
På Rull ut i Skogen!! 
 
Ett projekt drivet av Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling i partnerskap med Friluftsfrämjandet 
Region Syd 
 
Projektets övergripande mål är att skapa fler stigar och leder för stigcykling i Skåne så att det 
kan bli lättare för barn, unga, nybörjare och etablerade cyklister att hitta ut, runt och tillbaka 
i det skånska landskapet. Projektet tar utgångspunkt i att stigar och leder primärt ska 
utformas för att tilltala barn och ungdomar och ge dem möjlighet att på ett roligt sätt både 
kunna utvecklas som stigcyklister, men framförallt bjuda in dem till spontanidrott och stärka 
deras relation till naturen. 
 
Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling jobbar aktivt med att skapa bättre lösningar och bättre 
dialog kring stigcykling i Skåne. Man har etablerat en skyltningsstandard som ska kunna gälla 
för officiella och publika mtb leder i Skåne och man driver idag ett full finansierat projekt 
fram till 2020 kring samordning kring olika skånska initiativ kring stigcykling. I detta arbete 
har man kommit till den punkten att man har aktiv dialog med markägare, kommuner, 
cykelklubbar och lokala, icke organiserade cyklister där man antingen har färdiga 
överenskommelser kring upplåtelse av mark, eller jobbar på tillstånd för upplåtelse av mark 
för etablering av 200 km stigar och 10 stycken pumptracks. 
 
Friluftsfrämjandet har sedan många år omfamnat stigcyklingen och får idag anses vara 
ledande i hur man utbildar cyklister för ett aktivt friluftsliv på cykeln. Man har stor 
erfarenhet av att jobba med barn och har en väl upparbetad pedagogik kopplad till hur man 
jobbar med barn och friluftsliv. Många ledare som jobbar med just stigcykling har svårt att 
hitta bra områden att jobba med sina grupper kring stigcykling i Skåne. Man driver även 
nationellt ett projekt kring Äventyrscykling där man vill få fler barn i rörelse på sin cykel. 
 
Tillsammans kan dessa två organisationer, tillsammans med ett stort antal andra skånska 
samarbetsorganisationer, möjliggöra och tillgängliggöra den skånska naturen för den 
växande gruppen stigcyklister, och göra det på ett sätt så att barn och ungdomar lätt kan 
hitta ett fritidsintresse i stigcykling och det friluftsliv som kommer därmed. 
 
Projektet syftar till att etablera: 

- 200 km skyltade, graderade stigar och leder runt om i Skåne 
- 10 st pumptracks, 2 km flowtrail och 2 km skilltrail på strategiska punkter så man kan 

minska avståndet mellan skog och stad och fånga upp barn och ungdomar i 
tätorterna och hjälpa dem hitta vidare ut i skogen med sitt spontanidrottande. 

 
Projektet syftar till att involvera: 

- Barn och ungdomar i planering av för dem attraktiva stigar 
- Ungdomar i utbildningar och praktik kring hur man skapar hållbara stigar och leder 

för ett ökat friluftsliv 
 
Resultaten av projektet förvaltas vidare av de drivande organisationerna. 
 
 



 
Projektbudget på ca 29 mkr. 
 

- Ger stigar och leder byggda av etablerade och erfarna stigbyggare. 
- Ger oss möjlighet att jobba med professionella pedagoger som kan fånga upp barns 

önskemål och engagemang 
- Ger oss möjlighet att jobba med erfarna, professionella utbildare av ungdomar och 

ideella arbetslag. 
 
Ansökan om medel görs hos initialt hos Allmänna Arvsfonden (ca 15 mkr), hos 
Postkodsstiftelsen (ca 7,5 mkr) och de lokala Sparbanksstiftelserna (ca 2,7 mkr) samt att vi 
tror och hoppas att några kommuner själva kommer vilja vara med och bidra med 
sammanlagt ca 2 mkr. Vi har själva 1,2 mkr som vi kan lägga in i projektet. Vi ser även 
positivt på samarbete med andra finansiärer som vill engagera sig i projektet. 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 


