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1

Sammanfattning

Insamlingsstiftelsen Skånsk MTB-utveckling ansöker om att anlägga cykelstigar för MTB-cykling
på Salsbjer vid Sövde i Sjöbo kommun. Målsättningen är att skapa specialanpassade och
ändamålsenliga cykelleder som särskilt ska tilltala barn, unga och mindre erfarna cyklister, samt
att omlokalisera cyklister från Skåneleden och övriga stigar i närområdet för att på så vis minska
konflikterna mellan olika former av friluftsliv.
Salsbjer ligger till största delen inom Natura 2000-området Sövdesjön, som är utpekat enligt
EU:s Fågeldirektiv. I och med att ingreppet bedömdes kunna påverka Natura 2000-området och
att viss kunskapsbrist rådde gällande förekomsten av fåglar på Salsbjer har Länsstyrelsen
beslutat att cykelstigarna ska prövas. Denna MKB utgör beslutsunderlag i Natura 2000tillståndsprövningen. Tillstånd lämnas om den planerade verksamheten/åtgärden inte medför
att de arter som avses att skyddas utsätts för störningar som på ett betydande sätt kan försvåra
bevarandet av dessa arter i området.
Flera alternativa lokaliseringar av cykelstigarna har utretts, såväl i trakten kring Fyledalen och
Snogeholm som områden kring Sövde by. En lokalisering vid Fyledalen/Snogeholm avskrevs till
följd av hänsyn till djurlivet (särskilt kronhjort), kända naturvärden i Natura 2000-områden och
naturreservat, samt ovilja från markägare att upplåta mark. Kring Sövde by utreddes 5
alternativ av vilka 4 bedömdes vara olämpliga till följd av faktorer som hög markfuktighet,
hänsyn till djurlivet, konflikter med jaktintressen, för cykelstigar otillfredsställande topografi,
samt ovilja från markägare att upplåta mark. Kvar blev det som nu är huvudalternativet,
Salsbjer.
Salsbjer är en udde i norra delen av Sövdesjön, med en markant moränkulle. Området
domineras av tallskog med visst lövinslag, i synnerhet längs strandzonen mot sjön. Floran är
trivial, med riklig förekomst av den införda arten glanshägg. Även fågelfaunan är tämligen
ordinär och i linje med vad som kan förväntas av naturtypen. Av de fågelarter som är upptagna i
bevarandeplanen har särskilt bivråk, havsörn, kungsörn, nattskärra, röd glada, spillkråka och
trädlärka utretts, då de i någon mån är kopplade till trädmiljöer. Ingen av arterna häckar på
Salsbjer och enbart spillkråka rör sig i området. Fladdermusarten barbastell har tidigare
observerats på Salsbjer. Det bedöms dock saknas förutsättningar för yngelkolonier i området.
Salsbjer är välfrekventerat av friluftsliv. Skåneleden löper längs stranden vid Sövdesjön och
mindre stigar, som främst används av närboende, genomskär området. Fiske sker vid
Klingavälsån i väster. Under sommarhalvåret besöker badgäster området. Båtlivet i denna del av
sjön är omfattande, med närheten till den lilla hamnen i Sövde by. Cyklister rör sig ofta i
området, huvudsakligen längs Skåneleden. Att cyklister nyttjar leder som kanske främst är
tänkta för vandrare kan skapa konflikter, vilket är ett skäl till att anläggande av anpassade
cykelstigar har blivit aktuellt.
För bevarandestatusen för de enligt Fågeldirektivet utpekade arterna samt för barbastell
bedöms effekterna av anlagda cykelstigar bli obefintliga. Strandzonen, som är biologiskt rikast,
lämnas fri från cykelstigar. Att Salsbjer redan nyttjas av friluftslivet innebär att det finns
störningar i området sedan tidigare. Tvärtom kan ett koncentrerande av cyklister till Salsbjer
leda till att kringliggande områden avlastas och att störningarna där minskar.
För övrigt friluftsliv på Salsbjer innebär anläggandet av cykelstigar vissa mindre negativa
konsekvenser. Dessa har dock minimerats och det har eftersträvats att alla friluftsintressen ska
kunna samspela på Salsbjer. Stigarna har planerats så att de inte ska synas mer än nödvändigt
från vandringsstigarna. Skåneleden korsas inte alls av cykelstigarna och vid övriga stigar har
passagerna planerats så att de koncentreras till vissa sträckor och så att farten hålls nere och
sikten är god.
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Den samlade bedömningen av påverkan, effekt och konsekvens på arter och friluftsliv redovisas
i Tabell 1 nedan. Som helhet bedöms enbart små negativa konsekvenser på övrigt friluftsliv
uppstå, medan konsekvenserna för naturmiljön är obetydliga.
För nollalternativet kan vissa negativa konsekvenser till följd av förväntat ökat nyttjande av
befintliga stigar bland cyklister, vilket potentiellt kan skapa störningar för såväl naturmiljö som
övrigt friluftsliv i ett större område.
Tabell 1. Påverkan, effekt och konsekvens på arter upptagna i Natura 2000-områdets bevarandeplan, på
fladdermusarten barbastell som är upptagen i Art- och habitatdirektivet, samt på friluftslivet.

Påverkan

Effekt

Konsekvens

Arter

Inga av de i
bevarandeplanen
utpekade arterna
förekommer på
Salsbjer, förutom
spillkråka som dock
inte häckar här.
Fladdermusarten
barbastell bedöms
inte ha yngelkolonier
på udden. Ingreppet
får således ingen
påverkan på arterna.

Ingen effekt på
gynnsam
bevarandestatus för
de i Natura 2000området
förekommande
arterna.

Inga konsekvenser.

Friluftsliv

Fler cyklister rör sig
inom Salsbjer, men
samtidigt blir
interaktionerna på
den välfrekventerade
Skåneleden mindre.

Minskade
interaktioner på
Skåneleden, men
ökade interaktioner
på de mindre
stigarna i området.

Små konsekvenser
för friluftslivet i sin
helhet, positiva
konsekvenser för
MTB-cykling.

Tillkomst av
specialanpassade och
ändamålsenliga
cykelstigar, vilka kan
nyttjas för MTBcykling.

Cyklister
omlokaliseras från
befintliga stigar.
Cyklister får tillgång
till mer lämpliga
stigar.

2

Inledning

Sökande
Sökande: Insamlingsstiftelsen Skånsk MTB-utveckling
Adress:
Insamlingsstiftelsen Skånsk MTB-utveckling
Klockaregården
275 96 Sövde
Organisationsnummer: 802479-3518
E-post: info@skanskmtbutveckling.se
MKB:n har upprättats för tillståndsansökan enligt Miljöbalken 7 kap 28a § för Natura 2000området Sövdesjön (SE0430172).
5
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Bakgrund
Insamlingsstiftelsen Skånsk MTB-utveckling har 2018-04-13 ansökt hos Länsstyrelsen i Skåne
om att anlägga en trailhead (cykelstigar) för MTB-cykling på Salsbjer vid Sövde. Åtgärden
planeras att utföras under 2019.
Området ligger strax väster om Sövde by vid Sövdesjöns norra strand, på Salsbjer (fastigheten
Ellestad 5:4) som utgör en udde i sjön (Figur 1). Merparten av det berörda området ligger inom
Natura 2000-området Sövdesjön. Länsstyrelsen i Skåne har genom ett 12:6 samråd (2018-1114) beslutat att trailheaden ska prövas. Denna MKB avgränsas till att behandla påverkan på
Natura 2000-områdets arter samt på friluftslivet.
Salsbjer ingår i områden som är utpekade som riksintresse för såväl naturvård som friluftsliv
och rörligt friluftsliv.
MKB:n är beslutsunderlag för att länsstyrelsen ska kunna avgöra om verksamheten på ett
betydande sätt påverkar miljön i Natura 2000-området.

Figur 1. Översiktskarta över Sövdesjöns Natura 2000-område, ur områdets bevarandeplan (Länsstyrelsen i
Skåne 2018). Det av verksamheten berörda området på Salsbjer är markerat med en röd linje.
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Natura 2000-prövning
Sövdesjön (SE0430172) finns upptaget på listan över Natura 2000-områden som regeringen
föreslagit med stöd av EU:s Fågeldirektiv. Området anses därför även vara av riksintresse.
Natura 2000 syftar till att bevara biologisk mångfald inom EU. Målet är att skydda och bibehålla
en gynnsam bevarandestatus för de arter som är listade i Fågeldirektivet.
Om en verksamhet eller åtgärd på ett ”betydande sätt kan påverka miljön” inom ett Natura
2000-område krävs tillstånd enligt 7 kap 28a § miljöbalken. I ansökan ska det också finnas en
miljökonsekvensbeskrivning (6 kap miljöbalken).
Tillstånd lämnas om den planerade verksamheten/åtgärden inte medför att de arter som avses
att skyddas utsätts för störningar som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet av dessa i
området.

Redogörelse av samråd
Inför anmälan om samråd med Länsstyrelsen i Skåne har stiftelsen förankrat planerna hos
Sövde Byalag och Friluftsfrämjandet Blentarp/Sövde som är aktiva inom området. Byalaget och
Friluftsfrämjandet har tidigare bidragit med medel för utveckling av cykelstig på idrottsplatsen i
Sövde och båda ser positivt på fortsatt utveckling på Salsbjer. Friluftsfrämjandet Blentarp/Sövde
konstaterar att planerna inte påverkar deras traditionella verksamhet och att de vore mycket
positiva för föreningens MTB-verksamhet (Lindgren 2019). Sövde byalag tycker att resultatet av
tidigare MTB-satsningar varit mycket gott och anser att anläggandet av MTB-leder är positivt
och skapar ett mervärde för byn, både boende och besökare (Sövde byalag 2019).
Information om projektet har spridits genom ett informationsmöte på idrottsplatsen samt
genom att projektet presenterats på byalagets årsmöte. Inga invändningar har framförts i dessa
processer.
Stiftelsen har även samrått med Skånes Ornitologiska Förening och fått in ett yttrande (Åkeby &
Ljungqvist 2018). Föreningen konstaterar att det såvitt känt inte förekommer några rödlistade
eller andra hotade arter på Salsbjer, samt att inga av de arter som omnämns i bevarandeplanen
utom möjligen spillkråka förekommer i delområdet. SkOF uppger att de inte kan se att Salsbjer
hyser några högre ornitologiska värden eller att anläggningen av cykellederna skulle medföra
problem för fågellivet.
Naturskyddsföreningen i Färs har inkommit med ett yttrande (Lovfeldt 2018). Föreningen är
negativt inställd till anläggandet av cykelstigar på Salsbjer, med hänvisning till att det kommer
inverka menligt på övrigt friluftsliv samt att det skulle bli ett permanent ingrepp i naturmiljön.
Föreningen hänvisar också till att fladdermusen barbastell har observerats inom området.
Barbastellen lyfts även i ett enskilt yttrande som inkommit från Rune Gerell, vilket också är
negativt inställt till planerna för området.

3

Avgränsning

MKB:n avgränsas till att behandla projektets påverkan på gynnsam bevarandestatus för arter
utpekade enligt Fågeldirektivet i Sövdesjöns Natura 2000-område, utifrån Länsstyrelsens
bevarandeplan som reviderades 2018 (Länsstyrelsen i Skåne 2018), samt projektets påverkan
på friluftslivet. Även arter som är listade i bilaga 4 till Art- och habitatdirektivet hanteras, då
dessa är skyddade oberoende av var de förekommer.
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Geografisk avgränsning
Utredningsområdet utgörs av Natura 2000-området Sövdesjön i dess helhet, men utredningar
på mer detaljerad nivå har avgränsats till av Salsbjer, d.v.s. det skogbevuxna området öster om
Klingavälsåns utlopp ur Sövdesjön, söder om Sövdeborgsvägen och väster om Sövde badplats.
Frånsett det nordligaste partiet av skogen utgör Salsbjer ett mindre delområde inom Natura
2000-området Sövdesjön.

Friluftslivet
Anläggande av cykelleder är en åtgärd som direkt berör friluftslivet. Det gäller såväl
förutsättningarna för cyklister som för övrigt friluftsliv. Här finns i viss mån motstående
intressen, även om övrigt friluftsliv också kan gynnas av att cyklister koncentreras till ett
delområde. Det görs en sammanvägd bedömning av påverkan på friluftslivet i dess helhet. Även
om påverkan på friluftslivet inte berör prövning av dispens inom Natura 2000-området har det
efterfrågats en redogörelse av detta. Förväntade effekter på friluftslivet redogörs därför för i
detta dokument.

Arter upptagna i Fågeldirektivet
Ett stort antal häckande, rastande eller övervintrande fågelarter (22 arter) finns listade i
bevarandeplanen för Natura 2000-området Sövdesjön. Dessa ligger till grund för utpekandet av
området enligt Fågeldirektivet, och de får inte utsättas för störningar som på ett betydande sätt
kan försvåra bevarandet inom området. Av de utpekade arterna är det brun kärrhök, fisktärna,
röd glada, spillkråka, trädlärka och törnskata som med säkerhet häckar inom Natura 2000området. Eventuellt kan även nattskärra och sångsvan häcka, enligt bevarandeplanen. Övriga
arter rastar eller övervintrar vid Sövdesjön.
Det planerade ingreppet berör enbart den talldominerade skogen på Salsbjer, varför det är arter
som är kopplade till skogsmiljön som kan komma att beröras av ingreppet. Potentiella arter
listade i bevarandeplanen är bivråk, havsörn, kungsörn, nattskärra, spillkråka, röd glada och
trädlärka. Dessa sju arter är i varierande grad knutna till skogsmiljö och hanteras i den
fördjupade fågelutredning som har utförts (Nilsson 2019). Resultatet redogörs artvis i kapitel 5:
Påverkan och konsekvenser – naturmiljö.

Arter upptagna i Art- och habitatdirektivet
På Salsbjer har fladdermusen barbastell noterats. Arten är rödlistad som sårbar (VU) och
upptagen i bilaga 2 och 4 i EU:s Art- och habitatdirektiv. Barbastell är inte upptagen i
bevarandeplanen eftersom Natura 2000-området är utpekat enligt Fågeldirektivet.
Barbastellens bevarandestatus bedöms vara otillräcklig i regionen (Tjernberg 2011).

4

Lokaliseringsalternativ

En viktig del av avgränsningen är att studera alternativ. Dessa studeras utifrån att syftet med
den sökta verksamheten ska uppfyllas. Syftet med trailheaden är att skapa ändamålsenliga
cykelstigar som bättre styr målgruppen cyklister bort från leder och stigar som kanske främst är
ämnade för vandrare runt Sövdesjön och bort från Snogeholm. Området ska göras mer attraktivt
för aktivt friluftsliv genom stigcykling. Särskilt eftersträvansvärt är att skapa lösningar som
välkomnar barn, ungdomar och nybörjare.
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Förkastade alternativ
Insamlingsstiftelsen Skånsk MTB-utveckling har sedan 2017 utrett lokaliseringsalternativ för
trailheads, inom det via Jordbruksverket och Leader EU-finansierade projektet Hållbar tillväxt
genom ledbaserad turism och rekreation – MTB leder i Snogeholm och Fyledalen. Stiftelsen har
varit i kontakt med flertalet av de större markägarna kring Fyledalen och Snogeholm. Under
arbetets gång har det framkommit att det kunde finnas förutsättningar för att skapa cykelleder i
utkanten av detta område, vid Sövde. Där har fem alternativa platser utretts.
Trakten kring Fyledalen och Snogeholm
I ett tidigt skede i projektet utreddes möjligheterna att anlägga trailheads i trakterna av
Snogeholm och Fyledalen. Målsättningen var att skapa ett större sammanhängande område för
MTB-cykling. Från markägarnas sida lyftes flera viktiga aspekter som talade emot detta
alternativ. Anläggningen hade riskerat att orsaka störningar på kronhjort som har ett
kärnområde i trakten. En del markägare ville avvakta framtagande av egna policys för
utvecklingen av friluftslivet på deras marker. I trakten finns också ett stort antal naturreservat
och Natura 2000-områden som bör undvikas dels för djur- och växtlivets skull, dels för att flera
markägare ville undvika dispensärenden.
Slutsatsen blev att det saknades förutsättningar i form av villiga markägare att anlägga
ändamålsenliga cykelleder i denna trakt. Istället framkom det under processen att det kunde
finnas förutsättningar i utkanten av det ursprungliga området, vid Sövde.
Övriga områden kring Sövde
Förutom huvudalternativet utreddes fyra andra områden i närheten av Sövde (Figur 2). Av
dessa ligger område A och B helt utanför Natura 2000-områden, område C inom de
överlappande Natura 2000-områdena Sövdesjön och Sövdeborg, samt område D delvis inom
Natura-2000 området Sövdesjön.

Figur 2. Alternativa lokaliseringar av cykelstigar kring Sövde som har utretts men bedömts vara mindre lämpliga.
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Område A är ett ganska flackt område mellan Sövde skogsby och Karups sommarby, som
uppvisar mer blöta partier än vid Salsbjer. Att ytan är fuktigare innebär att anläggandet av
cykelstigar skulle bli ett mer omfattande ingrepp i naturmiljön, vilket har eftersträvats att
undvikas. Flackheten innebär vidare att förutsättningarna att skapa intressanta cykelstigar är
begränsade. Anslutningsmöjligheterna är dåliga och det kan uppstå konflikter med
jaktintressen. Av dessa skäl har område A bedömts vara olämpligt.
Område B är ett topografiskt intressant område öster om Sövde by, med potential för att skapa
ändamålsenliga cykelstigar. Det finns även goda möjligheter att styra trafik till parkering vid
Äventyrscampen. Markägaren har dock varit ointresserad av att upplåta marken. Dessutom är
större delen av ytan stutavverkad och kommer eventuellt att vara inhägnad till följd av
föryngring under de närmaste åren. Av dessa skäl har område B avskrivits.
Område C ligger på udden söder om Kyrkviken i Sövdesjön och har potential för cykelstigar.
Området är vackert att vistas i. Dock är det generellt blött, vilket innebär att anläggandet av
cykelstigar skulle bli ett mer omfattande ingrepp i naturmiljön, vilket har eftersträvats att
undvikas. Bedömningen har också gjorts att denna udde hyser större bevarandevärden för
fågellivet, vilket inte bör störas. Cykelstigar här skulle kunna vara negativt för bevarandestatus
hos flera utpekade fågelarter. Likaså är udden av vikt för det friluftsliv som vill söka sig till mer
ostörda områden. Området omfattas både av Natura 2000-området Sövdesjön (utpekat enligt
Fågeldirektivet) och av Natura 2000-området Sövdeborg (utpekat enligt Art- och
habitatdirektivet). Av dessa skäl har område C bedömts vara olämpligt.
Område D är ett större område, men är liksom område A tämligen flackt, vilket innebär att
förutsättningarna för att skapa intressanta cykelstigar är sämre. Det finns gott om jakttorn och
utfodringsplatser inom området, och konflikterna med jaktintressen kan bli stora. Det saknas
även bra lösningar för parkering m.m. Den östra delen av området ingår i Natura 2000-området
Sövdesjön. Av dessa skäl har område D avskrivits.

Huvudalternativ
Det aktuella huvudalternativet för anläggande av cykelleder utgörs av den kuperade och
talldominerade udden Salsbjer. Avgörande för val av plats har varit att markägaren är positivt
inställd till att cykelleder anläggs i området och att det finns närhet till befintlig parkeringsplats
och toalett vid den närbelägna idrottsplatsen. Dessutom finns kollektivtrafikförbindelse till byn
Sövde genom busslinje 341. Således är det lätt att ta sig till området och det behöver inte
anläggas några nya faciliteter. Av betydelse är också att Salsbjer har en för MTB-cykling
intressant topografi som möjliggör skapande av tilltalande stigar, något som saknas i de flacka
marker som breder ut sig norr och väster om Sövde.
Merparten av Salsbjer ligger inom Sövdesjöns Natura 2000-område, vilket innebär att en
förutsättning för att alternativet ska kunna genomföras är att ingen negativ påverkan sker på
bevarandestatus för de arter som är utpekade i områdets bevarandeplan. Yttrandet från Skånes
Ornitologiska Förening indikerade att så inte var fallet (Åkeby & Ljungqvist 2018), varför
Salsbjer kvarstod som huvudalternativet.
Alternativet innebär att stigar och skyltning för stigcykling på Salsbjer iordningställs.
Målsättningen är att skapa ändamålsenliga stigar som tilltalar grupper som behöver
förhållandevis lätta stigar för att komma igång med idrotten. Lösningar eftersträvas som tilltalar
barn, ungdomar och nybörjare. För att skapa ett intressant stigsystem inom ett begränsat
område läggs stigarna förhållandevis tätt. Målsättningen är att skapa ett attraktivt område som
styr bort målgruppen från övriga stigar kring Sövdesjön och Snogeholm.
Projektet beskrivs utförligt i den arbetsplan som tagits fram (Piper 2018). Tre slingor planeras,
en grön led (”1:an”) och två blåa leder (”2:an” och ”3:an”) (Figur 3). Gröna och blåa leder är de
två mest lättcyklade varianterna på en fyrgradig skala.
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Figur 3. Planerade cykelleder på Salsbjer, markerade med röda streck (Piper 2018). Orange streck markerar
Skåneleden.

Grön Led 1:an är av pump- och pedalkaraktär, har en längd på 200 m och ska ha ett tydligt fokus
på de allra minsta (Figur 4). Barn från 5 år och uppåt ska lätt kunna ta sig runt slingan på vanlig
cykel. Slingan ligger helt inom kommunens mark och befintligt nyttjanderättsavtal utanför
Natura 2000-området. Slingan kommer även att utgöra start och slut på de två övriga lederna.

Figur 4. Grön Led 1:an på Salsbjer, markerad med gröna streck (Piper 2018).

Blå Led 2:an kommer ha en längd av 3300 m och gå längs med höjden på Salsbjers udde och
sedan vara förlagd på det plattare området i väster (Figur 5). 2:an är något snällare än 3:an. Alla
som kan cykla mountainbike och har normal kondition ska kunna cykla slingan. Inga krav ställs
på tekniskt kunnande på cykeln, men låg utväxling och grundläggande kunskaper hur man
bromsar och fördelar sin vikt vid inbromsning ger en bättre upplevelse.
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Figur 5. Blå Led 2:an på Salsbjer, markerad med gröna streck (Piper 2018).

Blå Led 3:an kommer ha en längd av 2700 m och är planerad som en mer kuperad, flowig led
uppe på och längs med slänterna av höjden på Salsbjers udde (Figur 6). Målgruppen är lite mer
erfarna cyklister som vill få cykla uppför och utför. Slingan ska ge känsla av lagom utmanande
stigcykling i det blå segmentet, med flowiga utförslöpor innehållande gradereversals och
bankade kurvor.

Figur 6. Blå Led 3:an på Salsbjer, markerad med gröna streck (Piper 2018).

Stigkorridorer röjs för hand, genom att buskar, sly och grenar avlägsnas. Inga fullvuxna träd
kommer att fällas. Korridoren kommer att uppgå till maximalt 2 m och ha en höjd som möjliggör
stående cykling och fri plats att hoppa. För att skapa stigar som tål ett visst slitage och inte
binder vatten anläggs förstärkta stigar. Det översta lagret mulljord avlägsnas från stigen
eftersom det binder vatten. Detta skapar en bättre och mer hållbar åkyta. För att ge rätt lutning
på stigen och inte skapa en vall som samlar vatten behöver skrapning som regel ske en bit nedåt
i backen också (i storleksordningen någon meter). Lederna kommer delvis eller helt på sikt att
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förstärkas på åkytan. Detta görs lättast med väggrus, stenmjöl eller liknande material som
packas med lättare markvibrator. För att få ut materialet på leden underlättar det att använda
mindre och lättare maskiner såsom fyrhjuling (ATV) eller självlastad minidumper.
Vid planering av stigarna har hänsyn tagits till The Half Rule som stipulerar att åklinjen alltid ska
vara hälften eller mindre än sluttningens lutning, för att vatten inte ska färdas längs stigens
riktning. Detta skapar hållbara leder som kräver lite underhåll.

Nollalternativ
Nollalternativet innebär att det inte anläggs någon trailhead för stigcykling. Sövdesjöns
omgivningar kommer då att fortsätta att nyttjas av friluftslivet så som i dagsläget, då vandrare
och terrängcyklister får samsas på stigarna i området som helhet. Detta innebär också att
cyklisterna kommer att fortsätta att vara spridda i området och potentiellt skapa störningar för
såväl arter som friluftsliv över en större yta, istället för att vara koncentrerade till Salsbjer.

5

Påverkan och konsekvenser – naturmiljö

Nulägesanalys
Salsbjer
Salsbjer utgörs till största delen av talldominerad skog med visst lövinslag på sandig mark som
tidigare huvudsakligen varit öppen mark så sent som på 1940-talet (Lantmäteriet, Historiska
flygbilder). Trädskiktet är likåldrigt. Buskskiktet är betydande med förekomst av den införda
arten glanshägg samt uppslag av lövträd såsom ek, bok och rönn. Längs Sövdesjöns strand
dominerar lövträden, med klibbal närmast stranden och därinnanför björk och ek. I synnerhet
intill den östra stranden står ett bestånd av något grövre ekar (Figur 7). I slänten ovanför ekarna
finns även ett tätt granbestånd. Flera främmande växtarter finns på Salsbjer, såsom rödek,
flikbjörnbär, vintergröna och glanshägg. Områdets östra del är kuperad, med en markant
moränkulle, medan den västra delen mot Klingavälsån är mer flack.

Figur 7. Något grövre ekar vid Salsbjers östra strand.
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Salsbjer hyser en för barr- och blandskog typisk och tämligen ordinär fågelfauna, vilket den
ornitologiska inventeringen visar (Nilsson 2019). Ingen av de i bevarandeplanen upptagna
arterna häckar på Salsbjer och enbart spillkråka nyttjar skogen i någon betydande grad.
Barbastell har observerats i området, men förutsättningar för boplatser saknas. Även i
inventeringsrapporten från 2011 konstateras att det ”saknas lämpliga trädhåligheter för
överdagning” (Gerell 2011).
Det befintliga friluftslivet har redan en viss påverkan på området, vilket redan i nuläget minskar
sannolikheten att rovfåglar ska överväga att bosätta sig i skogen.
Från Salsbjer finns sedan tidigare en del artfynd inrapporterade i ArtDatabankens databaser.
Främst rör det sig om botaniska fynd från inventeringen av Skånes flora (Tyler m.fl. 2007).
Dessa fynd påvisar en tämligen ordinär flora utan särskilt naturvårdsintressanta arter. Däremot
förekommer det främmande trädslaget glanshägg. Av övriga artgrupper finns endast en del
ströfynd. Från Klingavälsåns utlopp är äkta målarmussla känd, vilken är rödlistad som nära
hotad (NT). Vattenmiljön berörs inte av det planerade ingreppet, varför det inte finns behov av
att hantera arten närmare.
En tidigare inventering i området har påvisat att floran och fågelfaunan på Salsbjer är ordinär
(Gerell 2011). Samma inventering påvisade att fladdermusen barbastell rör sig i området.
Sövdesjöns Natura 2000-område
Sövdesjöns Natura 2000-område omfattar, utöver Salsbjer, Sövdesjön i dess helhet undantaget
viken närmast Sövde by, samt närliggande landmiljöer. Ett flertal naturtyper finns
representerade, inklusive barrskogar, sumpskogar, ädellövskogar och betesmarker. Några
Natura 2000-habitat har inte pekats ut, eftersom området är utpekat enligt Fågeldirektivet.
Av de i bevarandeplanen utpekade arterna häckar brun kärrhök, fisktärna, röd glada, spillkråka,
trädlärka och törnskata kring sjön. Brun kärrhök häckar där vassarna är tillräckligt omfattande,
fisktärna häckar i sjöns sydöstra del, röd glada och spillkråka påträffas regelbundet kring hela
sjön, trädlärka häckar i betesmarkerna vid sjöns sydöstra och västra stränder och törnskata
häckar i betesmarken vid sjöns sydöstra hörn. Under vinterhalvåret påträffas regelbundet blå
kärrhök, havsörn, kungsörn, salskrake och sångsvan, medan bivråk, brushane, dvärgmås,
fiskgjuse, grönbena, skräntärna, svarttärna och trana rastar under sommarhalvåret. Därutöver
finns det sporadiska fynd av nattskärra och rördrom, som ingendera bedöms ha ett fast bestånd.
För fågellivet är i synnerhet sjöns grunda södra delar med dess flacka stränder och de halvöppna
betesmarkerna i sydost och väster av stor betydelse. Ädellövskogen kring Kyrkviken i öster är av
betydelse för skogslevande arter och rastande eller vilande rovfåglar.

Påverkan och effekt
Anläggandet av cykelleder på Salsbjer kommer att leda till att sly röjs bort inom stigkorridoren,
att markskiktet lokalt avlägsnas för anläggande av cykelstig, samt att störningar från friluftslivet
ökar något genom ökad aktivitet.
Bedömning av vilken påverkan anläggandet av cykelstigar på Salsbjer får på de sju fågelarter i
bevarandeplanen som i någon mån är knutna till skog presenteras artvis nedan. Även barbastell,
som är upptagen i bilaga 4 till Art- och habitatdirektivet, inkluderas.
Bivråk (Pernis apivoris) rastar enbart i Natura 2000-området. Den är då främst i behov av
jaktmarker i form av insektsrika halvöppna marker i anslutning till skogsbryn. Bevarandeplanen
listar brist på sådana miljöer som ett hot mot artens förekomst och dess bevarandestatus
bedöms inte vara fullgod. Även äldre lövträdsrik skog och våtmarker bedöms vara positivt för
arten. Salsbjer utgörs av förhållandevis tät talldominerad skog utan särskild betydelse för arten.
Betydligt bättre jaktmarker finns öster om sjön där det finns en mosaik av lövskogar och
betesmarker. Ingrepp i delområdet bedöms därmed inte påverka bivråkens bevarandestatus.
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Havsörn (Haliaeetus albicilla) rastar och övervintrar i Natura 2000-området men häckar inte.
Arten observeras dock även under sommarhalvåret och nyttjar sannolikt sjön för födosök året
om. På sikt är etablering som häckfågel inte otänkbar. Havsörn jagar främst vid kuster, sjöar och
våtmarker och bygger sitt bo i kraftiga strandnära träd. Bevarandeplanen listar störning från
friluftslivet och brist på lämpliga boträd som hot mot artens förekomst och dess
bevarandestatus bedöms inte vara fullgod. Salsbjer är redan i dagsläget välfrekventerat av
friluftslivet och träden är ännu för unga för att utgöra lämpliga boträd. Bättre förutsättningar
finns i mer ostörda delar där det också finns grövre träd. Ingrepp i delområdet bedöms därmed
inte påverka havsörnens bevarandestatus.
Kungsörn (Aquila chrysaetos) rastar och övervintrar i Natura 2000-området men häckar inte.
Arten jagar över öppna marker men kan använda skogarna för vila. Bevarandeplanen listar
störning från friluftslivet och brist på lämpliga boträd som hot mot artens förekomst. Dock
bedöms dess bevarandestatus vara fullgod. Salsbjer är redan i dagsläget välfrekventerat av
friluftslivet och träden är ännu för unga för att utgöra lämpliga boträd. Ingrepp i delområdet
bedöms därmed inte påverka kungsörnens bevarandestatus.
Nattskärra (Caprimulgus europaeus) bedöms enligt bevarandeplanen möjligen häcka inom
Natura 2000-området med 1-2 par. Arten är knuten till glesa skogar, företrädesvis tallskog men i
södra Sverige även i löv- och blandskog. Bevarandeplanen listar tätnande skogsbestånd med
rikligt uppslag av sly som hot mot arten och dess bevarandestatus bedöms inte vara fullgod.
Nattskärra har enbart noterats sporadiskt inom Natura 2000-området och det är oklart i vad
mån den häckar. Senaste observationen i ArtDatabankens databaser gjordes 2011 och i trakten
av Sövde by har arten inte observerats sedan 2001. Under inventeringen av Skånes häckande
fåglar 2003-2009 noterades inte heller någon häckning kring Sövdesjön (Bengtsson & Green
2013). Specifikt från Salsbjer finns inga fynd och skogen är allt för tät med riklig förekomst av
sly för att vara lämplig häckningsmiljö för arten (Figur 8). Tallskogar av liknande slag breder ut
sig kring Sövdesjöns nordvästra del, varav skogen på Salsbjer endast utgör en mindre del. Inga
nattskärror påträffades vid fältinventeringen. Ingrepp i delområdet bedöms därmed inte
påverka nattskärrans bevarandestatus.
Röd glada (Milvus milvus) bedöms häcka inom Natura 2000-området. Arten vill ha ett varierat
landskap med öppna marker och dungar. Boet placeras ofta i brynmiljöer. I bevarandeplanen
konstateras att röd glada för närvarande går starkt framåt i Skåne och listar inga relevanta hot
mot arten. Dock bör hänsyn tas till dess boplatser. Salsbjer har potential att hysa röd glada, även
om det befintliga friluftslivet möjligen orsakar en för stor störning. Arten rör sig regelbundet i
området och observerades över skogen vid inventeringen. Boplatser saknas dock i nuläget på
Salsbjer. Bo av röd glada har i gengäld konstaterats vid sjöns östra strand, i ett lövskogsbryn.
Ingrepp i delområdet bedöms därmed inte påverka den röda gladans bevarandestatus.

Figur 8. Sly och buskar växer tätt på Salsbjer och bidrar till att skapa en för nattskärra mindre lämplig biotop.
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Spillkråka (Dryocopus martius) bedöms häcka inom Natura 2000-området med 1-2 par. Arten är
knuten till skogsmiljöer med tillgång på äldre träd som utgör lämpliga boträd och rik förekomst
av vedlevande insekter. I bevarandeplanen listas brist på boträd som ett hot mot arten, men
dess bevarandestatus bedöms vara fullgod. Som bevarandemål lyfts fram att asp och döende
träd ska bevaras, samt att död ved bör gynnas. Salsbjer utgör en lämplig miljö för spillkråka,
men tallarna är överlag något unga för att ha god potential som boträd. Det råder viss brist på
död ved, och endast ett par torrakor med spår av hackspettar påträffades (Figur 9). Vid
inventeringen hördes spillkråka ropa bortifrån Sövde by. Det händer att spillkråka rör sig inom
Salsbjer, men ingen häckning förekommer. Goda miljöer för spillkråka finns runt om sjön.
Ingrepp i delområdet bedöms därmed inte påverka spillkråkans bevarandestatus.
Trädlärka (Lullula arborea) bedöms häcka inom Natura 2000-området med 1-2 par. Arten är
snarare knuten till öppen mark än skog och häckar i trädbevuxna betesmarker, enefälader, på
hedar och i glesa och torra skogar, gärna i anslutning till gläntor. Bevarandeplanen listar
igenväxning som ett hot mot arten, men dess bevarandestatus bedöms vara fullgod. På Salsbjer
är skogen allt för tät för att utgöra lämplig häckningsbiotop för trädlärka. Arten har fullgoda
habitat i andra delar av Natura 2000-området. Inga trädlärkor observerades på Salsbjer under
inventeringen. Ingrepp i delområdet bedöms därmed inte påverka trädlärkans bevarandestatus.
Barbastell (Barbastella barbastellus) har noterats i området. I åtgärdsprogrammet för barbastell
uppges att ”barbasteller som är ute och flyger inte är känsliga för störningar i form av åskådare
eller annan mänsklig närvaro” (Ahlén 2015). Kolonier kan däremot vara störningskänsliga.
Dessa förläggs till byggnader eller gamla träd med håligheter eller lös bark. Fältbesöket visar att
det enbart är partiet med äldre ekar intill Salsbjers östra strand som möjligen kan hysa
förutsättningar för boplatser för fladdermöss. Inga cykelleder kommer att anläggas direkt intill
dessa ekar, varför heller ingen påverkan kommer att ske på barbastell eller andra fladdermöss.
Tvärtom kan röjning av sly skapa korridorer som kan nyttjas som jaktstråk av fladdermössen.

Figur 9. En av få torrakor på Salsbjer, där det i övrigt råder brist på död ved.

16
Page 16 of 85

MKB Trailhead Salsbjer / Natura 2000-området Sövdesjön

Skyddsåtgärder
För att minimera inverkan på naturvärden på Salsbjer har flera skyddsåtgärder vidtagits i
planeringen av cykellederna.
Tre ytor lämnas fria från cykelstigar för att undvika störningar på såväl faunan som friluftslivet
(Figur 10). Det utgörs av a) platån på kullen i öster, b) ett parti med tätare buskvegetation som
kan vara gynnsamt för häckande småfåglar och c) den lövskogsdominerade zonen närmast
Sövdesjöns strand samt närmast Klingavälsån. Detta innebär att det lämnas kvar ytor där
störningen inte ökar. Särskilt område c längs Sövdesjöns strand är betydelsefullt, eftersom det
innebär dels att partiet med grövre ekar inte berörs, dels att cykelstigarna inte anläggs i direkt
anslutning till stranden, vilket helt eliminerar risken att våtmarksfåglarna skulle utsättas för en
ytterligare störning.

Figur 10. Inom blåmarkerade ytor (a-c) har det undvikits att dra cykelleder, för att minimera störningar på djurlivet
och det befintliga friluftslivet (Piper 2018). Röda streck markerar planerade cykelleder, orange streck markerar
Skåneleden, gröna streck markerar övriga mindre stigar på Salsbjer.

Inga stigar skapas med en brantare lutning än 10 %. Detta eftersom det leder till ökat slitage
med mer erosion ifall denna lutning överskrids. På så vis minskar underhållsbehovet och
därmed även mängden åtgärder som behöver vidtas i området. För att uppnå detta har de
naturliga linjerna i landskapet följts vid val av slingornas dragning. Andra åtgärder för att skapa
långsiktigt hållbara stigar inkluderar att stigen grävs in en bit i slänterna, vilket ger en stabilare
stigbädd som kräver mindre underhåll.
Stigarna har anpassats efter platsens naturliga förutsättningar. Detta innebär att inga fullvuxna
träd kommer att tas ner för anläggandet av cykelstigarna.
Trädrötter som sticker fram på stigen skyddas genom att ett gupp byggs upp över dem.
Vid eventuella framtida ingrepp i området kopplade till skogsbruket kan död ved och
högstubbar sparas för att gynna spillkråka och andra arter med liknande behov.
För att inte störa fågellivet under häckningsperiodens huvudsakliga period kommer inga större
arbeten (exempelvis röjningar eller arbete med maskiner) att utföras under maj – juni.
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Konsekvenser – Huvudalternativ
Den förväntade påverkan från cykelstigarna leder inte till försämrad bevarandestatus för några
av de i bevarandeplanen utpekade arterna eller för barbastell, i enlighet med ovanstående
redogörelse. Fågellivet i övrigt på Salsbjer är ordinärt och inte särskilt störningskänsligt. Då
åtgärderna inte bedöms påverka ingående arters bevarandestatus bedöms det inte heller bli
några negativa konsekvenser på bevarandestatusen.

Konsekvenser – Nollalternativ
Givet ett ökande intresse för terrängcykling kan det förväntas att nollalternativet innebär ett
ökat nyttjande av befintliga stigar inom området. Detta leder i så fall till en potentiell störning
över ett större område jämfört med huvudalternativet där cyklingen blir mer koncentrerad till
ett begränsat område nära Sövde by. Ökad cykling i området som helhet kan potentiellt innebära
en negativ effekt på fågellivet genom störning och eventuellt ha viss negativ påverkan på
gynnsam bevarandestatus i Natura 2000-området.

6

Påverkan och konsekvenser – friluftsliv

Nulägesanalys
Vid Salsbjer löper Skåneleden längs med Sövdesjöns strand, i den lövträdsdominerade zonen.
Här rör sig både lokalbefolkning och mer långväga friluftsliv. Leden nyttjas både av vandrare och
cyklister. Intill Skåneleden finns en mindre rastplats med några bord och bänkar. På Salsbjer
finns även några mindre stigar innanför strandzonen (Figur 11), vilka är mindre
välfrekventerade och främst nyttjas av närboende. Sövde byalag och Friluftsfrämjandet
Blentarp/Sövde är aktiva vid Salsbjer. I direkt anslutning till området ligger Salsbjers
idrottsplats, med en fotbollsplan och en mindre bana för MTB-aktiviteter för barn. Vid Salsbjers
IP ordnas också årligen ett triathlon av Malmö Triathlonklubb. Lokala skolor och fritids nyttjar
Salsbjer för utomhusaktiviteter. Vid Klingavälsån förekommer frekvent fiske. Ett tidigare
jaktarrende i området är numera uppsagt.
Det finns ingen tillgänglig statistik på det befintliga nyttjandet av Salsbjer för friluftsliv, men en
uppskattning kan göras. Uppskattningsvis nyttjas området dagligen av 50 – 100 närboende för
sin vardagsrekreation. Området används regelbundet av cyklister som passerar både på
Skåneleden och på de mindre stigarna i området. Enligt en kvalificerad uppskattning parkerar
dagligen 5 – 10 bilar vid badplatsen och människor går då ut på Salsbjer, ofta med hund. Dessa
besök är koncentrerade till Skåneleden. I väster parkerar dagligen bilar tillhörande besökare
som antingen fiskar i Klingavälsån eller vandrar mot Sövde. Under helger ökar antalet
besökande bilar. Under höst och vinter kan 10 – 30 bilar samsas på parkeringsplatsen och
besökare är såväl cyklister som vandrare och löpare. Under varma dagar på sommarhalvåret
besöks området av 100-tals personer, mest koncentrerat till badplatserna men hela området
berörs.
På Sövdesjön finns ett aktivt båtliv, inte minst knutet till hamnen i Sövde i viken öster om
Salsbjer. På vintern när isen lägger sig besöker skridskoåkare sjön. Även badgäster rör sig i och
kring Salsbjer.
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Figur 11. Några mindre stigar löper över Salsbjer.

Påverkan och effekt
Anläggandet av cykelstigar på Salsbjer kommer att leda till att fler cyklister rör sig i området.
Dessa kommer i stor utsträckning att utgöras av cyklister som annars hade frekventerat stigar
kring Sövdesjön och skogarna österut. Med ett genomförande av planerade cykelstigar är en
kvalificerad uppskattning att området kommer att besökas av cirka 100 personer i veckan som
väljer att cykla på de utpekade stigarna. Under vinterhalvåret blir det något färre, under
sommarhalvåret något fler. Stigarna kommer att vara tillgängliga för allmänheten och gratis att
använda. Majoriteten kommer att vara närboende som inte behöver ta bil till området.
Jämfört med det befintliga besökstrycket på Salsbjer blir ökningen till följd av anläggandet av
cykelstigar inte dramatiskt. I viss mån är det fråga om en omfördelning av cyklister från de
befintliga stigarna till de specialanpassade cykelstigarna.

Skyddsåtgärder
För att undvika att konflikt uppstår med övrigt friluftsliv på Salsbjer har flera skyddsåtgärder
vidtagits i planeringen av cykellederna.
För att skapa bästa möjliga interaktion med befintliga vandrings- och motionsslingor i området
har cykelledernas passager i största möjliga mån koncentrerats till lämpliga områden där sikten
är god för både vandrare och cyklister så att man tidigt får visuell kontakt. Det möjliggör för
båda parter att lämna företräde alternativt anpassa farten till den andre. Områdena är också
valda så att cykelstigarna går lätt uppför, vilket automatiskt sänker hastigheten. Stigarna har
även dragits så att de inte korsar rakt över vandringsstigarna utan korsar snett över. Detta
underlättar visuell kontakt. I Figur 12 redovisas fyra platser där cykelledernas passager
koncentrerats.
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Figur 12. Inom blåmarkerade ytor (a-d) har cykelledernas passager över befintliga stigar koncentrerats, för att
minimera interaktionerna mellan stigsystemen. (Piper 2018). Röda streck markerar planerade cykelleder, orange
streck markerar Skåneleden, gröna streck markerar övriga mindre stigar på Salsbjer.

I område a är tre passager planerade, i samtliga fall går cykelstigen svagt uppför. Stigarna
anpassas även innan korsningarna genom ett antal svängar som hjälper till att sänka cykelns
hastighet.
I område b är det ett plattare område. Här finns god sikt åt alla håll då det rör sig om en gammal
skogsbilväg och området för korsningarna har karaktär av en glänta som gör den visuella
kontakten mellan vandrare och cyklist mycket god.
I område c kommer den ena passagen uppifrån backen, vilket har lösts genom att 100 m innan
korsningen vrida stigen uppför så att farten per automatik sänks. Den andra passagen har en
naturlig dragning svagt uppför. Passagerna sker på en relativt bred skogsväg med tämligen gles
skog runtomkring, vilket ger god visuell kontakt.
I område d har passagerna planerats så att de kommer tätt inpå varandra. Det minskar antalet
upplevda områden med korsningar. Området är platt med relativt täta buskage. För att lösa
detta har cykelstigen planerats så att den kommer upp parallellt med skogsbilvägen så att
vandrare och cyklister får kontakt med varandra innan deras vägar korsas.
Där cykelstigarna inte passerar befintliga stigar är de gjorda för att så långt som möjligt ligga
dolda bakom mindre höjdkurvor. Detta minskar intrycket av cyklister i området för personer
som vandrar på Skåneleden längs sjön. Det har prioriterats att låta Skåneleden vara fredad från
intryck framför de övriga stigarna som används mer av löpare som håller ett likvärdigt tempo
med cyklisterna.
De tre från cykelstigar fredade områden som redovisades under skyddsåtgärder för naturmiljö
är även av betydelse för friluftslivet (se Figur 10). Detta gäller särskilt det faktum att zonen
närmast sjön är fredad, eftersom det är här som Skåneleden går. Passager mellan cykelstigarna
och Skåneleden undviks helt. Att avstånd även hålls till Klingavälsån innebär att också fiskare
lämnas i fred. Att platån på kullen i öster lämnas orörd innebär att den förblir en ostörd plats att
nyttjas exempelvis av skolornas verksamhet och andra barngrupper.
Övrigt friluftsliv kommer även fortsatt att kunna nyttja Salsbjer i sin helhet, även om närvaron
av cyklister kommer att märkas där stigarna ligger tätt.
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Konsekvenser – Huvudalternativ
Anläggandet av cykelleder på Salsbjer kommer att leda till att korsningar kommer att uppstå
mellan de mindre stigar som löper genom området och cykellederna, samt att cyklister i viss
mån kommer att synas både från de mindre stigarna och från Skåneleden. Den visuella
kontakten minimeras dock. Interaktionerna mellan cykelstigarna och de befintliga stigarna ger
en viss negativ påverkan på övrigt friluftsliv. Samtidigt uppstår det en positiv påverkan genom
att cyklister som i nuläget nyttjar befintliga stigar omlokaliseras till de specialiserade
cykelstigarna, vilket minskar de direkta interaktionerna mellan cyklister och övrigt friluftsliv.
Särskilt den välfrekventerade Skåneleden kommer att avlastas, inte bara på Salsbjer utan i ett
vidare område.
Anläggandet av cykelleder på Salsbjer är starkt positivt för MTB-cyklingen, eftersom det
tillkommer specialanpassade och ändamålsenliga stigar som saknas i dagsläget (Figur 13).

Konsekvenser – Nollalternativ
Givet ett ökande intresse för terrängcykling kan det förväntas att nollalternativet innebär ökade
konflikter mellan olika friluftsintressen. Ifall cykelstigarna inte anläggs kommer cyklister att
röra sig i än högre utsträckning längs de befintliga stigarna i området, vilka även nyttjas av och
kanske främst är avsedda för övrigt friluftsliv.

Figur 13. Målsättningen med den planerade verksamheten är att skapa ändamålsenliga cykelleder som kan bidra
till att avlasta befintliga vandringsleder.
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Samlad bedömning

Inom Sövdesjöns Natura 2000-område förekommer ett flertal fågelarter som är upptagna i
bevarandeplanen. På Salsbjer är det arter som i någon mån är knutna till skogsmiljöer som är
relevanta. Den samlade bedömningen av påverkan, effekt och konsekvens redovisas i Tabell 1.
Eftersom inga av de utpekade arterna förekommer på Salsbjer, med undantag för spillkråka som
dock inte häckar, bedöms det inte bli några konsekvenser på gynnsam bevarandestatus för
arterna i Natura 2000-området.
För friluftslivet bedöms anläggandet av specialanpassade och ändamålsenliga cykelstigar ha
positiva konsekvenser på MTB-cyklingen. För övrigt friluftsliv kan den ökade koncentrationen
av cyklister på Salsbjer innebära en viss negativ effekt, men samtidigt innebär omlokaliseringen
av cyklister minskade konflikter på exempelvis Skåneleden, vilket har viss positiv effekt.
Sammantaget bedöms konsekvenserna för övrigt friluftsliv bli små.
Tabell 1. Påverkan, effekt och konsekvens på arter upptagna i Natura 2000-områdets bevarandeplan, på
fladdermusarten barbastell som är upptagen i Art- och habitatdirektivet, samt på friluftslivet.

Påverkan

Effekt

Konsekvens

Arter

Inga av de i
bevarandeplanen
utpekade arterna
förekommer på
Salsbjer, förutom
spillkråka som dock
inte häckar här.
Fladdermusarten
barbastell bedöms
inte ha yngelkolonier
på udden. Ingreppet
får således ingen
påverkan på arterna.

Ingen effekt på
gynnsam
bevarandestaus för
de i Natura 2000området
förekommande
arterna.

Inga konsekvenser.

Friluftsliv

Fler cyklister rör sig
inom Salsbjer, men
samtidigt blir
interaktionerna på
den välfrekventerade
Skåneleden mindre.

Minskade
interaktioner på
Skåneleden, men
ökade interaktioner
på de mindre
stigarna i området.

Små konsekvenser
för friluftslivet i sin
helhet, positiva
konsekvenser för
MTB-cykling.

Tillkomst av
specialanpassade och
ändamålsenliga
cykelstigar, vilka kan
nyttjas för MTBcykling.

Cyklister
omlokaliseras från
befintliga stigar.
Cyklister får tillgång
till mer lämpliga
stigar.
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Ornitologiska värden på Salsbjer,
Sövdesjöns Natura 2000-område
Inför framtagande av MKB för anläggande av cykelstigar

Bakgrund
Insamlingsstiftelsen skånsk MTB-utveckling planerar för att anlägga stigar för MTB-cykling på
Salsbjer, beläget intill Sövde i Sjöbo kommun. Salsbjer utgör en udde vid Sövdesjöns norra
strand och avgränsas i norr av Sövdevägen och i väster av Klingavälsåns utlopp. I öster ligger
Sövde by med en mindre hamn och badplats. En idrottsplats ligger i direkt anslutning till
Salsbjer och Skåneleden löper längs Sövdesjöns strand. Salsbjer ingår till största delen i
Sövdesjöns Natura 2000-område (SE0430142), vilket är utpekat i enlighet med EU:s
Fågeldirektiv. I ett första samråd har Länsstyrelsen i Skåne uppmärksammat behovet av att
utreda vilka ornitologiska värden som finns i området, med särskilt fokus på de skogsanknutna
arter som finns upptagna i bevarandeplanen för Natura 2000-området. Studien utgör underlag
till den MKB som ska tas fram, och möjliggör en bedömning av ingreppets eventuella
konsekvenser på de värden som ligger till grund för utpekandet av Natura 2000-området.

Figur 1. Salsbjer är bevuxen med likårig tallskog med bitvis tät undervegetation med bland annat glanshägg.
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Salsbjer utgörs till största delen av talldominerad skog med visst lövinslag på sandig mark som
tidigare varit öppen (Figur 1). Trädskiktet är likåldrigt. Buskskiktet är betydande med förekomst
av den införda arten glanshägg samt uppslag av lövträd såsom ek, bok och rönn. Längs
Sövdesjöns strand dominerar lövträden, med klibbal närmast stranden och därinnanför björk
och ek. I synnerhet intill den östra stranden står ett bestånd av något grövre ek. I slänten
ovanför ekarna finns även ett tätt granbestånd. Flera främmande växtarter finns på Salsbjer,
såsom rödek, flikbjörnbär, vintergröna och glanshägg.
Salsbjer omfattar endast en mindre del av Sövdesjöns Natura 2000-område, vilket omfattar
Sövdesjön i dess helhet undantaget viken närmast Sövde by, samt närliggande landmiljöer
(Figur 2). Ett flertal naturtyper finns representerade, inklusive barrskogar, sumpskogar,
ädellövskogar och betesmarker.
I ett yttrande har Skånes Ornitologiska Förening uppgivit att de inte har kännedom om några
rödlistade eller på annat vis hotade fågelarter på Salsbjer, med möjligt undantag för spillkråka
(Åkeby & Ljungqvist 2018). Föreningen menar också att ingen av de fågelarter som är upptagna
i bevarandeplanen berörs negativt eller ens förekommer på Salsbjer, åter med möjligt undantag
för spillkråka. En fågelinventering på udden har utförts 2011 (Gerell 2011).

Figur 2. Översiktskarta över Sövdesjöns Natura 2000-område, ur områdets bevarandeplan (Länsstyrelsen i
Skåne 2018). Det av verksamheten berörda området på Salsbjer är markerat med en röd linje.
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Metodik
Under utredningen har Salsbjer besökts och inventerats med avseende på ornitolgiska värden
under våren 2019. Vid fältbesöken har såväl fågelindivider som potentiella boplatser eftersökts,
med särskilt fokus på de i bevarandeplanen utpekade arterna. Fältbesök utfördes den 12 mars,
17 april, 1 juni och 5 juni. Vid junibesöken gjordes även eftersök av nattskärra kvällstid/nattetid.
En bedömning har även gjorts av de arter som finns utpekade i Natura 2000-områdets
bevarandeplan utifrån deras förutsättningar för förekomst just på Salsbjer.

Resultat
Fältinventering
Under fältinventeringen av Salsbjer våren 2019 konstaterades en för naturtypen typisk
fågelfauna. Huvudsakligen förekommer vanliga skogslevande arter i området. I skogen
påträffades revirhävdande individer av följande arter: ringduva, gök, gärdsmyg, järnsparv,
rödhake, koltrast, taltrast, svarthätta, trädgårdssångare, gransångare, grönsångare, lövsångare,
kungsfågel, talgoxe, blåmes, svartmes, nötväcka, trädkrypare, kråka, bofink, steglits och
grönsiska. Bofink och lövsångare är mest individrika. Därutöver noterades hackspår av större
hackspett. I vassen vid Sövdesjöns strand förekom även sothöna och rörsångare. Korp och röd
glada rörde sig över skogen och i alridån närmast sjön påträffades även entita och stjärtmes.
Det riktade eftersöket av nattskärra i början av juni var resultatlöst. Arten påträffades varken på
Salsbjer eller i de likvärdiga tallskogarna väster om udden vid Sövdesjöns nordvästra del.
Natura 2000-området Sövdesjön genomströvades översiktligt under inventeringen. Det kunde
konstateras att röd glada häckar i de grova ekarna söder om Kyrkviken vid Sövdesjöns östra
strand. Spillkråka rörde sig i skogarna kring Sövde by, men påträffades aldrig ute på Salsbjer.
Kring sjöns södra del höll det till havsörn och trädlärka.
Arter i bevarandeplanen
Bevarandeplanen för Sövdesjöns Natura 2000-område listar 22 häckande, rastande eller
övervintrande fågelarter (Länsstyrelsen i Skåne 2018). Enligt bevarandeplanen är det enbart
röd glada, spillkråka och trädlärka av de utpekade arterna som med säkerhet häckar inom
området. Enligt bevarandeplanen kan eventuellt även fisktärna, nattskärra, sångsvan och
törnskata häcka. Övriga arter rastar eller övervintrar vid Sövdesjön. Av observationer från
ArtDatabanken framgår dock att även brun kärrhök, fisktärna och törnskata häckar inom Natura
2000-området.
Det planerade ingreppet berör enbart den talldominerade skogen på Salsbjer, varför det är arter
som är kopplade till skogsmiljön som kan komma att beröras. Bevarandeplanen nämner även att
sjöns största grunda områden ligger i sjöns södra ände, vilket leder till att sjöfågellivet är mest
koncentrerat här. Salsbjer ligger i norr och sammantaget bedöms därför våtmarksfåglarna inte
komma att påverkas alls av ingreppet. Detta gäller brushane, brun kärrhök, dvärgmås, fiskgjuse,
fisktärna, grönbena, rördrom, salskrake, skräntärna, svarttärna, sångsvan och vitkindad gås. Inte
heller arter knutna till öppna marker berörs, vilket gäller blå kärrhök, trana och törnskata. Dessa
arter utreds inte närmare. Resterande arter är bivråk, havsörn, kungsörn, nattskärra, spillkråka,
röd glada och trädlärka. Dessa sju arter är i varierande grad knutna till skogsmiljö och redovisas
närmare artvis nedan.
Bivråk (Pernis apivoris) rastar enbart i Natura 2000-området. Den är då främst i behov av
jaktmarker i form av insektsrika halvöppna marker i anslutning till skogsbryn. Bevarandeplanen
listar brist på sådana miljöer som ett hot mot artens förekomst och dess bevarandestatus
bedöms inte vara fullgod. Även äldre lövträdsrik skog och våtmarker bedöms vara positivt för
arten. Salsbjer utgörs av förhållandevis tät talldominerad skog utan särskild betydelse för arten.
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Betydligt bättre jaktmarker finns öster om sjön där det är en mosaik av lövskogar och
betesmarker. Ingrepp i delområdet bedöms därmed inte påverka bivråkens bevarandestatus.
Havsörn (Haliaeetus albicilla) rastar och övervintrar i Natura 2000-området men häckar inte.
Arten observeras dock även under sommarhalvåret och nyttjar sannolikt sjön för födosök året
om. På sikt är etablering som häckfågel inte otänkbar. Havsörn jagar främst vid kuster, sjöar och
våtmarker och bygger sitt bo i kraftiga strandnära träd. Bevarandeplanen listar störning från
friluftslivet och brist på lämpliga boträd som hot mot artens förekomst och dess
bevarandestatus bedöms inte vara fullgod. Salsbjer är redan i dagsläget välfrekventerat av
friluftslivet och träden är ännu för unga för att utgöra lämpliga boträd. Bättre förutsättningar
finns i mer ostörda delar där det också finns grövre träd. Ingrepp i delområdet bedöms därmed
inte påverka havsörnens bevarandestatus.
Kungsörn (Aquila chrysaetos) rastar och övervintrar i Natura 2000-området men häckar inte.
Arten jagar över öppna marker men kan använda skogarna för vila. Bevarandeplanen listar
störning från friluftslivet och brist på lämpliga boträd som hot mot artens förekomst. Dock
bedöms dess bevarandestatus vara fullgod. Salsbjer är redan i dagsläget välfrekventerat av
friluftslivet och träden är ännu för unga för att utgöra lämpliga boträd. Ingrepp i delområdet
bedöms därmed inte påverka kungsörnens bevarandestatus.
Nattskärra (Caprimulgus europaeus) bedöms enligt bevarandeplanen möjligen häcka inom
Natura 2000-området med 1-2 par. Arten är knuten till glesa skogar, företrädesvis tallskog men i
södra Sverige även i löv- och blandskog. Bevarandeplanen listar tätnande skogsbestånd med
rikligt uppslag av sly som hot mot arten och dess bevarandestatus bedöms inte vara fullgod.
Nattskärra har enbart noterats sporadiskt inom Natura 2000-området och det är oklart i vad
mån den häckar. Senaste observationen vid sjön i ArtDatabankens databaser gjordes 2011 och i
trakten av Sövde by har arten inte observerats sedan 2001. Under inventeringen av Skånes
häckande fåglar 2003-2009 noterades inte heller någon häckning kring Sövdesjön (Bengtsson &
Green 2013). Specifikt från Salsbjer finns inga fynd och skogen är allt för tät med riklig
förekomst av sly för att vara lämplig häckningsmiljö för arten. Tallskog av samma slag som på
Salsbjer breder ut sig vid sjöns nordvästra del. Inga nattskärror påträffades alls vid
fältinventeringen och arten förekommer sannolikt överhuvdtaget inte som häckfågel inom
Natura 2000-området. Ingrepp i delområdet bedöms därmed inte påverka nattskärrans
bevarandestatus.
Röd glada (Milvus milvus) bedöms häcka inom Natura 2000-området. Arten vill ha ett
omväxlande landskap med öppna marker och skogsdungar. Boet placeras ofta i brynmiljöer. I
bevarandeplanen konstateras att röd glada för närvarande går starkt framåt i Skåne och listar
inga relevanta hot mot arten. Dock bör hänsyn tas till dess bon. Salsbjer har potential att hysa
röd glada, även om det befintliga friluftslivet möjligen orsakar en för stor störning. Arten rör sig
regelbundet i området och observerades över skogen vid inventeringen. Boplatser saknas dock
på Salsbjer. Bo av röd glada har i gengäld konstaterats vid sjöns östra strand, i ett lövskogsbryn
(Figur 3). Ingrepp i delområdet bedöms därmed inte påverka den röda gladans bevarandestatus.
Spillkråka (Dryocopus martius) bedöms häcka inom Natura 2000-området med 1-2 par. Arten är
knuten till skogsmiljöer med tillgång på äldre träd som utgör lämpliga boträd och med rik
förekomst av vedlevande insekter. I bevarandeplanen listas brist på boträd som ett hot mot
arten, men dess bevarandestatus bedöms vara fullgod. Som bevarandemål lyfts fram att asp och
döende träd ska bevaras, samt att död ved bör gynnas. Salsbjer utgör en lämplig miljö för
spillkråka, men tallarna är överlag något unga för att ha potential som boträd. Det råder viss
brist på död ved, och endast ett par torrakor med spår av hackspettar påträffades. Vid
inventeringen hördes spillkråka ropa bortifrån Sövde by. Det händer att spillkråka rör sig inom
Salsbjer, vilket bland annat konstaterats av Gerell (2011), men ingen häckning förekommer.
Goda miljöer för spillkråka finns runt om sjön. Ingrepp i delområdet bedöms därmed inte
påverka spillkråkans bevarandestatus.
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Ornitologiska värden på Salsbjer, Sövdesjön / Inför framtagande av MKB för cykelled

Figur 3. Lövskogsbryn med ekar i betesmark vid Sövdesjöns östra strand. Här är de ornitologiska värdena högre
än på Salsbjer, och röd glada konstaterades häcka i ett av träden.

Trädlärka (Lullula arborea) bedöms häcka inom Natura 2000-området med 1-2 par. Arten är
snarare knuten till öppen mark än skog och häckar i trädbevuxna betesmarker, enefälader, på
hedar och i glesa och torra skogar, gärna i anslutning till gläntor. Bevarandeplanen listar
igenväxning som ett hot mot arten, men dess bevarandestatus bedöms vara fullgod. På Salsbjer
är skogen allt för tät för att utgöra lämplig häckningsbiotop för trädlärka. Inga trädlärkor
observerades på Salsbjer under inventeringen. Goda biotoper för trädlärka finns i
betesmarkerna kring sjöns södra delar. Ingrepp i delområdet bedöms därmed inte påverka
trädlärkans bevarandestatus.

Slutsatser
Inventeringen påvisar en ordinär fågelfauna för tallskog med lövinslag. Detta stämmer väl
överens med resultatet från inventeringen 2011 (Gerell 2011). Ingen av de i bevarandeplanen
utpekade arterna häckar på Salsbjer, och endast spillkråka nyttjar området i någon betydande
grad. Utifrån resultatet av inventeringen och det resonemang som kan föras kring de utpekade
arterna, går det att konstatera att det planerade anläggandet av cykelleder på Salsbjer inte
påverkar syftet med Natura 2000-området negativt. Inte heller för någon av de utpekade arterna
uppstår någon negativ konsekvens på deras bevarandestatus.

Referenser
Bengtsson, K. & Green, M. 2013. Skånes fågelatlas. Skånes Ornitologiska Förening, Vellinge.
Gerell, R. 2011. Naturvårdsprojekt för Sövdesjön, Salsbjär och tillhörande strandområde.
Naturvårdskonsult Gerell.
Länsstyrelsen i Skåne. 2018. Bevarandeplan för Natura 2000-området Sövdesjön SE0430172 i
Sjöbo kommun, Skåne.
Åkeby, S. & Ljungqvist, G. 2018. Remissvar ”Arbetsplan Trailhead Salsbjer” Sövde, Sjöbo kommun.
Skånes Ornitologiska Förening, Falsterbo.
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BLENTARP – SÖVDE

Yttrande angående byggande av MTB leder på Salsbjerg i Sövde
Friluftsfrämjandet i Blentarp-Sövdes lokalavdelning driver idag gruppverksamhet i traditionella
barngrupper såsom mulle, strövare och frilufsare. Dessutom har vi en grupp med inriktning på MTB
där verksamheten bedrivs på befintliga MTB leder och grusplanen vid Salsbjerg. Vi ser inte att det
plannerade byggandet av MTB leder stör den traditionella verksamheten på något sätt och den skulle
vara mycket positiv för vår MTB verksamhet.
Friluftsfrämjandet Blentarp-Sövde stödjer därmed fullt ut det plannerade bygandet av MTB leder på
Salsbjerg
Roger Lindgren,
Ordf i Blentarp-Sövde Lokalavdelning

Friluftsfrämjandet Blentarp-Sövde
blentarp-sovde@friluftsframjandet.se
Organisations nummer: 848000-3964
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Bilagor

Anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken för övriga
verksamheter
Mottagningsbekräftelse
Blankettinformation
Ankomstnummer

1523611851541

Inskickat

2018-04-13 12:03:45

Länsstyrelsen i Skåne län
205 15 Malmö
Kontaktuppgifter:
Södergatan 5
Telefon: 010-224 10 00
E-post: skane@lansstyrelsen.se

Blankettid: 1523611851541
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Formulär
Val av Länsstyrelse
Ange länsstyrelse

Länsstyrelsen i Skåne län

Sökande
Sökande är:

Fastighetsägare
Annan

Verksamhetsutövare

Entreprenör

Konsult/ombud

Arrendator

Annan, ange vad

Sökandens kontaktuppgifter
Är sökande ett företag?

Ja

Nej

Företagsnamn

Insamlingsstiftelsen Skånsk MTB Utveckling

Kontaktpersonens förnamn

Fredric

Kontaktpersonens efternamn

Piper

Förnamn
Efternamn
Postadress

Klockaregården

Postnummer

27596

Postort

Sövde

Telefon, dagtid

0735153240

E-postadress

fredric@ausdauer.se

ProjektID

Blankettid: 1523611851541
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Uppdragsgivare

Uppdragsgivaren är densamma som sökanden
Uppdragsgivaren är:

Fastighetsägare
Annan

Verksamhetsutövare

Entreprenör

Konsult/ombud

Arrendator

Annan, ange vad
Är uppdragsgivaren ett företag?

Ja

Nej

Företagsnamn
Kontaktpersonens förnamn
Kontaktpersonens efternamn
Förnamn
Efternamn
Postadress
Postnummer
Postort
Telefon, dagtid
E-postadress

Plats för åtgärden
Kommun

Sjöbo

Fastighetsbeteckning

ellestad 5:4

Har markägare godkänt åtgärden?

Ja

Nej

Tidpunkt
Beräknad tidpunkt när åtgärden ska börja (ååååmmdd)

2018-06-01

Beräknad tidpunkt när åtgärden ska avslutas (ååååmmdd)

2019-12-31

Blankettid: 1523611851541
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Typ av åtgärd
Typ av åtgärd/verksamhet (max antal tecken 400). Det finns möjlighet att lämna en bilaga om mer utrymme behövs

Skapa stigar och skyltning för stigcykling i området som kan fungera som kanalisering för en växande

intressegrupp. Stigar och leder ska vara tillgängliga för allmänheten. Planering och åtgärder för att nå målen med
området framställs i bilaga arbetsplan.
Syfte med åtgärden/verksamheten

Skapa stigar och leder för stigcykling som kan kanalisera och styra målgruppen i området

Beskriv åtgärden/verksamheten. (Max antal tecken 400). Det finns möjlighet att lämna en bilaga om mer utrymme behövs

Det rör sig främst om att för hand röja upp stigkoridorer där man beroende på markens beskaffenhet behöver

göra åtgärder som skapar stigar som dels fungerar för målgruppen stigcyklister, inte leder till störningar för andra
intressegrupper, blir stigar och leder som tål ett visst slitage och inte binder vatten. Detta är nödvändigt för att
inte nya "sidostigar" ska uppkomma. Se bilaga för mer info
Nuvarande markanvändning
Nuvarande markanvändning

Åker/vall

Blandskog

Betesmark

Mosse/kärr

Enskild vattentäkt

Hygge

Allmän vattentäkt

Barrskog
Kalfjäll

Lövskog

Annat

Annat, ange vad
Typ av vegetation på platsen

Typisk för barrskog med inslag av sly, glanshägg och björnbär

Skyddade områden
Berörs skyddade områden?

Minst ett skyddat område berörs

Vilka skyddade områden berörs

Nationalpark

Kulturreservat

Naturminne

Naturvårdsavtal

Inget skyddat område berörs
Naturreservat / naturvårdsområde

Vattenskyddsområde

Landskapsbildsskydd

Generellt biotopskydd

Natura 2000

Djur- / växtskyddsområde

Strandskyddsområde

Beslutat biotopskyddsområde

Beskriv vilka skyddade områden/typer av generellt biotopskydd som berörs och eventuell påverkan på det (max antal tecken 400). Det finns
möjlighet att lämna en bilaga om mer utrymme behövs

Sövdesjön SE0430172. Se bilag dispens/tillståndsansökan. Har ej undertecknats då vi söker samråd via

nätblanketten.

Blankettid: 1523611851541
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Andra naturvärden
Berörs andra naturvärden?

Minst ett naturvärde berörs

Inga naturvärden berörs

Andra naturvärden som berörs

Klass 1 eller 2 grusinventering

Nyckelbiotoper / naturvärdesobjekt
Förorenad mark

Samrådsomr för naturvård / naturvårdsplan

Skyddsvärda träd

Våtmarksinventering

Riksintresse för naturvård / friluftsliv / rennäring

Skyddade arter

Ängs- och betesinventering
Obrutet fjäll

Annat

Skyddade arter
Annat, ange vad
Beskriv eventuell påverkan på berört område (max antal tecken 400). Det finns möjlighet att lämna en bilaga om mer utrymme behövs

Det bedöms sammantaget att den mänsklig störningen på grund av det rörliga friluftslivet snarare kommer att

minska än att öka vid genomförande av åtgärderna genom en bra styrning av en intressegrupp som växer i
området

Kulturmiljövärden
Berörs kulturmiljövärden?

Minst ett kulturmiljövärde berörs

Kulturmiljövärden som berörs

Övriga kulturhistoriska lämningar

Inga kulturmiljövärden berörs
Riksintressen kulturmiljö

Fornlämningar

Annat

Annat, ange vad
Beskriv vilka kulturmiljövärden som berörs och eventuell påverkan på dem (max antal tecken 400). Det finns möjlighet att lämna en bilaga
om mer utrymme behövs

Vattenpassage
Passerar den planerade åtgärden något vattenområde?

Ja

Nej

Har du anmält åtgärden som vattenverksamhet?

Ja

Nej

Jag kommer att beskriva vattenpassager i en bilaga

Blankettid: 1523611851541
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Anvisningar
Sökande
Ange om sökande är fastighetsägare, verksamhetsutövare, entreprenör, konsult/ombud, arrendator eller något
annat. Länsstyrelsens yttrande/beslut kommer att skickas till sökande.
Sökandens kontaktuppgifter
Ange sökandens företagsnamn, för- och efternamn, postadress dit länsstyrelsens beslut ska skickas samt
telefonnummer dagtid och e-postadress.
Uppdragsgivare
Ange namn, postadress, telefonnummer och e-postadress till uppdragsgivaren. Om uppdragsgivaren är densamma
som sökande behöver inte uppgifterna om uppdragsgivaren fyllas i. Kryssa i "Uppdragsgivaren är densamma som
sökande".
Plats för åtgärden
Ange fastighetsbeteckning, kommun samt om markägaren godkänt åtgärden.
Tidpunkt
Ange tidpunkt för när åtgärden ska börja och avslutas.
Typ av åtgärd
Beskriv åtgärden enligt nedan:
Om väg ange längd, bredd och tillförda massor.
Om energiskogsodling ange gröda, areal, stängsling och typ av markberedning.
Om tävling och arrangemang ange ungefärligt deltagarantal, anordningar och hur området nyttjas.
Om uppslag av massor ange yta och volym för tillförda och bortgrävda massor, typ av massor, om det är permanent
eller tillfälligt, om de är förorenande och i så fall på vilket sätt.
Om anläggningsarbeten ange metod: grävning, sprängning, utfyllnad m.m.
Nuvarande markanvändning
Kryssa för nuvarande markanvändning och ange typ av vegetation på platsen.
Skyddade områden
Kryssa för vilka skyddade områden som berörs av verksamheten.
Generellt biotopskydd är t.ex. allé, stenmur, odlingsröse, småvatten m.m.
Andra naturvärden
Kryssa för vilka naturvärden som berörs av verksamheten.
Kulturmiljövärden
Kryssa för vilka kulturmiljövärden som berörs av verksamheten.
Vattenpassage
Ange vattenområdets namn, metod för passage samt beskrivning av hur övergången mellan land och vatten görs.
Vid fler än en vattenpassage använd knappen "lägg till".
Om många vattenområden passeras kan ni beskriva dem i en bilaga istället för att fylla i formuläret.
Om inga vattenpassager välj knappen "Ta bort" för att ta bort Vattenpassage: 1.
Försiktighetsåtgärder
Beskriv vilka försiktighetsåtgärder som kommer att vidtas för att minska påverkan på skyddade områden,
naturvärden och kulturmiljövärden samt naturmiljön i övrigt (t.ex. närliggande vattenmiljöer).
Kompletterande information
Ange upplysningar som inte har kommit fram tidigare, t.ex. övrig metodbeskrivning, anmärkningar, om ni har skickat
eller ska skicka in andra ansökningar som berör samma åtgärd, t.ex. reservatsdispens.
Bilagor
Detaljkarta (skala ca 1:3 000) där åtgärden, skyddade områden och andra natur- och kulturmiljövärden samt
Blankettid: 1523611851541
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Detaljkarta (skala ca 1:3 000) där åtgärden, skyddade områden och andra natur- och kulturmiljövärden samt
vattenpassager finns markerade.
Du kan skicka in din anmälan elektroniskt och får då också möjlighet att bifoga ett eller flera dokument elektroniskt
om de har filformaten PDF, TIF eller JPG. Ett annat alternativ är att skriva ut din anmälan och skicka in den i
pappersform med bifogade dokument.
Lägg till en bilaga genom att välja dokumenttyp och därefter dokument via "Bläddra"-knappen. Klicka sedan på
knappen "lägg till". Kontrollera att dokumentet hamnar i listan längst ned på sidan.
Du kan även skicka in shapefiler separat efter kontakt med Länsstyrelsen.
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Arbetsplan

Trailhead
Salsbjer
Sjöbo Kommun, Sövde by

Projektsamordnare
Författare av arbetsplan
Fredric Piper, Ausdauer Projekt & Konsult
fredric@ausdauer.se
0735153240
Rapporten finansierad genom Leaderprojektet Hållbar tillväxt genom ledbaserade turism och
rekreation – MTB leder i Snogeholm och Fyledalen.
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Grundförutsättningar
Stiftelsen Skånska MTB Utveckling och MTB Skåne projektet:
Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling jobbar i Skåne för att främja utvecklingen av
mountainbike som sport och friluftsaktivitet. Stiftelsen jobbar aktivt för att samla medel och
kunskap för att kunna skapa bra lösningar som främjar mountainbike i samförstånd med andra
nyttjandegrupper. MTB Skåne är ett projekt som stiftelsen driver för att få fram 500 km
kvalitet-säkrade mtb leder i Skåne av internationell standard.
Fastigheter:
Ellestad 5:4 (norra satelliten på Salsbjers udde) och mark tillhörande Sjöbokommun längs
Salsbjers IP
Markägare:
Ellestad 5:4 ägs av Stiftelsen O D Krooks donation i M-län och förvaltas av Stiftelsen
Skånska Landskap, angränsande fastighet ägs och förvaltas av Sjöbo Kommun.
Bakgrund:
Under perioden 2017-2020 är Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling beviljade EU-medel via
Jordbruksverket och Leader i projektet Hållbar tillväxt genom ledbaserade turism och
rekreation – MTB leder i Snogeholm och Fyledalen.
Inom Leaderprojektet ska 5-6 mindre så kallade Trailheads (skyltat område med
ändamålsenliga stigar för mountainbikecykling) upprättas och planering, grundläggande
genomförande av stigar, skyltning samt marknadsföring av lederna är medräknat i
projektbudgeten.
Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling har inledningsvis av Leaderprojektet varit i kontakt med
flertalet av de större markägarna kring såväl Fyledalen såsom Snogeholm. Viljan att samverka
för att göra ett större sammanhängande område för mtb cykling har inte kunnat uppnås och
för markägarna viktiga aspekter som respekt för kronvilt, vilja att avvakta egna övergripande
policys för det allmänna friluftslivet, oviljan att söka dispenser kopplat till reservat mm har
gett bra indikationer på hur man bör utforma lösningar runt om Fyledalen och Snogeholm ,
istället för mitt i områdena, för att avlasta områdena från aktivt friluftsliv och turism kopplat
till cykelbaserad aktivitet.
I dialogen med markägare har det framkommit att det finns möjligheter att skapa lösningar
som passar projektet på b la Salsbjers udde vid Sövdesjön. Mellan Stiftelsen Skånsk MTB
Utveckling och Sjöbo kommun finns ett undertecknat nyttjade rätts avtal för mark
angränsande till Ellestad 5:4 där det redan under 2017 har påbörjats stig-bygge.
Under vintern 2017-2018 har även samtalen mellan Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling och
Stiftelsen Skånska landskap mynnat ut i en muntlig överenskommelse om ett framtida
nyttjanderättsavtal för mtb stigar på Ellestad 5:4, givet att länsstyrelsen beviljar
dispens/tillstånd för åtgärder kopplade till framtagande av stigar, skyltning samt nyttjande av
dessa. Efter beviljad dispens ska skriftligt nyttjanderättsavtal upprättas
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Föreningar och/eller andra intressenter:
I området är såväl Sövde Byalag som Friluftsfrämjandet Blentarp/Sövde aktiva. Inom
Friluftsfrämjandet bedrivs även på området ledd mtb aktivitet för barn- och nybörjare.
Tidigare har det även funnits jaktarrendatorer på området, vilket enligt Stiftelsen Skånska
Landskap nu per 2018 är uppsagda för att möjliggöra en utveckling av det aktiva friluftslivet
på udden. Salsbjers IP nyttjas också av Sövde IF som har ett lag aktivt med ca en träning i
veckan och match varannan vecka under säsong. Årligen anordnas vid Salsbjer IP ett
Triathlon av Malmö Triathlonklubb samt att området på somrarna nyttjas av skolor och fritids
för utedagar. Skåneleden går längs med strandkanten i Söder och längs med Klingvälsån
förkommer frekvent fiske.
Kända restriktioner i området:
Hela området inom Ellestad 5:4 ligger inom N 2000-området Sövdesjön SE 430172,
undantaget en mindre spets längst norrut på markbiten. Skåneleden löper längs med
strandkanten i syd och såväl där som längs med Klingavälsån bör man hålla ett
säkerhetsavstånd på 30-50 meter för att inte störa befintligt friluftsliv. På hela udden finns
gamla motionsspår som används sporadiskt och till stor del är igenväxta, men med ambitionen
att öka det aktiva friluftslivet på udden bör man förhålla sig till dessa leder som om de vore
aktiva, för att inte skapa lösningar som på sikt kan begränsa nyttjandet av dessa leder för
andra målgrupper. Kommunens mark är planlagd i detaljplanen, området pekas ut för
allmänheten och som riksintresse för friluftsliv.
Mål med området:
Intresset för mtb cykling har historiskt (senaste 20 åren) varit relativt stort i området men har
ökat de senaste åren och många söker sig ut mot leder och stigar i Snogeholmsområdet. För
att bättre styra målgruppen cyklister vill vi genom ändamålsenliga stigar på Salsbjers udde
leda målgruppen bort från leder och stigar som kanske främst är ämnade för vandrare runt
Sövde sjön samt bort från Snogeholm.
Målbilden för området är att göra det mer attraktivt för aktivt friluftsliv genom stigcykling
och framförallt skapa lösningar som välkomnar barn, ungdomar och nybörjare. Området har
goda förutsättningar för detta. De primära målgrupperna inom cykeltriben bör vara de som
behöver förhållandevis lätta stigar och leder för att komma igång med sitt spontanidrottande
och friluftsliv. Då området är begränsat till ytan och man vill styra målgruppen bort från
Snogeholm har vi tvingats planera stigdragningarna ganska tätt för att skapa tillräckligt med
led för att göra området tillräckligt intressant att uppehålla sig i.
Vår bedömning är att man med föreslagen dragning kan tillbringa en timmes aktiv träning i
området men att det kommer vara svårt att fånga de cyklister som vill ha en längre
sammanhängande runda på upp emot 3 timmar. För denna målgrupp hoppas vi kunna skapa
lösningar i Sjöbo Ora, och kanske på sikt, om vi kan landa markägardiskussionerna, väva
samman de två områdena via det befintliga skogsbilvägnätet
I området vill vi anlägga/anlägger vi tre slingor.
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Den första, av grön pump & pedal karaktär ligger helt inom kommunens mark och befintligt
nyttjanderättsavtal, och ska ha tydligt fokus på de allra minsta. Barn från 5 år och uppåt ska
lätt med vanlig cykel kunna ta sig runt slingan. Slingan kommer även utgöra start och slut på
de två övriga lederna. (finansierad utanför Leaderprojektet med stöd från Byalaget och
Friluftsfrämjandet)
Den andra är planerade som en mer kuperad, flowig, blå led uppe på och längs med slänterna
av höjden på Salsbjersudde och går moturs runt höjden. Den tredje leden ska också vara av
blå karaktär, men något snällare än den uppe på höjden, och kommer gå medurs längs med
höjden och sedan vara förlagd på det plattare området i nord, nordväst av Ellestad 5:4.
Vintertid ska denna ledens dragning inledningsvis kunna nyttjas av vandrar som vi följa
skåneleden, då sjöns vattennivå tenderar till att svämma över skåneleden och tvinga vandrare
upp på slänten.
Inom projektbudgeten ryms inte att bygga lederna så de fullt matchar kvalitetskraven av leder
av hög internationell standard, men all planering och alla åtgärder vid byggandet av stigarna
utformas så det går att i framtiden koppla på förbättringsarbeten som höjer stigarna nivå utan
att kräva omdragningar.
Makroperspektiv på området:
Området används idag för lokalt/semi regionalt rekreationsliv som framförallt nyttjar
Skåneleden längs södra strandkanten samt utegym norr om utpekat område. På sjön finns ett
aktivt båtliv sommartid och vintertid när isen lagt sig besöker många området för att åka
skridsko. Om/när snön lägger sig angörs även längdspår i området. Området är också populärt
med många besökare utifrån som kommer hit för att vandra, fiska, bada och cykla.
Som beskrivs i bakgrunden bör man för att jobba med markägarnas vilja skapa lösningar i
området runt Fyledalen och Snogeholm som avlastar områdenas kärnor från cyklister istället
för att attrahera dem in i kärnan av områdena. Hela projektets upplägg handlar nu om att
skapa 4-6 områden i Syd östra hörnet av Skåne för att klara detta. Utöver Salsbjer har vi
muntliga överenskommelser om att skapa stigar och leder kring Sjöbo Ora, och vi tittar under
våren 2018 på detaljer för att kunna starta stigbygge samt underteckna nyttjanderättsavtal. Vi
har ett projektområde igång i Smedstorp som vi hoppas ska kunna fånga upp cyklister öster
om Fyledalen. Vidare letar vi områden söder om Fyledalen för att även kunna fånga upp
cyklister som kommer från Ystad och närliggande byar och styra dem bort från Fyledalen och
Snogeholm.
Lyckas projektet kommer det utöver att tjäna som en god styrning av lokalt cyklande utgöra
en god grund för turistnäringen i området att hänvisa cyklister till stigar och områden där de
inte kommer i konflikt med andra intressen.
Området pekas ut som riksintresse för friluftsliv.
Nyttjanderättsavtal: (Led, ledbygge, skyltning, digital skyltning, marknadsföring)
Avtal finns för kommunens mark norr om Ellestad 5:4. Muntlig överenskommelse finns för
Ellestad 5:4 givet beviljad dispens från Länsstyrelsen.
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Tillstånd:
Utöver nyttjanderättsavtal för berörda markområden krävs det enligt samtal med förvaltare av
Ellestad 5:4 och med Länsstyrelsens naturprövningsenhet en dispens från N 2000 för
möjliggörande av projektets ambitioner i området. Vidare är det sannolikt att skyltning på
kommunens mark kräver bygglov då området är planlagt i detaljplanen. Extra miljökrav
om/vid maskinarbeten är att vänta.
Organisering och genomförande:
Hela genomförandet av framtagandet av stigar i området täcks av Leaderprojektet, från
planering, tillståndsansökningar, arbetsledning, skyltning samt framtagande av
informationsmaterial som kan nyttjas av besöksnäringen. Efter projekttiden tar Stiftelsen
Skånsk MTB Utveckling över ansvaret för tillsyn och skötsel av lederna och skyltningen.
Finansiering:
Alla åtgärder nämnda ovan är finansierade via Leaderprojektet.
Övrigt:
Föreslagna stigar kan och kommer ändras något vid mätningar av lutningarna längs stigarna.
Korrigeringarna bedöms bli ringa utifrån underlagen. Vid arbeten i marken kan även
oförutsedda hinder uppstå som motiverar korrigeringar av leddragningen under arbetets gång.
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Projektdagbok:
Under detta avsnitt följer vi viktiga milstolpar och övergripande diskussioner och överenskommelser för projektet.
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Områdesanalys:
Viktiga platser att ta med i planering för en rolig led är:
+ Var kan man utgå ifrån när man ska ut på leden (Trailheads)
+ Vad gör leden intressant utifrån upplevelse. Sjöar, klippor, stenar, gläntor, kulturlämningar bidrar alla till att skapa upplevelse kring leden.
+ var finns broar och vattenkorsningar. Undvik för många passager av vatten och diken.
+ hur ser skogvägnätet ut och hur kan det användas)
Undvik negativa platser.
Låga områden, samlar vatten och dyra och svåra att skapa hållbara leder på
Våta områden
Platta områden
Andra stigar, så få korsningar som möjligt
Undvik hus och tomter
Undvik skogsvägar utför, ofta för raka vilket ger högre hastigheter vilket ger bromsslitage vilket skapar vattendränage)

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

-
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Ledbeskrivning: Grön Led 1:an
Namn: Salsbjers 1 :an
Längd: 200 m, körs medurs
Målgrupp: Yngre och nybörjare, ett mindre barn med oväxlad cykel ska kunna tas sig runt
spåret utan problem
Direktiv ledbygge:
Grön pump & pedal led. Förarbeten handlar om att gå över slingan med röjsåg och grensåg
samt grässvålen runt stigen, ca 100-120 cm brett.
Första 50 m behövs en höjd stigbädd, div dränerarnde fyllnadsmaterial med bra slityta, lätt
bankade kurvor, följt av tre berms i serpentinsvängarna med 3-4 mindre rollers. Lättrullad
topp med på och avfart mot spår till blå 2, mindre rollers ca 5 st, större berm ner mot höger
där blå 3 viker av. Sista 50 m en blandning av mindre bankade berms och rollers. Ev ett
parallell spår med ett mindre plattåhopp. Sista 20 m fullcut in i vallen ner mot grusplanen,
med en större grade reversel.
Målbild av färdig led: Glada barn far runt varv efter varv medans föräldrarna antingen
vandrar ett varv i området, ligger på stranden eller själva tränar i området. Leden fångar upp
barn och nybörjare och ger dem självförtroende att hantera sin cykel på en stig så att de med
tiden känner sig manade att prova någon av de blå lederna och hitta längre ut i skogen.
GPX karta och fil leddragning: Klar!!
Parallelldragning av andra leder: Ja, båda de övriga lederna kommer nyttja första 70-100 m
innan de viker av. Där lederna delar sig kommer gröna leden vara övertydlig så att inte någon
i primäre målgruppen riskerar välja fel
Sannolika underhållsåtgärder: Låg, då stigen kommer byggas väldigt grundligt med
dränerande material och med låga lutningar.
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Ledbeskrivning: Blå Led 2:an
Namn: Salsbjer blå 2
Längd: 3 300 m, körs medurs
Målgrupp: Alla som kan cykla en mountainbike och har en normal kondition. Ställer inga
krav på särskilt tekniskt kunnande på cykeln, men låg utväxling och grundläggande kunskaper
hur man bromsar och fördelar sin vikt vid inbromsning ger en bättre upplevelse
Direktiv ledbygge:
Stigen kommer behöva hantera några korsningar med befintliga stigar och skogsbilvägar,
genomgående har dragningen gjorts så att hastigheten som cyklisten kommer komma med
dras ned samt att det från både nyttjare av stigar och skogsbilvägar och cyklister blir god
visuell kontakt. Skyltning om korsningar kommer öka medvetenheten hos både cyklister och
vandrare.
Stigarbeten kommer följa de generella riktlinjerna (se slutet på rapporten) för handarbete på
stigen, samt riktlinjer satta för en blå stig. Maskinarbete är inte nödvändiga men att få
bearbeta stigbädden med mindre plattvibrator vore önskvärt för en stigbädd som bättre tål
slitage. Full cut i början och slutet av leden skulle underlättas med en minigrävare och är
önskvärt, men anses inte nödvändigt för genomförande.
0-1 km buskröjning, enstaka stamkvistning, räfsa bort grönyta i trailkorridor. 1 kortare parti i
början full cut, två serpentiner förstärks med bankade kurvor. 2 punkter där man korsar
stig/skogsbilväg. Hela avsnittet går parralelt med Skåneleden, 20-60 m in i skogen uppe på
höjden, mestadels dolt bakom backkrön
1-2 km, vid 1,1 km passage skogsväg, resterande del av spåret på platt, sandig och torr mark.
Buskröjning, stamkvistning, översta lagret löv och mossa. På sikt behov av
förstärkningsmaterial. Antingen externt eller att man ca var 50 m gräver upp grus ur marken
och fyller igen med mulljord från stigbädden.
1,6 km, drar leden närmre Skåneleden för att möjliggöra användande av bänkar, grillplats
mm på salsbjersudde. Härifrån säkerhetsavstånd till Klingavälsån på ca 30-40m
(2,4-2,5 redigeras bort!!)
2,6 passage skogsbilväg!!
3 km korsning av skidspåret
Sista 300 m samma som blå 2, fullcut trailbed.

Målbild av färdig led: Leden ska kännas som en naturlig förlängning för den som känner sig
trygg på det gröna partiet, men som vill ta en lite längre motionsrunda och prova på
stigcykling. Då stigen kommer gå att koppla samman med blå 2 kommer den också fungera
bra för duktigare cyklister som vill träna i en timme.
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Upplevelsen av leden kommer vara en naturskön, relativt lätt stig, med härliga, flowiga
svängar som ger ett bra flyt i cyklingen . Vid pausplatsen längst bort på leden har man en
perfekt fika plats för familjer som vill ut och cykla tillsammans med sina barn. Upplevelsen
av att cykla på en naturstig ska vara påtaglig vilket ger ett tydligt inslag av rötter mm.
GPX karta och fil leddragning: Ja
Parallelldragning av andra leder: Ja, börjar första 50 m på gröna leden och avslutar sista
200 m på blå 2, innan man vikar in på sista avsnittet av gröna innan man åter är tillbaka vid
ip. Ledens första avsnitt går parallellt med Skåneleden, men på bedömt behörigt avstånd.
Sannolika underhållsåtgärder: Med rätt material på stigbädden och noggrannhet med
stigens lutning enligt instruktionerna för blå leder torde leden knappt behöva underhållas med
ett måttligt nyttjande. Om stigen blir populär, och framförallt kommer cyklas under blöta
perioder kommer stora delar av stigen succesivt behöva tillföras förstärkningsmaterial på
stigbädden för att inte bli för svår för målgruppen.
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Ledbeskrivning: Blå led 3:an
Namn: Salsbjer 3:an
Längd: 2 700 m, körs moturs
Målgrupp: Lite mer erfarna cyklister som vill få cykla uppför och utför. Känslan av lagom
utmanande stigcykling i blå segmentet. Kommer sannolikt uppskattas bland ungdomar för
sina flowiga utförslöpor som innehåller gradereversels och bankade kurvor (kerbs)
Direktiv ledbygge:
Stigarbeten kommer följa de generella riktlinjerna (se slutet på rapporten) för handarbete på
stigen, samt riktlinjer satta för en blå stig. Maskinarbete är inte nödvändiga, men skulle på
vissa partier (se fullcuts nedan) vara fördelaktiga samt att få bearbeta stigbädden med mindre
plattvibrator vore önskvärt för en stigbädd som bättre tål slitage. Om man inte får gräva fram
grus ur backen längs stigen kommer man behöva föra in material för berms och slitytor, för
detta kan man antingen använda atv med släp eller mindre, självlastande dumper (ca 800 kg)
Första 300 m befintligt spår, kommunens mark
T o m 700 m samma spår som blå 1, full cut stigbädd. Önskvärt att få göra partiet med
minigrävare, 90 bred, 800kg, för att få bort alla rötter från glanshäggen och göra en
långsiktigt hållbar stigbädd.
800 m korsning vandringsstig, i uppförslut=låg hastighet cyklist samt god sikt
800-1000 lätt arbetat, stamkvistning och räfsa fram en stigbädd.
1000m- 17000 röja sly, stamkvista, få bort grönyta, lättarbetat. Två serpentinsvängar bör
bankas lätt för att bättre matcha målgruppens behov.
1700 - 1900 full cut stigbädd. Även här önskvärt med minigrävare, skulle kunna göra en
lösning med spång men troligtvis en dyrare och sämre lösning som ger mer underhåll i
framtiden. Partier är en ganska brant slänt vilket, även om stigen är flack, kan upplevas som
svårare än vad man bör förvänta sig att målgruppen vill ha. Möjligt, men tidskrävande att
skapa lösning för hand med spade, hacka och räfsa.
1900 korsar skogbilväg
1900-2700 röja sly, stamkvista, få bort grönyta, lättarbetat.
Generellt, ca 20 stormfällda träd behöver delas med motorsåg så man skapar en 1 m bred
genomfart. Engagerande av behörig ue för motorsågsarbeten.
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Målbild av färdig led: Leden ska fungera som nästa mål för de som känner sig helt bekväma
på blå 2. Leden börjar med platt stigcyklingen och övergår så småningom i lite mer flowiga
partier som succesivt tar en uppför backen till toppen. Här kommer det krävas en normal
motionsnivå och cykel med låg utväxling. Innan stigen vikar av uppåt kan man vika av ner på
gröna leden igen och korta av rundan. Väl uppe på toppen får man sedan en lång svepande
utförskörning med hög kulfaktor med bankade kurvor som får en att uppleva fart och flow.
Väl nere kommer en ny klättring på backens sydsida som också ger sköna glimtar av Sövde
Sjön. Sista biten kommer vara en härlig, relativt platt utförskörning som slingrar sig fram
tillbaka mot ip.
GPX karta och fil leddragning: Ja
Parallelldragning av andra leder: Ja, början på gröna leden, avsnittet 300-700 går
gemensamt med blå 1. Slutet går ca 30 m från början på blå 1.
Sannolika underhållsåtgärder: Relativt små då leden ska ha en lite högre grad av
svårigheter inom blå segmentet. Framförallt finns riskområdena i utförslöporna om dessa blir
för branta för målgruppen vilket kan leda till så kalla brake bumps. Undviks med noggrann
planering.
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Skyltningsinstruktioner
Görs först efter beslut om beviljade dispenser och undertecknande av nyttjanderättsavtal.
Goda förutsättningar att kunna använda Stiftelsen Skånsk MTB Utvecklings kvalitetssäkrade
skyltningskoncept, vilket medför att Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling också åtar sig tillsyn
och skötsel av skyltar, samt tillsyn av leder och stigar. Lederna kommer då också
kommuniceras via hemsida och app mot skånska och besökande cyklister.
Område: Skyltningen ska utgå från parkeringsplatsen vid badplatsen, ledas över grusplanen
på IP och in via gröna 1an, utifrån vilken alla leder också kommer utgå.
Stig: GPS noder, angivelse av skylt per punkt
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Generella bygginstruktioner:
Klassificering av svårighetsgrad och riktlinjer för stigen bredd och lutning:
-

Grön Stig är en lätt stig, bör vara runt 60 - 90 cm bred, med en relativt slät stigyta
som är fast packad. En genomsnittlig lutning uppför får ej överstiga 3 % och en
genomsnittlig utförslöpa ej överstiga 5%.

-

En blå stig är snarlik en grön men kommer ha mindre hinder på stigbädden såsom
rötter, stenar, berg i dagen. Stigytan kan också vara lösare med småsten mm samt
kommer vara smalare, 40- 60 cm är ett bra riktvärde. En genomsnittlig lutning uppför
får ej överstiga 5 % och en genomsnittlig utförslöpa ej överstiga 7 %.

-

En röd stig är mer tekniskt krävande och smalare där riktvärdet är minst 30 cm bred.
Stigen kommer upplevas ha mer naturliga hinder som lösa stenar mm. Rötter, stenar
och hinder kan ha storlek så att de inte kan passeras rullandes utan ställer krav på att
man som cyklist kan stegra sin cykel eller hoppa över hindren. En genomsnittlig
lutning uppför kan ligga på upp till 7 % och en genomsnittlig utförslöpa upp till 9%.

-

En svart led kommer vara minst 15 cm bred och likna röd med skillnaden att passager
av svårigheter och storlek på hinder mm är än större och inte kommer kunna
undvikas för att ta sig fram på stigen. En genomsnittlig lutning uppför kan vara upp
till 9 % och en genomsnittlig utförslöpa upp till 12% (obeservera generella
byggtekniker om att inte överstiga 50% av fallinjens lutning samt ej övertiga 10 %
lutning utan att ha byggt upp underlaget för att tåla denna lutning).
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Generella byggtekniker, mankraft.
-

-

-

-

Stigkorridor. Stigen är oftast inte särskilt bred men behöver oftast få tillgång till en
korridor på upp till 2m bred och med en höjd som möjliggör stående cykling och fri
plats att hoppa. I korridoren bör buskar, sly och grenar röjas bort för att säkerställa
god sikt.
När man anlägger leden/stigkorridoren första gången är det bra att se över
korridorens lutning så att vatten kan rinna ifrån korridoren.
I korridoren är det viktigt att försöka få bort små faror som kan fånga cyklistens
pedaler eller utgöra fara för cyklisten om denna ramlar. Lämna aldrig små, spetsiga
stubbar efter sly och buskar. Kan vara väldigt farligt. Lämna hellre 1 m höga stubbar
så att de syns, eller hellre kapa dem under jorden, men helst gräva upp dem (vilket
sällan av tids själ är möjligt)
Få bort översta lagret mulljord från stigen. Mulljord binder vatten och blir snabbt
lera. Genom att skrapa bort denna får man en bättre och mer hållbar åkyta. Detta
innebär oftast att man också måste skrapa någon meter nedåt backen i
stigkorridoren för att få rätt lutning på stigen och inte skapa en vall som samlar
vatten på stigen eller att stigen blir en urholkning som samlar vatten. I sådant fall bör
man fylla på med bärlager/fyllnadsmaterial.
Undvik att fylla på stigar på utsidan med fyllnadsmaterial när dessa anläggs på
slänter, gräv hellre in dem i backen. Håller mycket bättre.
Stenlägga eller bygga upp med dränerande fyllnadsmaterial vid fuktiga
markförhållanden
Återställ marken runt leden. Vi vill alla köra på leder som känns som om de legat där
för alltid och bara väntat på oss. Tänk att vi är landskapsformare och att det är viktigt
att vi ser till att inte lämna spår efter vårt stig-bygge. Lämna inga jordhögar eller
uppgrävda hålor. Plana ut, fyll igen. Lägg över lite ris, stenar, löv mm för att täcka
igen våra spår. Det är inte bara för vår egen upplevelse, det skapar en enorm
goodwill hos andra användargrupper gentemot oss mtb cyklister. Det är fullt normal
att det kan ta upp till två år innan åtgärder för återställande upplevs som fullt
naturliga.

Förstärkningsarbeten med maskin:
- Lederna kommer delvis eller helt på sikt behöva förstärkas på åkytan. Detta görs
lättas med hjälp av väggrus, stenmjöl eller liknande material som packas med
förslagsvis lättare markvibrator.
- Många gånger finns det bra material att hämta på plats om man gräver sig ner någon
meter i backen längs leden, detta förenklar logistik och ekonomi då man kan göra
många små diken längs leden som avsevärt kortar transport av material. Viktigt att
diken och gropar fylls igen med mullhaltiga jorden från stigbädden så man inte
lämnar gropar efter sig i naturen. Spara grässvållen/markmossa/löv etc och täck över
gropen när man är klar.
- För att få ut material på leden kommer mindre och lättare maskiner såsom ATV eller
självlastad minidumper rationalisera arbetet
- Planera var materialet kan läggas ut, tänk igenom logistiken så att beställt material
inte kommer för långt ifrån stigavsnittet som det ska användas på.
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Viktiga regler för fysiskt hållbara stigar
1. The Half Rule. Åklinjen ska alltid vara hälften eller mindre än slutningens lutning för
att vatten inte ska färdas i stigens riktning. Dvs en backe med 16% lutning tål inte
stigar som är brantare än 8%. Kan man hålla sig till denna regel så har man goda
förutsättningar att skapa hållbara leder som kräver lite underhåll.
2. Maximera the half rule. Ta med i beräkningen vilken jord och mark typ leden går på,
hur många användare som förväntas ”slita” på leden, hur svår man vill att leden ska
vara, stenar och klippor. Här krävs det ofta lite mer erfarenhet och kunskap för att
kunna värdera förutsättningarna, men om du är osäker, gå tillbaka till The half rule
och använd försiktighetsprincipen.
3. Överstig aldrig 10% lutning. Lutning baseras på ett spann om mellan 30 -100 m. För
att vara säker ska man egentligen hålla sig under 7% lutning. Undantag på klippor
eller om man bygger t ex en stenkista eller liknande.
4. Låt alltid vatten få möjlighet att rinna av leden!!! Och låt det ske med jämna
mellanrum. Vatten ska aldrig ges chans att accelerera längs stigen eller chans att
ansamlas i pölar. Detta uppnås lättast genom att följa The half rule och se till att
stigen alltid har en lätt lutning utåt och att det inte finns en nederkant utan att
vattnet fritt kan rinna ut i grönskan bredvid stigen.
5. Sikt och säkerhet. För att undvika användarkonflikter längs leden är det viktigt att öka
sikten längs lederna så vi ser varandra. Det är också bra att bygga in hinder och
svängar som sänker hastigheterna, att skapa bredare platser för möten eller släppa
förbi snabbare cyklister.
6. Undvik raka korsningar med andra stigar eller vägar, se till att stigen inbjuder till att
sänka farten innan korsningen och att stigen ansluter parallellt med den andra vägen
eller stigen. Detta ger korsande nyttjare möjlighet att lättare se varandra och ta
hänsyn till när man korsar varandras väg. Tänk på att det ofta ger större nytta att
skylta ”korsande cykelled” till andra nyttjare än tvärt om.
7. Flow. En bra stig ger en skön känsla av flow. Dessutom är en känsla av att förstå flow
ett bra instrument för att förstå erosion längs leden. Kantig cykling med mycket
inbromsning ger erosion. Kan leden läggas så att man succesivt måste sänka farten
och sedan uppmanas att vilja få med sig bra fart ut ur svängen istället för in i den? En
bra tumregel är att följa naturen, inte jobba emot den. Olika mål med lederna eller
ledavsnitten ger olika definitioner på flow. Man kan vilja skapa en lång, svepande led
med mycket känsla av fart. Då är det viktigt att denna inte är brant, att svängarna ger
bra fäste och går att planera i lång förväg så man inte behöver bromsa. Men, vi vill ju
också har riktigt tekniska och svåra stigar vilket inte är ett problem om det är det
man förväntar sig och är inne på. Kombinationen av dessa två är det som ofta leder
till dåligt flow och motverkas lättast med att separera dem med en kort uppförsbacke
som får ner farten och hjälper cyklisten att se att nu ändrar stigen karaktär
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Mountainbike lingo, vad innebär facktermerna
MTB – Förkortning av mountainbike
Loop - en stig som börjar och slutar på samma plats
Singletrack – en enkelstig där bara en cykel får plats i bredd
Trailbed – Stigbädd- ytan på stigen som kommer cyklas på
Stigkorridor – Området som stigen och stigbädden läggs i, ett område där man även jobbar
med förutsättningarna för en bra stig utanför själva stigbädden, man kan jobba med lutningar,
ta bort faror mm för cyklisten
Berm – en uppbyggnad i kurvor för att skapa en vall som ger cyklisten stöd och balans i
kurvan
Roller – en byggd förhöjning på stigen. Används dels för att skapa en riktningsändring för att
hindra ansamling av vattenflöden, men framförallt som ett tekniskt hinder som ökar
”kulfaktorn” på en stig. Placerar oftast många på rad
Flow – när den sammtagna upplevelsen av ett parti upplevs kunna genomföras i likvärdigt
tempo och repetativt manövrerande upplevs ett flow i cykilngen, kan vara ett tekniskt svårt
parti, men används oftast som begrepp för lite längre svepande partier där man kan få känslan
av att cyklen nästan tar sig fram av sig själv
Grade reversel – för att förhindra att vatten kan färdas längre sträckor, fånga upp fart, och
skapa erosion skapar man avbrott i en stigs lutning med ca 20 m mellanrum, eller mindre.
Detta bidrar också till stigar och leder som ger åkaren en känsla av flow då stigen rör sig
framåt i landskapet och inte blir för rak.
Dropp – en kant på 20 cm eller högre som tvingar cyklisten att hoppa ut för kanten
Stenkista – ett parti som man lägger mycket sten i för att skapa teknisk svårighet, kan variera
stort vilken svårighet man skapar. Kräver kunskap om byggtekning för att hålla
Rock arming – samma princip som stenkista men målet är att skapa en hållbar, slätar köryta
som förhindrar erosion och slitage. Används framförallt i brantare partier eller blötta partier
Raised trailbed – i läglänta områden, eller platta vill man höja stigbädden för att denna ska
bli dränerande och att vatten ska kunna rinna av själva stigbädden och bort från stigen
Full cut – på slänter och i backar när man bygger på skrå vill man gärna gräva in leden i
backen då detta ger en stigyta som håller mycket bättre än om man försöker lägga på material
utanpå slänten, det ger också goda möjligheter att kostnadseffektivt kunna använda befintliga
material för rollers, berms och grade reversels.
Pumptrack – en bmx liknande bana med rollers och berms där man genom att ”pumpa”
cykeln över rollersen plockar upp fart som gör att man kan ta sig runt banan utan att trampa.
För yngre barn blir en pumptrack som att cykla på en ”berg och dalbana”
Pump & Pedal – grunden liknar en pumptrack men är lite längre och innehåller också partier
som man kommer behöva trampa sig fram på
Flowtrail – en stig som går lätt utför med berms och rollers som man som duktig cyklist ska
kunna ta sig nerför utan att behöva bromsa eller trampa. Alla ska kunna köra en sådan led och
känns sig glada och trygga.
Brake bumps – Vid upprepad hård inbromsning på en grusyta bildas flera på varandra
efterföljande grushögar/urgröpningar. Vanligast på utförslöpor som inte har inbygda moment
av naturlig inbromsning genom att vinkla stigen svagt uppför innan svängar etc.
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Dispens/Tillståndsansökan stigar inom N 2000
Salsbjers Udde, norra delen av fastighet Ellestad 5:4
Sökande: Insamlingsstiftelsen Skånsk MTB Utveckling
Förvaltare fastighet: Stiftelsen Skånska Landskap
Datum: 20180314

Dispens/Tillståndsansökan
Insamlingsstiftelsen Skånsk MTB Utveckling (ISMU) jobbar med regional utveckling av en
hållbar stigcykling i regionen. ISMU är beviljade medel via Leader för att skapa lösningar i
sydöstra Skåne för stigcyklingens möjligheter att utvecklas som regional rekreation och
komplement till den Skånska besöksnäringen.
Ett intressant område för projektet var marker i och kring Fyledalen och Snogeholm. Efter
dialog med de största markägarna i området har det framkommit att det skulle passa bättre
att skapa lösningar runt om dessa områden istället för i dess kärna. En av
markägarna/förvaltarna av mark är Stiftelsen Skånska Landskap (SSL). I dialogen mellan SSL
och ISMU har udden på Salsbjer vid Sövdesjön framkommit som potentiellt område för
utveckling av stigar anpassade för målgruppen stigcyklister.
SSL och ISMU är muntligen överens om att teckna ett nyttjanderättsavtal för tänkta stigar
och tillhörande skyltning, givet beviljad dispens/tillstånd från Länsstyrelsen för de åtgärder
som anses nödvändiga för att skapa bra lösningar inom området (se bilaga 2,
arbetsbeskrivning Trailhead Salsbjer)
Området omfattas av norra delen/satelliten av fastigheten Ellestad 5:4, som ligger inom N
2000 området Sövdesjön SE0430172, samt angränsande fastighet norr om som ägs och
förvaltas av Sjöbo kommun och ligger utanför N 20000 området.
Hela området är utpekat som riksintresse för friluftsliv.
Härmed söker ISMU och SSL om dispens och/eller tillstånd att göra åtgärder utpekade i
bilaga 2.
Sövde 20180314

Fredric Piper
Ordf Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling
Bilagor:

Stefan Olsson
Stiftelsen Skånska Landskap

1. Karta över fastigheten Ellestad 5:4
2. Arbetsplan Trailhead Salsbjer
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Bilaga 1 (kopia tagen från Bevarandeplan diarienr 511-27448-2015)
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Exempel på röjd stigkorridor och räfsad stig.
Bilde Fredric Piper
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Exempel på full cut
trailbed ett halvår efter
anläggande. Gjord med
rollers som fungerar som
”gradereversel” som leder
bort vatten och bygger
upp stigen över trädens
rotsystem. Stig av grön
karaktär. Önskvärt
slutresultat med
maskinbyggt, i detta fall
handbygdt.
Bild Fredric Piper
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Exempel på raised
trailbed med lätt
bankade kurvor. I
detta fall gjort med
extern stenkross. Går
att skapa likvärdigt
resultat med lokalt
material som har
dränerande
egenskaper.
Bilder
Fredric Piper
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Grävd berm i en fullcut lösning.
Bild Fredric Piper
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Fullcut lösningar i brantare slänter Foto Fredric Piper

Page 66 of 85

Fullcut lösning i en flackare
slutning
Foto Fredric PiperPage 67 of 85

Mindre grävd berm alt bankad
kurva
Bild Fredric Piper
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Exempel på grade reversel i form
av en mindre roller. Fungerar
som vattendelare på stigen och
leder bort vatten från stigen
Foto Fredric Piper
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Arbete med full cut lösningar Foto Fredric Piper
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Översiktskarta från Bevarandeplan diarienr 511-27448-2015
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Detaljkarta
Röda leder förslag på stigar i projektet
Oranga leden är Skåneleden
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Kompletteringar till Samråd 525-11606-2018

•

Ett uttalande från S.K.O.F gällande åtgärden, hur eventuella åtgärder kommer att påverka de fåglar som
finns i området och då särskilt de som omnämns i bevarandeplanen.
Frågan har hanterats av styrelsen i SKoF på deras möte den 19 juni. De beslutade att låta de lokala
ornitologerna komma med ett eventuellt yttrande. Per 29 juni har vi inte emottagit några synpunkter, men
kommer återkoppla vid senare tillfälle om vi får ta del av ett yttrande från SKoF.

•

Ett provexempel på vilka anordningar som kommer att placeras inom området och var de kommer att
placeras.
Inom blåmarkerade områden kommer ledmarkeringar sättas upp som dels upplyser vandrare på korsande
stigar om att det kommer en korsande cykelstig, dels upplyser cyklister om att det kommer korsande
vandringsstig. Vidare kommer det inom de blåmarkerade områden sättas ledmarkeringar som hjälper
cyklisterna att hitta vidare på rätt stig och i rätt riktning.
De gula cirklarna är punkter där vi tror det kommer behövas kompletterande ledmarkeringar för att hjälpa
cyklisterna att följa stigen i rätt riktning och inte komma fel på närliggande vandringsstigar. Vi vill gärna
förbehålla oss möjligheten att vid behov kunna sätta upp ytterligare ledmarkeringar för en effektiv styrning
av cyklister till rätt stig, men vill om möjlighet ha så lite markeringar som möjligt och sikta på att få fram en
tydlig stig istället som i sig själv styr målgruppen på ett bra vis.
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Exempel på ledmarkering
inom de blå cirklarna.
Mäter 150 cm på höjden,
och 12 cm bred.
Pictogram mäter 10X10
cm

Exempel på ledmarkering
inom de gula cirklarna.
Mäter 150 cm på höjden,
och 12 cm bred.

Utanför området på idrottsplatsen och dess parkering kommer informationstavlor sättas upp efter beviljat
bygglov från kommunen.
Bifogat denna komplettering finns bilder med förklarande text till hur olika metoder för hållbart
stigbyggande kommer se ut i praktiken under framtagandet och efter ca 6 mån. Efter två år kommer det inte
vara någon märkbar visuell skillnad mellan dessa mer förstärkta stigar som tål ett högre slitage och en mer
traditionellt upptrampad stig som tål mindre volym av nyttjande.
Vidare bifogar vi de grafiska utkasten som vi har för skyltningskonceptet MTB Skåne. Värt att notera att vi
kommer ta fram ett tydligare pictogram för upplysning om korsning, ligger hos vår art director nu över
sommaren att färdigställa. Vår skyltningsmanual är inte heller färdigställd hur den slutgiltiga skyltningen
kommer se ut, men den grafiska profilen och måtten är de som kommer användas inom området.
•

Ett förtydligande gällande tillträdet till området; kommer det vara öppet för allmänheten, kommer det att
kosta något att använda lederna? Området kommer vara öppet för allmänheten året runt, enda möjliga
inskränkningen på tillgänglighet är om det från markägarhåll framförs önskemål om att hålla stängt pga drift
i skogsbruket eller liknande. Detta kommer då kommunicerar via appen Singletracker som vi hänvisar alla
till gällande information om stigarna. Lederna är fria att nyttja för såväl allmänhet som organiserade
föreningar och turistföretagare inom naturturism.

•

Hur ställer sig de som idag nyttjar området för friluftsliv t ex de i Sövde sommarby, till planerna? Frågan är
förankrad hos Friluftsfrämjandet Blentarp/Sövde och hos Sövde Byalag. Båda parter har själva aktivt bidragit
med medel för stig för cykling på idrottsplatsen och ser positivt på vidare utveckling över Salsbjers Udde.
Informationen har spridits genom dels ett informationsmöte på idrottsplatsen i vintras, samt att vi fått
möjlighet att föredra projektet på byalagets årsmöte.. Inga invändningar har framförts till oss.
Friluftsfrämjandet är aktiva med en cykelgrupp för barn och ungdomar på idrottsplatsen och ser ett behov
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av fler stigar i området för sin verksamhet. Kontaktuppgifter till byalagets ordförande Per-Åke Nilsson är
0705-117650 samt friluftsfrämjandets ordförande Roger Lindgren 0733-361418

Page 75 of 85

Skånes Ornitologiska Förening
Falsterbo fyr, Fyrvägen 35
SE–239 40 Falsterbo
Sweden
Till
Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling
Fredric Piper, Ausdauer Projekt & Konsult
fredric@ausdauer.se
c/c Länsstyrelsen i Skåne
Andreas.Malmgren@lansstyrelsen.se
Remissvar ”Arbetsplan Trailhead Salsbjer ” Sövde, Sjöbo kommun
Skånes Ornitologiska Förening (SkOF) tackar för att vi har fått möjligheten att yttra oss över
den rubricerade arbetsplanen och önskar redovisa nedanstående synpunkter.
SkOF anser att terrängcykling är ett bättre namn än mountainbike-cykling.
Området Salsbjer är en höglänt kulle intill Sövdesjön och Sövde by. Den centrala delen består
av högvuxen, överårig tallskog. Den omges av en biologiskt rikare del i form av lövskog med ek,
bok, björk, rönn och al närmast stranden. Området har redan i dag flera etablerade stigar och
används flitigt av motionärer från Sövde by. Utmed Sövdsjöns strand går också Skåneleden på
en av de mera frekventerade stigarna.
Området saknar så vitt SkOF är känt någon förekomst av rödlistade eller andra hotade arter. En
möjlig förekomst av spillkråka är tänkbar i de centrala delarnas grova tallskog.
Ingen av de fåglar som omnämns i bevarandeplanen berörs negativt eller finns överhuvudtaget i
området med undantag av en möjlig förekomst av spillkråka.
Bladvassen utmed strandkanten är så gles att den förmodligen inte duger ens till rörsångare.
Ännu mindre finns här rördrom som dock omnämns i bevarandeplanen.
SkOF kan inte se att området hyser några högre ornitologiska värden eller att anläggande av
terrängcykelbanor skulle kunna bli ett problem. Kanske kan cykelbanorna i stället bidra till att
tallskogen får stå kvar och bli riktigt gammal och därmed bli ännu mer värdefull biologiskt sett.
Sammanfattningsvis är SkOF positiv till anläggande av terrängcykelbanor på Salsbjer.
Falsterbo 20 augusti 2018
För Skånes Ornitologiska Förening
Staffan Åkeby,
ordförande SkOF

Gert Ljungqvist
Kommunornitolog, Sjöbo kommun

Postadress

Telefon

Bankgiro

e-post

Fyrvägen 35
SE–239 40 Falsterbo

040-47 37 03

684 – 4849

birds@skof.se
http://www.skof.se
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BLENTARP – SÖVDE

Yttrande angående byggande av MTB leder på Salsbjerg i Sövde
Friluftsfrämjandet i Blentarp-Sövdes lokalavdelning driver idag gruppverksamhet i traditionella
barngrupper såsom mulle, strövare och frilufsare. Dessutom har vi en grupp med inriktning på MTB
där verksamheten bedrivs på befintliga MTB leder och grusplanen vid Salsbjerg. Vi ser inte att det
plannerade byggandet av MTB leder stör den traditionella verksamheten på något sätt och den skulle
vara mycket positiv för vår MTB verksamhet.
Friluftsfrämjandet Blentarp-Sövde stödjer därmed fullt ut det plannerade bygandet av MTB leder på
Salsbjerg
Roger Lindgren,
Ordf i Blentarp-Sövde Lokalavdelning

Friluftsfrämjandet Blentarp-Sövde
blentarp-sovde@friluftsframjandet.se
Organisations nummer: 848000-3964
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På uppdrag av: Insamlingsstiftelsen Skånsk MTB utveckling
Beställarens kontaktperson: Fredric Piper
Version/datum: 2020-05-25

Samrådsredogörelse
Trailhead Salsbjer

Bakgrund
Insamlingsstiftelsen Skånsk MTB utveckling planerar för anläggande av MTB-leder på Salsbjer
vid Sövde i Sjöbo kommun. Inför anmälan om samråd med Länsstyrelsen i Skåne har stiftelsen
förankrat planerna hos Sövde Byalag och Friluftsfrämjandet Blentarp/Sövde som är aktiva inom
området. Stiftelsen har även samrått med Skånes Ornitologiska Förening. Yttranden har även
inkommit från Naturskyddsföreningen i Färs och privatpersonen Rune Gerell.
Information om projektet har spridits genom ett informationsmöte på idrottsplatsen samt
genom att projektet presenterats på byalagets årsmöte. Inga invändningar har framförts i dessa
processer.

Yttranden
Friluftsfrämjandet Blentarp-Sövde
Lokalavdelningen av Friluftsfrämjandet i Blentarp-Sövde konstaterar att anläggandet av MTBleder på Salsbjer inte kommer att påverka föreningens traditionella gruppverksamhet negativt.
Däremot kommer det att vara mycket positivt för den grupp inom föreningen som är inriktad på
MTB-cykling. Friluftsfrämjandet Blentarp-Sövde konstaterar därför att de fullt ut stödjer det
planerade anläggandet av MTB-leder på Salsbjer.
Kommentar Insamlingsstiftelsen Skånsk MTB utveckling
Yttrandet föranleder ingen åtgärd.

Sövde Byalag
Sövde Byalag verkar för att stödja utvecklingen av Sövde by och konstaterar att tidigare
genomförda MTB-satsningar vid Sövde IP har fått ett mycket gott resultat. De MTB-leder som
redan har anlagts har blivit väl nyttjade, inte minst av barn och ungdomar. Byalaget anser att
Calluna AB (org.nr: 556575-0675)
Linköpings slott, 582 28 Linköping
Hemsida: www.calluna.se
Telefon (växel): +46 13-12 25 75

Projektledare: Staffan Nilsson
Författare: Fredric Piper (Insamlingsstiftelsen Skånsk MTB utveckling) &
Staffan Nilsson (Calluna AB)
Intern projektkod: SNN0023
Kartor: Fredric Piper (Insamlingsstiftelsen Skånsk MTB utveckling)

Rapporten bör citeras såhär:
Piper, F. & Nilsson, S. 2020. Samrådsredogörelse, Trailhead Salsbjer. Calluna AB.
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Samrådsredogörelse Trailhead Salsbjer

utbyggnad av MTB-leder på Salsbjer kan skapa ytterligare mervärde för Sövde by. Sövde Byalag
ställer sig därför helt positiva till det planerade anläggandet av MTB-leder på Salsbjer.
Kommentar Insamlingsstiftelsen Skånsk MTB utveckling
Yttrandet föranleder ingen åtgärd.

Skånes Ornitologiska Förening
Skånes Ornitologiska Förening konstaterar att det såvitt känt inte förekommer några rödlistade
eller andra hotade arter på Salsbjer, samt att inga av de arter som omnämns i bevarandeplanen
utom möjligen spillkråka förekommer i delområdet. SkOF uppger att de inte kan se att Salsbjer
hyser några högre ornitologiska värden eller att anläggningen av cykellederna skulle medföra
problem för fågellivet.
Kommentar Insamlingsstiftelsen Skånsk MTB utveckling
Yttrandet föranleder ingen åtgärd.

Naturskyddsföreningen i Färs
Naturskyddsföreningens lokala krets i Sjöbo kommun framför att Salsbjer i dagsläget är ett
naturområde som främst nyttjas för promenader och vandringar. Mest frekventerad är
Skåneleden intill Sövdesjön, men de mindre stigar som löper över Salsbjer visar att området i
dess helhet nyttjas. Naturskyddsföreningen anser att anläggandet av MTB-leder inte kommer att
kunna ske i harmoni med övrigt friluftsliv, eftersom preparerade cykelstigar kommer att förta
känslan av att befinna sig i naturen.
Naturskyddsföreningen lyfter även fram att Salsbjer ingår i ett Natura 2000-område utpekat
enligt Fågeldirektivet, samt att fladdermusen barbastell som är utpekad inom Art- och
habitatdirektivet har påträffats på Salsbjer.
Naturskyddsföreningen i Färs anser att det är olämpligt att anlägga MTB-leder på Salsbjer.
Föreningen uttrycker oro för att åtgärderna kommer att gynna terrängcyklismen på bekostnad
av det övriga friluftslivets tillgänglighet och nyttjande av Salsbjer.
Kommentar Insamlingsstiftelsen Skånsk MTB utveckling
För att ytterligare minska intrycket av att det finns MTB-stigar i området vidtas ett antal
korrigeringar i dragningen av lederna på Salsbjer (Figur 1 och 2). Detta leder till att stigarna blir
mindre synliga, framförallt den södra dragningen. Här får detta som konsekvens att stigarna blir
mindre ändamålsenliga för att avlasta Skåneleden när denna under vintern svämmas över.
Målet är inte, och har aldrig varit, att skapa den form av ”bikepark” som hänvisas till, utan att
skapa en bra styrning av målgruppen cyklister till ändamålsenliga stigar som har en karaktär av
naturstig. Insamlingsstiftelsen Skånsk MTB utveckling jobbar utifrån naturens förutsättningar och
eftersträvar stigar som smälter in i landskapet. Stiftelsen månar om att den som besöker Salsbjer
utan cykel ska få en bra upplevelse av både området och naturen där. Det ligger i stiftelsens
intresse att många olika intressen kan samexistera i området. Vid planering av stigarna har stort
fokus lagt vid övriga intressen.
Korrigeringar i dragningen enligt Figur 1 har genomförts för att:
-

Få ner antalet korsningar med övriga stigar (minskat antal skyltar och interaktioner)

-

Öka avståndet mot Skåneleden och lövträdsridåerna där (freda den strandnära
upplevelsen)

-

Få bort de segment som skulle kräva mer omfattande grävarbete (freda påverkan på
marken)

2
Page 80 of 85

Samrådsredogörelse Trailhead Salsbjer

Figur 1. Korrigeringar av cykelledernas dragning efter samråd.

Figur 2. Förslag på slutlig dragning av blå led (norra delen) och röd led (på höjden på udden).

3
Page 81 of 85

Samrådsredogörelse Trailhead Salsbjer

Förtydliganden:
-

Föreslagna dragningar är lagda för att ytterligare minska visuell kontakt mellan MTB-stig
och Skåneleden och den sjönära miljön.

-

Dragningen ligger till stor del bakom höjdkurvor eller i tätare skog och bakom löv och
risridåer vilket ska minska den visuella kontakten mellan områdets stigar.

-

Stigarna är tänkta att upplevas som naturstigar. Att skapa uthuggen ger första åren ett
intryck av att det handlar om bredare anlagda stigar, men det bör förtydligas att detta är
för att skapa möjlighet för vatten att rinna förbi stigen. Efter 1-3 år kommer vegetationen
vara tillbaka runt stigen som då kommer vara mellan 40-60 cm bred.

-

Dragningen har tagits fram i samförstånd med Friluftsfrämjandets lokalavdelning, för att
säkerställa att ytor lämnas för övrigt friluftsliv. De har pekat ut områden som de gärna vill
kunna nyttja för knytte-, mulle- och strövarsamlingar och vi har där gemensamt valt att
hålla avstånd med stigarna för ett ge dessa samlingar fredade ytor.

-

Vi delar inte åsikten om att MTB-stigarna skulle trycka undan annat friluftsliv, tvärtom ser
vi att de även kan kanalisera löpare och ge ett rikare utbud av stigar att vandra på och att
man därigenom lättare kan uppleva de miljöer som ligger bortom Skåneleden. Stigarna är
öppna för allmänheten och nyttjas fritt inom ramarna för allemansrätten, men vi menar
att liksom cyklister bör lämna företräde på vandringsleder kan cyklister här få ha
företräde, detta är inte lika med att cyklister har ensamrätt till stigen.

-

Vi tycker det är viktigt att det vid kvarvarande korsningar möjliggörs god visuell kontakt
mellan vandringsled och MTB-stigarna. Att man som vandrare även tidigt i området kan
skymta spåren gör en förbered på att man kan tänkas se en cyklist vid korsningarna, och
därmed skapa en bättre upplevelse för de som inte cyklar i området.

-

Vi har under vintern vandrat mycket i området och kunnat se att de föreslagna
dragningarna står emot väta på ett bra sätt. Detta gör att vi ser goda förutsättningar att
anlägga stigarna utan att behöva använda förstärkningsmaterial. Om möjligt ser vi gärna
att vi likväl ges tillstånd för detta så att vi om behovet uppstår i framtiden kan underhålla
stigarna på bästa vis. Återigen vill vi förtydliga att stigen ska upplevas som en naturstig,
inte en anlagd cykelbana.

-

För att lyckas med att minska antalet korsningar och skapa större avstånd mellan
Skåneleden, de sjönära lövridåerna och MTB-stigarna samt minska behovet av mer
omfattande grävd stig har vi delat av området med en stig som är koncentrerad på höjden
på udden. Genom att gradera om den till en röd led kan vi komma undan med mindre
insatser genom att acceptera lite brantare partier, smalare stigbädd och att naturliga
hinder som rötter och rotvältor kan ligga kvar på och längs stigen. I de norra delarna där
det är mer plattmark skapar vi sedan en blå stig. Det är mer sannolikt att den blåa kan
behöva förstärkningsmaterial i framtiden än den röda.

-

Vill man att stigen på höjden ska fungera som en blå led kommer vi inte komma undan de
mer omfattande grävjobben samt tillförande av förstärkningsmaterial, varvid vi föreslår
att man accepterar denna som en lite svårare röd stig.

-

En annan fördel med en röd led här är att en mer tekniskt svår stig leder till lägre hastighet
hos cyklisten vilket i detta fallet bör passa väl in.

-

Med föreslagna förändringar har vi kunnat ta bort tre områden som vi tidigare hade
korsningar i, och totalt fått bort sex stycken korsningar. Detta ger väsentligt färre skyltar i
området.
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Sövdesjön med kringliggande marker hyser ett rikt fågelliv och är därför utpekat som Natura
2000-område enligt Fågeldirektivet. Den utredning som har utförts visar att inga av de i
bevarandeplanen utpekade arterna häckar på Salsbjer, samt att spillkråka är den enda av dessa
fågelarter som med viss regelbundenhet uppehåller sig här. Detta överensstämmer med den
bedömning som har gjorts av Skånes Ornitologiska Förening. Det planerade anläggandet av MTBleder på Salsbjer kommer inte att medföra negativa konsekvenser för fågellivet. Åtgärden står
därför inte i konflikt med Natura 2000-bestämmelserna.
Barbastell har mycket riktigt observerats vid Salsbjer. Det handlar dock om få individer och
indikationer på att en koloni skulle finnas på udden saknas. Jagande individer är inte
störningskänsliga. I tallskogen saknas förutsättningar för kolonier av barbastell. Endast i de grövre
ekarna närmast sjöstranden i sydost kan det vara tänkbart, och MTB-lederna kommer inte att
beröra denna del. Åtgärderna kommer inte att ta habitat för barbastell i anspråk. Anläggandet av
MTB-leder kommer att kunna utföras utan att negativa konsekvenser uppstår för barbastell.

Rune Gerell
Rune Gerell uttrycker sig negativt inställd till anläggandet av MTB-leder på Salsbjer. Rune Gerell
lyfter fram den rapport om områdets naturvärden som togs fram 2011. I synnerhet förekomsten
av barbastell lyfts fram. Med hänvisning till att fladdermusfaunan är stadd i förändring påtalas
behov av en ny fladdermusinventering innan MTB-lederna anläggs.
Kommentar Insamlingsstiftelsen Skånsk MTB utveckling
Förekomsten av barbastell på Salsbjer hotas inte av ett anläggande av MTB-leder. I rapporten från
2011 konstateras att barbastell sannolikt ”utnyttjar Salsbjer som jaktområde eftersom det saknas
lämpliga trädhåligheter för överdagning”. Det överensstämmer med den bedömning som har gjorts
att förutsättningar för kolonier av barbastell saknas. Inget habitat för barbastell kommer att tas i
anspråk och det kommer inte uppstå någon störning som påverkar fladdermössens jakt.
Anläggandet av MTB-leder kommer att kunna utföras utan att negativa konsekvenser uppstår för
barbastell.
Det samma gäller för fladdermusfaunan i dess helhet. Förutsättningar för fladdermuskolonier
saknas i de delar av området där MTB-lederna planeras att anläggas. Ingen störning som påverkar
fladdermusens jakt uppstår. Inget jakthabitat tas i anspråk för fladdermössen. Därför finns heller
inget behov av någon förnyad fladdermusinventering.

Samlad bedömning
Insamlingsstiftelsen Skånsk MTB Utveckling bedömer att anläggandet av MTB-leder på Salsbjer
kommer att innebära ett positivt bidrag till det lokala och regionala friluftslivet, samt att inga
negativa konsekvenser kommer att uppstå för områdets naturvärden.
De yttranden som inkommit från de lokalt i Sövde aktiva föreningarna ställer sig positiva till
åtgärden. Skånes Ornitologiska Förening har inte framfört några farhågor om negativa
konsekvenser för fågellivet. Naturskyddsföreningen i Färs uttrycker oro över att åtgärder för
terrängcykling kommer att få negativa konsekvenser för övrigt friluftsliv. De anpassningar som
har gjorts av MTB-ledernas utformning syftar till att skapa bästa möjliga förutsättningar för
många olika slags friluftsliv att samexistera. Förekomst av barbastell lyfts fram både av
Naturskyddsföreningen i Färs och av Rune Gerell. Inga negativa konsekvenser kommer att
uppstå för fladdermusfaunan på Salsbjer.

5
Page 83 of 85

Samrådsredogörelse Trailhead Salsbjer

Inkomna yttranden
Gerell, R. 2018. [E-post till Länsstyrelsen i Skåne 2018-11-15.]
Lindgren, R. 2019. Yttrande angående byggande av MTB leder på Salsbjer i Sövde.
Friluftsfrämjandet Blentarp/Sövde.
Lovfeldt, C. 2018. Synpunkter på planerad terrängcykelbana på Salsbjer, Sövde, Sjöbo kommun.
Naturskyddsföreningen i Färs, Vallarum.
Sövde byalag, 2019. Yttrande angående byggande av MTB leder på Salsbjer i Sövde. Sövde byalag,
Sövde.
Åkeby, S. & Ljungqvist, G. 2018. Remissvar ”Arbetsplan Trailhead Salsbjer” Sövde, Sjöbo kommun.
Skånes Ornitologiska Förening, Falsterbo.

6
Page 84 of 85

Från:
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Ämne:

"Fredric Piper" <fredric@ausdauer.se>
Thu, 28 May 2020 07:40:19 +0100
"Eriksson Ramona" <ramona.eriksson@lansstyrelsen.se>
Re: Sv: Sv: NP-521-23356-2019-Begäran om komplettering

Hej Ramona,
Den nya kartan är tänkt att vara den slutgiltiga och ersätter den i ansökan. Ändringarna är gjorda bland
annat för att kunna ta bort nämnda grävningar. Det framgår förhoppningsvis tydligt nog i den nu
inlämnade kompletteringen
Med vänliga hälsningar,

Best regards,
Fredric Piper
ausdauer

Projekt & Konsult
mail: fredric@ausdauer.se
mob/cell: 00 46 735-153240
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