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MTB-led Klåveröd 14 km
Från sommaren 2020 och ett år framåt kommer Stiftelsen Skånska Landskap prova att ha en ny MTB-led i Klå-

veröds strövområde. Syftet med detta är att möta upp önskan från allmänheten att fler cykelleder ska finnas till-

gängliga i stiftelsens strövområden. Samtidigt kommer vi prova att markera upp på ett nytt sätt som bygger på 

det alpina färskodningssystemet. Idag pågår det ett arbete med att plocka fram en nationell markeringsstandard 

för MTB-cykling som vi kommet att utgå ifrån. På några delar av  leden kommer olika aktiviteter samsas, en sk 

Kompisled vilket är ett koncept som redan idag finns norröver i Sverige.  

Tänk på att:

* Cykla i rätt färdriktning

* Kompisled innebär ömsesidig 
hänsyn!

* Naturliga leder och stigar snabbt
 kan bli svåra om vädret är dåligt

* Anpassa din hastighet

För att vi ska kunna utvärdera detta projekt vill 
vi gärna att ni lämnar era synpunkter direkt till 
Klåveröds vandrarhem eller mailar till:
info@skanskalandskap.se

För mer information gå in på www.skanskalandskap.se

Leden finns som GPX-fil i appen ViewRanger.

www.skanskalandskap.se

MTB-led i Klåveröd är markerat 
med blått. Leden är sparsamt 
markerad.

Underlag: Går på en mix av grusväg, skogsväg och stig.

Start: Vid Klåveröds vandrarhem. Parkering sker vid ängen väster om vandrar-
hemmet.

Beskrivning av leden: Detta är en lättcyklad och längre MTB’’-led som går 
runt i Klåveröds strövområde. Vissa partier är mer utmanande än andra.

Grön MTB-led
Lättcyklad led längs grusvägar eller på stigar utan inslag av tekniskt svåra eller farli-
ga partier. Här kan nästan vilken cykel som helst användas och gröna leder fungerar 
därför bra för både barn och nybörjare som vill prova på cykling i naturen utan större 
risker.
Blå MTB-led
Relativt lättcyklad led, men till skillnad från grön nivå förekommer rötter och stenar i 
en utsträckning som gör en mountainbike mer lämpad. Fjädring är däremot inte ab-
solut nödvändigt och en blå led är inte svårare än att både barn och nybörjare med 
hyfsad teknik tar sig fram utan större problem.
Röd MTB-led
Utmanande led med inslag av både naturliga och handbyggda utmaningar som krä-
ver god teknik och en riktig mountainbike som åtminstone är utrustad med dämpar-
gaffel. Röda leder kan också innefatta branta och svåra backar, i båda riktningar. 

* Den befintliga rosa MTB-slingan i 
området kommer inte markeras om 
i dagsläget. Vid en ev ommarkering 
bedöms den som röd. 


