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Fråga berörda 
markägare

Fråga kommunen eller 
lantmäteriet vem som äger 

de berörda fastigheterna

Förutsättningar i 
naturen

Kolla på nätet hos 
naturvårdsverket och 
skogsstyrelsen . Natur 

och kulturvärden 
påverkar möjlig 

dragning

Utkast på 
stigarnas 
dragning

Målgrupp? Gradering? 
Förutsättningarna i 

landskapet. 
Arbetslogistik.

Angöring till 
området

Var kan man parkera? 
Hur kommer man till 

stigen? Påverkas 
andra markägare?

Karta över området
Markera ut områden som är 
lämpliga och de som inte är 
lämpliga. Motivera varför!!
Rita in de tänkta stigarna

Vad behöver göras 
för att få fram 

stigen?
Ta hjälp av ramverket och 

skriv ned vad och var ni 
tänker göra för insatser 

för att få fram stigen

Hämta in synpunkter
Jaktlag, ornitologer, orienterare, byalag, 
friluftsfrämjande, naturskyddsföreningar 

kommer vilja bli informerade och få 
möjlighet att lämna synpunkter

Snitsla ut 
dragningen

Samråd Länsstyrelsen
Kommunen

Skicka in det underlag ni tagit 
fram till Länsstyrelsen och 

invänta svar

Kom 
överens med 
markägare
Använd gärna 
LRFs maill för 

avtal

Idé till en stig
eller ett 

stigområde
För vem , vilken typ av 

stig och tänkt 
svårighet?

Se Gradering.

!

P

Organisera er och gå 
vidare till lathunden för 

stigbygget

Tips från coachen:

”Planering tar tid och kräver 
tålamod. Misströsta inte, 50%-80% 

av ett stigbygge handlar om 
planering och dialog.”

”Håll igång samtalen med alla 
intressenter. Det kommer lossna 

även om det tar tid.”

”Sök pengar för en förstudie , då 
kanske ni kan anlita någon som 
hjälper er genom processen och 
sedan även kan söka pengar för 

själva stigjobbet”

”Det kan verka mycket, och är det 
också men det behöver inte bli 

avancerat eller tillkrånglat för det. 
Vanliga samtal räcker långt och lite 
minnesanteckningar skadar inte.”

Värdefulla länkar :

Skyddad natur Naturvårdsverket 
https://skyddadnatur.naturvårdsverket.se

Skogens Pärlor, Skogsstyrelsen
https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor

Lantmäteriet
https://www.lantmateriet.se/sv/Fastighet

er/vem-ager-fastigheten/
LRF

https://www.lrf.se/politikochpaverkan/ag
anderatt-och-miljo/allemansratt/turism-

pa-annans-mark/

https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor
https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/vem-ager-fastigheten/
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MÅLGRUPP
FÖR 

LEDEN

TÄNKT
GRADERINNG

FÖRUTSÄTT-
NINGARNA 
I NATUREN

FÖRUTSÄTT-
NINGARNA 
I TILLSTÅND

Glöm inte att löpande under stigbygget påminna dig om följande!!

Snitsla ut 
dragningen

Röja fram
Stigkorridor

2 m bred och 
fritt från 
grenar,

kvistar mm. Håll 
rent på höjden

Raka bort  
mullhaltiga 

jorden
Undivk kant 

nedåt och spara 
löv mm för att 
snygga till runt 

stigen

Funkar nu
cykling längs stigen?

Långa partier behöver 
sannolikt inte mycket mer 

omsorg nu är att cyklas 
frekvent för att bli bra

Forma till 
stigbädden
Gör stigbädden 
mer hållbar, ger 

stigen sin 
karaktär

Undvik 
och/eller 
åtgärda  

blöta partier

Skapa en 
”rullande 
kontur” 

längs stigen

Uthugg i 
slänter

Pimpa
leden?

Gör leden lite 
roligare och ta 

den närmre 
målbilden för 

leden

Hinder,Berms,
Hopp,Dropp
Stenkistor

Glöm inte att stämma av 
om detta passar med  

tillstånd och avtal med 
markägaren

Löpande 
underhåll och  

utveckling

Lava sten

Tips från coachen:
”Tag stigen bort från vattnet, ta 

bort vattnet från stigen”

”När ett parti stig behöver mycket underhåll, kan det då 
vara så att det är en bättre idé att dra om och att bygga 

om partiet?”

”Build it right, build it once” från det att man börjar forma till stigen kan det vara 
värt att verkligen skapa hållbara lösningar. Mycket roligare att kunna skapa nya 

ttf:er än att underhålla en undermålig stig.

Klar med 
planeringen?

Inte? Se lathund 
för planering

Dags att 
skylta?

Kolla in lathunden
för skyltning

när du ska markera 
leden

”Rullande konturer längs stigen är både hållbara och roliga att cykla, de leder 
bort vatten, smälter in i landskapsbilden  och kan köras av alla”

Markera 
stigens 

dragning

Om nej!!Om ja!!

”Många och långa partier kommer nötas fram fint av 
att de cyklas om partiet ligger rätt i landskapet. Se 

cyklingen som en del av stigbygget”
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Från parkeringen och fram till att den påvisade stigen börjar ska 
den generella informationen i gult användas, liksom att dessa 
stolpar ska leda en tillbaka till parkeringen. ”gul pil” alt ”gul pil” 
”P”

Den enskilda ledens startpunkt ska markeras med 
”start”, ”ledens id nr” samt ”riktnings pil”, 
samtliga i den för leden påvisade tekniska 

svårighetens kulör. En mindre informationstavla
höjer känslan och servicen. 

”
Vid varje korsning av 

annan stig, led eller väg 
ska cyklisten innan 

korsningen upplysas om 
korsningen eller om 

ökad uppmärksamhet 
samt påvisad riktning i 
eller efter korsningen. 

Cyklisten ska i korsningen direkt ha 
visuell kontakt med nästa ledstolpe 
som bekräftar riktningen för leden 
och att det är rätt led (id nummer). 

Längs leden kan det ibland vara lämpligt 
att förstärka känslan att man är på rätt 
väg, då används endast riktnings pil i för 
spåret rätt kulör.

Glöm inte att bilister, vandrare och 
ryttare också kan behöva informeras 
om att deras väg, stig eller led korsas 
eller går parallellt med mtb stigen. Vi 
cyklister kan även behöva 
uppmärksammas om vi avviker från de 
markerade lederna.

” En bra ledmarkering är en markering som syns när man behöver det. Tänk efter var blicken kommer vara fäst när man cyklar så
ledmarkeringen kommer naturligt i synfältet. Tänk efter i vilka situationer som man på sin första runda på spåret kommer behöva hjälp med 

vilken riktning man ska ta eller om man behöver upplysas om en korsning eller att höja uppmärksamheten. Här är det sannolikt lämpligt med 
ledstolpar och ledmarkering ”

A

A

E

D

C

B

F

B C D FE



G
R
A
D
E
R
A

Förstå vad man bör förvänta sig av en stigs svårighetsgradering
Systemet följer det för alpin skidåkning med grönt för lättaste stigarna, blått lite svårare, rött svårt och svart mycket 

utmanande.
Denna tabell är viktig att ha i åtanke när man planerar en ny stig eller led, dvs för vem vill man att leden  ska vara. 

Matrisen är framtagen för vad man kan förvänta sig kring singletrack stigar och leder för XC, Trail, Enduro och långturer i 
skogen.

Matrisen är inte tillämpbar på gravity leder  såsom downhill, freerides, slopestyle eller pumptracks

Att gradera en stig
Matrisen nedan ger dig som ska gradera en stig inför dess skyltning hjälp att ringa in 

rätt nivå på svårighetsgrad. Det  är de definierande faktorerna som avgör stigens 
gradering och stigens gradering utgår från stigens svåraste parti enligt de definierande

faktorerna. Detta då man av säkerhetsskäl inte ska bli överraskad av svårare partier än man 
kan förvänta sig längs stigen.

De relativa faktorerna hjälper en att ringa in lämplig inriktning på stigen eller leden och är en  
förenklad sammanfattning av matrisen om vad man kan förvänta sig  av stigens gradering. 

Ex 1. De  relativa faktorerna pekar på en grön stig, men den ligger farligt exponerad längs en 
klippvägg där både risker och konsekvenser blir mycket höga. Stigen blir svart.

Ex 2. De relativa faktorerna pekar på en grön stig, och risk  och konsekvenser bedöms låga. 
Men, där finns ett antal hinder som motsvarar rött, även om de inte utgör fara för vare sig 

risk eller konsekvens för skada, utgör de en risk att man inta kan passerad stigen med 
färdigheter som motsvarar en grön stig. Stigen blir röd.

Ex. 3 De relativa  faktorerna pekar på en svart stig, men den slingra sig genom sandig 
tallskog med stora ytor runt om och branterna planar ut på stora ytor. Låg risk och låg 

konsekvens. Men underlaget är löst och kan upplevas som ett blått hinder. Stigen blir blå
Ex 4  Såväl relativa faktorer som definierande faktorer pekar på en blå led. Men, många 

partier har en så hög frekvens av blåa hinder att det bedöms som att man behöver tekniska 
färdigheter motsvarande röd led för att inte riskera att få stopp. Leden bör då bli röd.
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Framtagen av 
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