
SVÅRIGHETSNIVÅER  
Hitta rätt led för dig 
Graderingen beskriver den tekniska svårighetsgraden där 
ledens underlag, hinder, bredd och branthet bedömts. 
Det är en sammanvägd bedömning av hela leden som 
avgör graderingen. Ledbeskrivningen visar en ungefärlig 
andel av ledens olika svårighetsgrader och underlag.

 DIFFICULTY LEVELS – Find the right trail for you 
The system describes technical levels according to 
surface, obstacles, width and steepness/grade. It is the 
total assessement that gives the trail its level. However 
the presentation for each trail gives you the percentage 
of each level of difficulty and surface.

GRÖN – MYCKET LÄTT (Very Easy)
Led utan större svårigheter på mestadels grusvägar, traktorvägar eller  
släta, ofta breda stigar.  Easy biking on gravel roads and wide tracks. 

BLÅ – LÄTT (Easy)
Som grön men med stora inslag av lättcyklade stigar. Något mer teknisk 
och brantare.  Similar to green but more single-track sections and 
smaller obstacles. 

RÖD – MEDELSVÅR (Moderate) 
Innehåller stora inslag av tekniska partier, kan ha mycket rötter och sten, 
och har brantare backar än blå led.  More technical sections, challenging 
climbs and ascents than blue. 

SVART – AVANCERAD (Expert)
Mycket tekniska passager, brant uppför och utför, större rötter och  
stenar, hopp och oväntade hinder.  Sustained and very technical sections 
with steep slopes, roots and stones. 

ÖVRIGA LEDSKYLTAR

BIKING VÄRMLAND

Tips om mer cykling på bikingvarmland.se

Vid allvarlig 

personskada eller 

skogsbrand, ring 

SOS Alarm 

112

En Biking Värmland led är kvalitetssäkrad. 
Det innebär att den uppfyller en rad 
kvalitetskriterier. Som att det finns avtal 
med markägare, tydlig enhetlig 
markering och svårighetsgradering, 
kontinuerlig skötsel, hänsyn tagen till 
natur- och kulturmiljö samt information på 
svenska och engelska.

Lederna går till stora delar över privata 
marker som markägaren frivilligt upplåtit. 
Visa största möjliga hänsyn och följ 
allemansrätten.  

Vi får röra oss fritt i naturen tack  
vare allemansrätten. Den innebär  
i korthet: Inte störa, inte förstöra!   
www.allemansrätten.se

 Om du vill göra upp eld så gör det   
     bara på fasta eldplatser. Elda aldrig  
 om det är fara för brand eller vid  
 eldningsförbud. Information om  
 eldningsförbud får du via telefon- 
 svarare på tel: 054 – 15 50 15.

 Vi avråder att använda leden vid  
 pågående älgjakt!

 Ett aktivt jord- och skogsbruk be- 
 drivs längs många av lederna. Ha  
 förståelse för det och visa hänsyn.

ALL BIKING VÄRMLAND TRAILS  
ARE QUALITY ASSURED. 

That means the trails fulfill a list of requirements and 
criteria, e.g. common trailmarking, identification of 
degree of difficulty, maintenance, taking account  
of nature- and cultural environment.
 Most of these trails cross through private land,  
where access has been granted by the land owners. 
Please show the greatest respect and follow the 
rules. The Swedish right of public access 
(Allemansrätten) permits everyone to freely explore 
nature, but with freedom comes responsibility - Do 
not disturb, do not destroy! Read more 
at: www.allemansrätten.se
• Campfires are only allowed at existing fire pits.  
 Never light a campfire if there is high wildfire risk.  
 Campfire restriction information is available via  
 telephone: +46 (0)54 – 15 50 66.
• Use of the trail is strongly discouraged during the  
 moose hunting season.
• These trails pass through working farms and forestry,  
 be conciderate and respectful.

• Serious accident or wildfire call 112.

Välkommen till Biking Värmland
CYKLA ANSVARSFULLT
Vi vill att stigcykling även i framtiden skall vara ett hållbart sätt 
att kombinera naturupplevelser och spänning. Det är av yttersta 
vikt att vi cyklister håller oss väl med markägare såväl som med-
trafikanter och naturen vi cyklar i. Följ dessa råd när du ger dig ut:

 Hälsa! Visa hänsyn och var trevlig mot andra på leden.  
 Gör dig hörd i god tid, sakta ner och ge utrymme. 

 Skräm aldrig djuren! Träffar du djur på stigarna, tama som  
 vilda, så ge dem tid och utrymme att dra sig undan. Plötsliga  
 rörelser eller höga ljud kan skrämma dem så gör dig hörd och  
 sedd på avstånd.

 Släng aldrig skräp! Ta med hem det du tog med dig ut.
 Respektera att leder kan vara stängda! Det kan tex. bero  

 på oväder, skogsbruk eller jakt.

Cykla säkert
 Åk alltid med hjälm och handskar.
 Var realistisk mot dig själv om din förmåga och kondition.
 Passar leden? Välj led efter dina förkunskaper.
 Bekanta dig med området du tänker cykla i.
 Anpassa farten efter väderlek och underlag.
 Ha alltid med ledkarta och telefon.  

 Tips! Ta ett kort av kartan vid ledens start med mobilen.
 Kontrollera funktionerna på din cykel innan du ger dig iväg.  
 Ta med extra reservdelar och verktyg.
 För långa turer ta med tillräckligt med vätska och  

 energi och extra kläder.
 Klä dig rätt, tänk på att vädret kan slå om.

 RIDE RESPONSIBLY
MTB riding that is sustainable, fun, exciting  
and environmentally friendly is our goal. It is of the 
utmost importance to maintain a positive 
relationship with landowners and others who use 
the trails. 

FOLLOW THESE ADVICE:
• Say Hello! Nod and greet by announcing yourself,  
 slow down and give space. 
• Be careful around wildlife and pets. Animals can  
 be frightened by sudden moves and noise, gently  
 alert them when approaching, slow down and        

 offer time for them to notice you.
• Don’t litter! Pack it in, Pack it out. Leave no trace.
• Respect that trails can be temporarily closed, e.g.  
 hunting, weather or forestry activities.

 RIDE SAFELY
• Always wear a helmet and gloves when riding.
• Be realistic about your level of skills and fitness.
• Choose a trail that fits your skills and abilities.
• Familiarize yourself with the trail area.
• Adjust speed to weather and trail conditions.
• Always bring a trail map and telephone Tip!  
 Take a photo of the trail map.

• Check your bike before you ride. Bring essential  
 spares and tools.
• For longer rides, bring extra water, food and   

clothes.
• Dress according to weather conditions.

Lednamn

 

 Sättra 18 km is a mountainbike trail that leads you through paths and gravel roads. Since 
the trail is also used by hikers, it is important that everyone shows caution and consideration.
Moose hunting occurs in the area between October 8 and December 31. Please show extra 
caution during this period.

If you discover problems with the trail, please report to tekniska@kristinehamn.se or 
call +46 550 88 000.

Sättra 18 km är en mountainbikeled som tar dig genom stigar och grusvägar. 
Då leden även används som promenadled är det viktigt att alla visar hänsyn 
till alla som vistas på leden. Älgjakt förekommer mellan den 8 oktober och
31 december. Iakttag försiktighet under den perioden. 

För felanmälan var vänlig att skicka ett mejl till tekniska@kristinehamn.se eller 
kontakta växeln på 0550-88 000. 



Sättra 18 km



Lokal information
Välkommen till Kristinehamn och Biking Värmland vid Sättra!
MTB leden bjuder på varierande natur som växlas mellan skogsstigar och grusvägar. Vid 
Sättrastugan ca 4 km in på leden driver Friluftsfrämjandet verksamhet och har öppet vintertid 
med servering av kaffe och våfflor. Här finns bänkar och vindskydd med eldplatser, flera 
motionsspår och stigar.
  
Flera leder i Kristinehamn
I Kristinehamn finns många fina cykel-, paddling- och vandringsleder. Här i närheten finns 
Järnleden som är en kvalitetssäkrad vandringsled som går i historisk terräng där järnet förr 
fraktades från Bergslagen ned mot Vänern. Runt Vänern går en ny cykelled, Vänerleden 
som är en av Sveriges längsta på ca 630 km!

Visit Kristinehamn
Tips på boenden, mat och besöksmål hittar du på visitkristinehamn.se eller besök
Kristinehamns Turistbyrå i centrum. Kontakta oss via telefon på 0550 88187 eller 
mejla turist@kristinehamn.se

Flera naturupplevelser hittar du på visitkristinehamn.se

Welcome to Kristinehamn and Biking Värmland at Sättra!
The MTB trail offers varied nature with both forest trails and gravelled roads. By the Sättra cabin, 4 km 
down the trail, the Swedish Outdoor Association opens up wintertime to serve coffee and waffles. There 
are seating areas, wind shelter, fire places and many excercise tracks and paths.
 
More trails in Kristinehamn
Kristinehamn has many great cycling, paddling and walking trails. Close to Sättra is the Iron Trail, a 
quality assured walking trail going along the historical route where in the past iron was transported 
from the Bergslagen region to lake Vänern. Allround the inland sea Vänern runs a new cycling trail, 
Vänerleden, one of Swedens longest at ca 630 km!

Visit Kristinehamn
Recommendations on where to stay, eat and more sights and activities can be found at 
visitkristinehamn.se or visit the Tourist Centre in town. Contact us on +46 550 88187 or 
e-mail tourist@kristinehamn.se  


