

Mark Mcclure och Gary Hampson, (IMBA Trail Solutions) Trailbuilding School i Sövde,
Sverige 9 – 10 september 2017.
Martin Wyttenbach (Zurich University of Applied Sciences) presentationen
Mountainbiking and wildlife; disturbance experiment with roe deer på IMBAs
European Summit 7 – 9 april 2017, Agueda Portugal.
Katarina Rönnbacka Nybäck (Bergslagen Cycling Project) presentation om Bergslagen
Cycling på IMBAs European Summit 7 – 9 april 2017, Agueda Portugal.
Kevin Friis Kamelarczyk, (Naturturism i Svendborg, Danmark). Samtal under Scottish
Mountain Bike Conference Avimore november 2016.

Övrig informationsinhämtning
Rapporter och Litteratur
- Cykelleder för rekreation och turism – Klassificering, kvalitetskriterier och
utmärkning, Trafikverket (2014)
- Cykelvägsplan för Skåne 2014 – 2025, Trafikverket och Region Skåne (2014)
- Vandringsturism, Tourism in Skåne (2015)
- Grafisk profil – Skyltning av Skåneleden, Region Skåne (2015)
- Kvalitetsstandard Skåneleden, Region Skåne (2015)
- Skåneleden – mot en hållbar exportmogen led av internationell standard, Region
Skåne (2013)
- The Sustainable development of mountainbiking in Scotland - a national strategic
framwork. Forestry Commission Scotland (2009)
Studiebesök
- Isaberg Mountain Resort, Värnamo Sverige april 2016
- Danske Stadsskogar 10 Spir i Nordskoen, Bidstrup, Hareskog, Store Dyvehave och
Tokkekoeb. Juni 2016
- Bergslagen Cycling, Nora och Ånneboda i juni och september 2016
- Högbo Bruk, Sandviken i september 2016
- Lindvallen, Sälen i juli 2017
Bilagor
1. Utvärdering studiebesök
2. Undersökning kring skånska mtb vanor
3. Bygga hållbara stigar
4. Strategi diskussioner kring etablering av mtb leder i Skåne
5. Danske Stadsskogar Skyltningsmanual

28

Bilaga 1 Utvärderingsblankett för studiebesök

Besökt område:
Datum:
Namn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uppskattad tid i området?
Uppskattad körtid/sträcka i området?
Vilka var dina förväntningar på området innan du kom hit?
Vilka har blivit dina första intryck? Av området, skyltning, parkering och leder?
Boende?
Vad har gjort störst intryck på dig?
Om du fått möjligheten att ändra något eller komplettera med något, vad skulle
det vara?
Varför skulle du vilja komma tillbaka?
Är det värt en resa hit? Vad är det som avgör detta i så fall.
Nämn tre viktiga detaljer som gjort intryck på dig?
Hur skulle du beskriva ledbeskrivningar och ledskyltning? God, tillfredställande
eller ej tillfredställande. Vilka argument stödjer ditt ställningstagande.
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Bilaga 2 Webbenkät
(sid 1 av 3)
Webbenkät
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Bilaga 2 (sid 2 av 3)
Webbenkät
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Bilaga 2 (sid 3 av 3)
Webbenkät
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Bilaga 3 Bygga hållbara stigar
(sid 1 av 7)

Bygga hållbara stigar
I denna bilaga fokuserar jag på att översätta och summera en erfarenhetsbaserad
arbetsordning för att skapa hållbara MTB Leder, baserad på kunskaper förmedlade
på IMBA Trail Building School och sammanfattning av böckerna Trial Solutions,
imbas guide to building sweet singletrack och Managing Mountian Biking, imbas gudie to
providing great riding.
Denna arbetsordning bör genomsyra framtidens arbete med mtb leder i Skåne för att
skapa acceptans för målgruppen hos viktiga intressegrupper samt skapa stigar och
leder som håller för ett stort tryck och upplevs attraktiva för målgruppen mtb cyklister
Sammanfattning av en bra arbetsordning
1. Syfte med leden? Vem är målgruppen, vad ska de få uppleva?
2. Vad är grundförutsättningarna? Markägare, begränsningar i området, befintliga
stigar, nya stigar, jord, sten, skogstyp, vilka områden berörs, angöring, parkering.
3. Markägarkontakt. Börja med lov att ta fram en grovplan för vidare diskussion. Vilka
områden skulle passa.
4. Vandrarkängor och gps. Samla in förslag på en bra dragning, notera nivå av arbete
som kan komma att krävas.
5. Stäm av med markägare. OK?
6. Stäm av med Länsstyrelse och kommun om ev tillstånd. Fortfarande ok?
7. Ta fram en arbetsplan och sök nödvändiga tillstånd. Framtida skötseln behöver också
planeras.
8. Är vi organiserade för att kunna genomföra arbetet?
9. Nytt ok att sätta igång från markägare. Gärna skriftligt denna gång.
10. På med arbetshandskar. Följ regelverket för hållbara leder.
11. Skyltning. Ok med markägaren? Ok med kommunen? Finns restriktioner? Krävs
bygglov? Vet man tidigt att man vill skylta så planera detta tidigare i processen.
Planering av lederna.
Markägarkontakt
Den kanske viktigaste biten i bra leder är en bra kontakt med markägaren. Börja alltid ett
projekt med att prata med markägaren och fråga om hur dennes drift och intressen av
markförvaltning kan komma att påverkas av mtb leder i området. Ta del av markägarens
kunskaper om sin mark och visa respekt och hänsyn till markägarens intressen. Det är bara i
en dialog kring markägarens övriga intressen som vi kan hitta plats för hållbara leder. Om
markägaren är intresserad så är det också viktigt att lyfta fram vad som krävs för att en led
faktiskt ska bli hållbar, och där är en av de viktigaste bitarna att leden är rolig att cykla. Är
den inte det kommer cyklister ändra dess dragning eller välja andra stigar i området och då
är det kanske bättre att hitta ett annat område för placering av lederna.
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Bilaga 3 (sid 2 av 7)
Bygga hållbara stigar
Myndighetskontakt
Skånes marker är fulla av utmaningar som vi måste ta hänsyn till. Djurskyddsområden,
biotopskydd, reservatsregleringar, kulturlämningar mm. Att inte känna till dessa bitar innan
planeringen kan i bästa fall leda till att man lägger ner en massa arbete som visar sig onödigt
då man i slutändan inte kommer kunna bygga eller använda sin led, i sämsta fall leder det till
lagbrott med risk för påföljder.
En annan bit som är lätt att glömma bort är att det kan krävas tillstånd för att markera
lederna och ibland också bygglov för att sätta upp skyltar och informationstavlor.
Man kan själv kolla av områden via http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/digital_miljoatlas/
och http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
Bra allokering av lederna
En bra allokering av lederna är en viktig start för roliga leder. Tänk på att en bra och rolig led
kommer attrahera många cyklister och tankar om var dessa ska parkera, gå på toaletten,
slänga sina sopor mm är viktiga bitar att få med i planeringen. Prata även med andra
intressegrupper som ryttare, vandrare, fiskare och fågelskådare så att man gemensamt kan
diskutera fram hur man kan undvika användarkonflikter av naturen och skapa
förutsättningar för allas rätt till en bra naturupplevelse.
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
Men, gamla skogsbilvägar som inte används längre kan ge goda förutsättningar att bygga om
till flowtrails. De ligger sannolikt redan i ett stört område, vägen innehåller bra material på
plats, utgör en bra plats att lägga svängar med berms etc på.
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Bygga hållbara stigar

En första utmärkning av lederna
Utifrån den kunskap man nu samlat in har man sannolikt ett lapptäcke av områden man bör
undvika och en massa punkter som du gärna vill väva samman med sin led. Nu börjar
markvandringarna. Gå runt och snitsla ut möjliga lösningar, fotodokumentera viktiga platser
eller platser du blir osäker på. Gå inte in i detalj om du inte har koll kring de viktiga reglerna
för hållbara leder, som du ser längre ner. Tänk på hur leden ska få ett bra flow och bra
utmaningar lämpliga för den sannolika hastighet man kommer hålla. Gå sedan runt leden
och logga den som GPX fil, och stäm av dragningen med markägare och myndigheter.
Förhoppningsvis har du nu kommit till punkten där man faktiskt kan börja få fram stig.
Plan för vad som behöver göras på lederna för hållbara lösningar
Men, för att vara riktigt på säkra sidan, är det bra att gå in i detaljer längs leden för att
fundera igenom vad som kommer krävas i insatser för leden ska bli riktigt bra. Vad blir
behovet av broar, spänger mm med den föreslagna dragningen? Vill jag addera hopp och
berms? Finns det bättre naturliga förutsättningar för detta någon annans stans längs leden?
Vilka material finns att tillgå på platsen. Har man lov från markägaren att använda sten, grus
och lera i närområdet längs leden eller måste man köpa och transportera in det material
man behöver och hur ser då förutsättningarna ut för att komma till leden med material.
Kommer en befintlig stig kräva mer framtida underhåll än om jag lägger en ny stig en bit bort
med bättre förutsättningar enligt reglerna för hållbara leder? Vi förespråkar byggda leder så
långt som möjligt med i området befintliga material då det har en positiv, hållbar påverkan.
Godkännande av plan
Om man nu adderar allt arbete som är nerlagt har man sannolikt en karta med förslag på
leddragning och en åtgärdslista med lämpliga åtgärder längs leden som kommer behöva
göras. Få denna planen godkänd av markägaren innan du går vidare så ni verkligen är
överens om hur leden kommer se ut.

35

Bilaga 3 (sid 4 av 7)
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Byggande av lederna.
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.
4. Låt alltid vatten få möjlighet att rinna av leden!!! Och låt det ske med jämna
mellanrum. Vatten ska aldrig ges chans att accelerera längs stigen eller chans att
ansamlas i pölar. Detta uppnås lättast genom att följa The half rule och se till att
stigen alltid har en lätt lutning utåt och att det inte finns en nederkant utan att
vattnet fritt kan rinna ut i grönskan bredvid stigen.
5. Sikt och säkerhet. För att undvika användarkonflikter längs leden är det viktigt att öka
sikten längs lederna så vi ser varandra. Det är också bra att bygga in hinder och
svängar som sänker hastigheterna, att skapa bredare platser för möten eller släppa
förbi snabbare cyklister.
6. Undvik raka korsningar med andra stigar eller vägar, se till att stigen inbjuder till att
sänka farten innan korsningen och att stigen ansluter parallellt med den andra vägen
eller stigen. Detta ger korsande nyttjare möjlighet att lättare se varandra och ta
hänsyn till när man korsar varandras väg. Tänk på att det ofta ger större nytta att
skylta ”korsande cykelled” till andra nyttjare än tvärt om.
7. Flow. En bra stig ger en skön känsla av flow. Dessutom är en känsla av att förstå flow
ett bra instrument för att förstå erosion längs leden. Kantig cykling med mycket
inbromsning ger erosion. Kan leden läggas så att man succesivt måste sänka farten
och sedan uppmanas att vilja få med sig bra fart ut ur svängen istället för in i den? En
bra tumregel är att följa naturen, inte jobba emot den. Olika mål med lederna eller
ledavsnitten ger olika definitioner på flow. Man kan vilja skapa en lång, svepande led
med mycket känsla av fart. Då är det viktigt att denna inte är brant, att svängarna ger
bra fäste och går att planera i lång förväg så man inte behöver bromsa. Men, vi vill ju
också har riktigt tekniska och svåra stigar vilket inte är ett problem om det är det
man förväntar sig och är inne på. Kombinationen av dessa två är det som ofta leder
till dåligt flow och motverkas lättast med att separera dem med en kort uppförsbacke
som får ner farten och hjälper cyklisten att se att nu ändrar stigen karaktär.
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Tipps på bra generella byggtekniker
-

-

-

-

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 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
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.

Fram till denna punkt har man sannolikt skapat leder som passar väl in i Skånes ambitioner
om soft adventure och en nivå för mtb turism där denna ses som ett komplement till övrig
outdoor turism samtidigt som de kan hantera lokalt och regionalt rekreationstryck. Lederna
kommer passa relativt bra mot av Kario utpekade målgrupper om dessa kommer i lagom
skara. Uppskattningsvis 5 000 – 10 000 årliga besöka per trailhead samt att det tillgodoser
regionens behov av rekreationsleder för boende mtb cyklister.
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Vill man höja ambitionerna med mtb turism och sikta på att låta målgruppen få bli ett av
dragloken för skånsk besöksnäring kommer ett lednätverk baserat på modellen ovan behöva
förstärkas med diverse olika byggtekniker som bäst praktiseras av professionella stigbyggare.
De tekniker som då används kan man läsa mer om i IMBAs litteratur men de kräver större
kunskap, mer tid och mer pengar än vad man kan förvänta sig av ideella sektorn. Ett
riktvärde baserat på muntliga uppgifter från Mark Mcclure på Trailtools är ca 300 000 tkr för
1 km flowtrail inkluderat planering och genomförande till färdig led. Det handlar då om
maskinbyggda leder med förstärkningsmaterial mm. Då modellen ovan baseras på en
grundlig planering bör man komma ner i förstärkningsarbeten om ca 100 000 kr/km led.
Detta kommer inte vara nödvändigt på majoriteten av de skånska stigarna men kring viktiga
hubbar där man kan förvänta sig 100 000 tals årliga besökare kommer detta vara en
nödvändighet på de mest populära stigarna för att de ska stå emot slitaget som uppstår.
En annan fördel med väl uppbyggda leder är att tid och pengar för framtida underhåll
drastiskt sjunker
Leder uppbyggda mot ledgradering
När man planerar sina leder bör man känna till och ta stor vikt vid att följande karaktär
förväntas av leder när de har en viss kategorisering. (Mark Mcclure och Gary Hampson, (IMBA Trail
Solutions) Trailbuilding School i Sövde, Sverige 9 – 10 september 2017)
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En sammanfattning av IMBAs riktlinjer och Mark Mcclure och Gary Hampsons
rekommendationer ger oss då att en;
-

Grön Stig är en lätt stig, bör vara runt 90 cm bred eller bredare, med en relativt slät
stigyta som är fast packad. En genomsnittlig lutning uppför är 3 % och en
genomsnittlig utförslöpa är 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, 60 cm är ett bra riktvärde. En genomsnittlig lutning uppför är
5 % och en genomsnittlig utförslöpa är 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 är 7 % och en genomsnittlig utförslöpa är 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 är 9 % och en
genomsnittlig utförslöpa är 12%.

Det finns ytterligare en nivå av svarta leder där lederna är mer branta, hindren större,
mindre förutsägbara, kommer tät inpå varandra mm. Dessa leder ligger inte i linje med
strategiförslaget för hur mtb bör byggas ut i Skåne. Denna typen av leder kommer dock göra
sig bra hos aktörer som själva driver bikeparks och som vill attrahera enduro och downhill
segmenten. I Danmark har man valt att skylta denna typ av leder med orange, något som
kan bli förvirrande i Skåne med Skåneleden.
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(sid 1 av 2)

Dessa olika strategimodeller har vi i projektet MTB Skåne varit med och utvärderat kring
etablering av skånska mtb leder som kan användas för både rekreation och turism. De har
alla varit föremål för tankar om hur man bäst når målet att etablera mtb som en
accepterade friluftsgren med ett gott utbud av ändamålsenliga stigar och leder som kan
nyttjas även för turism och kommersiella aktörer.
Ett sett att se på leder och stigar är att skapa ett rutnätverk över hela Skåne med leder som
går från punkt A till B och som i mångt och mycket skulle likna upplägget för Skåneleden.
Fördelarna med ett sådant angreppssätt skulle vara att det sannolikt skulle vara intressant
för vår huvudmålgrupp av turister, man skulle få ta del av hela det skånska landskapet, det
skulle gå att involvera flera samhällen och näringar längs en sådan led. Baksidorna överväger
dock. En viktig bit är att det skulle involvera alltför många markägare, man skulle sannolikt få
göra väldigt många dåliga kompromisser i leddragningen för att komma fram vilket skulle
sänka kvaliteten på leden och göra den mindre attraktiv att cykla på. Vidare måste vi idag
och sannolikt de närmsta 10 -15 åren ta hänsyn till att det inte finns tillräckligt goda
kollektiva färdmedel för att hjälpa en cyklist till startplats eller hem igen efter turen. Man
måste helt enkelt räkna med att bil och bilparkering är centralt för att göra mtb leder
tillgängliga.
Ett annat perspektiv som jag länge jobbat med är om man skulle satsa på 5 till 10 större
områden i Skåne som innehåller alla typer av leder och som kan tillhandahålla allt vad en
turist skulle efterfråga. Den drivande tanken bakom en sådan strategi har varit turismen och
skapa enskilda destinationer inom Skåne. Lite på samma sätt som olika skidorter i en dalgång
är sina egna. En av målbilderna har då varit att cyklingen ska kunna ske direkt från
centralorter och att man egentligen inte ska behöva använda sin bil under en veckas mtb
semester. Genom att skapa centrerade anläggningar för turismen skulle då tesen vara att
den skånska rekreations cyklingen skulle kunna ske på allemansrättsliga grunder ute kring
lokalsamhällena i Skåne och inte ha samma behov av ändamålsenliga leder, alt att man
skapar ändamålsenliga leder och centra men utan tankar om att koppla samman de så tydlig
med besöksnäringen. Nackdelarna med en sådan strategi är enligt mig att man drar turismen
bort från det småskaliga och naturnära, man missar många av synergierna med att samla
både rekreation, lokalt engagemang och låta detta utgöra grunden för turismen. Att skapa
denna typ av större centra skulle också tvinga fram större investeringar från kommuner när
det gäller parkeringar, möjligheter till dusch och toaletter mm.
Det sista perspektivet jag utvärderat är att välja att se hela Skåne som en destination med
mängder av olika områden med ändamålsenliga stigar och leder. Målbilden skulle då vara att
det finns runt 25 - 50 olika startplatser ut på områden med ändamålsenligt byggda stigar för
mtb. Varje område utgår från en bestämd parkeringsplats eller ortskärna. En sådan strategi
skulle göra tillvägagångsättet mer flexibelt och skapar större lokala fördelar då det blir
lättare och tydligare att skapa lokala gräsrotsrörelser som vill engagera sig i lokalsamhället
vilket skulle gynna båda rekreationsvärdena och bidra till det turistiska utbudet. Man kan
också ta med och jobba med mer tätortsnära områden och skapa en bättre brygga mellan
sporten, en yngre urban generation och den skånska naturen. Det blir lättare att skapa ett

40

Bilaga 4 (sid 2 av 2)
Strategidiskussioner kring etablering av mtb leder
jämnt tryck över hela Skåne och man skulle kunna utgå från orter och parkeringar där
basinfrastrukturen med toaletter, sopkorgar mm finns.
Båda de sista perspektiven utgår från en central fakta, nämligen den att majoriteten av
besökande cyklister kommer komma med bil och kommer vilja starta och avsluta sin
friluftsaktivitet där bilen är. Till dess att man kan se att vi i Skåne har bättre och mer
generösa allmänna färdmedel där man lätt kan få med sig sin cykel på buss och tåg är detta
ett tråkigt faktum som vi inte kan bortse ifrån. Ska man sedan också tillgodose en turism
med kanske över tusen cyklister per dag i ett område så räcker det inte med en buss i
timmen som tar 10 cyklar utan det krävs ett helt annat logistiskt tänk om man vill komma
förbi behovet av bil för en bra friluftsupplevelse på sin mtb.
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