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Inledning
Skåneledens skyltstandard ska fungera som stöd för kommuner vid uppskyltning och markering av
Skåneleden.
Viktigt att notera:
- Skyltstandarden ska användas på samtliga delleder för att göra Skåneleden igenkänningsbar.
- Informationen ska vara tydlig i sin utformning.
- Skyltningen ska vara väl synlig men smälta in i naturen.
- Material ska väljas med tanke på lång livslängd, minimalt underhållsbehov och miljövänlighet.
Skyltstandarden innehåller mallar för:
- Hänvisningsskyltar
- Ledmarkeringar
- Piktogramskyltar
- Entréskyltar
- Kommungränsskyltar
- Liten respektive stor informationsskylt

Upphovsrätt
Den grafiska profilen för skyltning av Skåneleden är framtagen av
Bengt Martinsson och Lars Göte Nilsson för Kullaledens räkning
och anpassad för Skåneledens behov av Wilma Designbyrå i
samarbete med Region Skåne.
Upphovsrätten till detta skyltkoncept tillhör Anders Malmsten med
undantag för den grafiska profilen. Konceptet får inte användas för
annat än Skåneledens skyltning, såvida inte Anders Malmsten
godkänt detta.
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Färger
Typsnitt
Material
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Färger

Brutet vit
används som
botten på hänvisningsskylt.

Svart används
på text- och
piktogram som
är bra kontrast
till orange.

Orange används genomgående på ledmarkeringar.
Färg: Nordsjöfärg vattenbaserad akrylatfärg
Färgkod: (NCS): S 0580-Y50R
C=0 M=50 Y=100 K=0
R=243 G=146 B=0

Typsnitt
Arial Rounded
Används för graverade skyltar,
eftersom gravyren kan kräva ett
typsnitt med runda hörn.

Pacella
Används i brödtext på informationsskyltarna som ex entréskylt.
Pacella är Skåneledens brödtexttypsnitt.

Material

Kompaktlaminat
Används för graverade
skyltar, t.ex. hänvisningsskyltar, för ledmarkeringar
samt som underlag för
skyltar av häftfolie. För
graverade skyltar är det
en fördel om laminatet
har svart kärna men även
brunsvart kärna kan
accepteras. Kompaktlaminat ska alltid vara av
kvalitet avsedd för utomhusbruk.

Ek alt Robinia
Både ek och robinia är hårda och täta träslag med lång
livslängd och väl lämpade för utomhusbruk. Viktigt är
att träslagen inte blandas inom ett och samma ledavsnitt.
De ska användas för träpollare. Ytorna ska vara finsågade
och kanterna hela. Träet kommer snart att gråna och få en
vacker patina. Ingen ytbehandling får därför göras.
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Corten
Cortenstål får snabbt en
vacker rosthinna, varefter
rostningen i princip
upphör. Det har mycket
lång livslängd och kräver
inget underhåll. Corten
används för skyltstativ.

Olika
ledmarkeringar
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1. Ledmarkering ”på rätt väg” ska användas som en vägvisning som återkommer med jämna mellanrum på leden
där vandrare går. Syftet är att visa att man är ”på rätt väg”.
Ledmarkeringen ska alltid vara 80x80 mm och består
av en platta av 4,5 mm tjockt kompaktlaminat i orange
kulör. Den fästes i huvudsak på träpollare, trädstammar
och i stadsmiljö på befintliga rörstolpar.

Ledmarkering ”på rätt väg” målad på träd
2. Målning på träd är godkänt som ledmarkering, där
markägaren inte tillåter skruv i träden. Markeringen,
som ska vara 80x80 mm, ska målas med hjälp av schablon på avjämnad yta.
Region Skåne förespråkar användning av ledmarkeringsbrickorna så långt det är möjligt för att uppnå en
så enhetlig och professionell skyltning som möjligt.
En väl genomtänkt och utförd skyltning gör det lättare
för besökaren att hitta och gynnar upplevelsen under
vandringen.
Observera att det krävs markägarens tillåtelse för att
skruva i träd.
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Ledmarkering ”på rätt väg”

1.

Ledmarkering med hänvisning används när vägen
behöver förtydligas eller t ex när två leder korsar
varandra. Ledmarkeringen är också bra att använda när
leden korsas av t ex cykelleder.
Ledmarkeringen består av en platta av 4,5 mm tjockt
kompaktlaminat i orange kulör med storleken 80x80 mm.
Den fästes i huvudsak på träpollare, trädstammar och i
stadsmiljö på befintliga rörstolpar.
Dubbelfäste används vid montering på träpollare.

SKÅNELEDEN SL1

Ledmarkeringen finns i tre varianter med olika pilriktningar, figur 1, 2, 3 och 4.

3.

2.

SKÅNELEDEN SL1

SKÅNELEDEN SL1

2.

4.

SKÅNELEDEN SL1
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Ledmarkering med hänvisning
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Hänvisningsskylt utan avstånd

SKÅNELEDEN SL1

Hänvisningsskylt utan avstånd används när leden behöver
förtydligas, t.ex. när den avviker från en större väg. Den består av en pilformad platta av 8 mm tjockt kompaktlaminat i
orange kulör med måtten 150x100 mm.
Skylten monteras på fäste i corten, vilken skruvas fast på
träpollare med dubbelfäste, alternativt fästes med klammer
på befintlig rörstolpe 48-60 mm samt 60 mm och grövre.
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Hänvisningsskylt utan avstånd används såhär:
1. 20 meter innan korsningen markeras leden väl synligt
med ”Ledmarkering på rätt väg”.
2. I korsningen markeras detta med skylten
”Hänvisningsskylt utan avstånd”.
Obs två skyltar! Det måste finnas synlig hänvisningsskylt
även för vandrare som kommer från andra hållet.
3. 10 meter efter korsningen markeras leden igen väl synligt
med en ledmarkeringsskylt ”på rätt väg” (sid 7, fig 1).
Obs! Två skyltar, markeras åt båda hållen.
4. Ovan kompletteras med skylten ”på fel väg” (sid 10, fig 1)
på de andra vägarna. Se skiss.
Dubbel markering: för synlighet i ledens båda riktningar
skall ledmarkeringar placeras på två sidor
av varje objekt (pollare/träd/stolpe).
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3

2

1

Exempel skyltning vid vägkorsning.

1.

Ledmarkering ”på fel väg” ska användas som upplysning för
vandrare att man kommit på fel väg.
Ledmarkeringen består av en platta av 4,5 mm tjockt
kompaktlaminat i orange kulör med storleken 80x80 mm.
Den fästes i huvudsak på träpollare, trädstammar och i
stadsmiljö på befintliga rörstolpar.

Vindskyddsmarkering ”Max antal i vindskydd”

Vindskyddsmarkering ”Max antal i vindskydd” ska användas
som upplysning för rekommenderat antal personer som får
plats att sova i aktuellt vindskydd.
Ledmarkeringen består av en platta av 4,5 mm tjockt
kompaktlaminat i orange kulör med storleken 80x80 mm.
Den fästes i huvudsak synligt på vindskyddet.
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Ledmarkering ”på fel väg”

1.

Ledmarkeringen består av en platta av 4,5 mm tjockt
kompaktlaminat i orange kulör med storleken 80x80
mm. Den fästes i huvudsak på träpollare, trädstammar och i stadsmiljö på befintliga rörstolpar.
Ledmarkeringen avser endast rullstol och barnvagn.
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Ledmarkering ”tillgänglighetsanpassad led”

På befintliga stolpar av stålrör (oftast när leden passerar genom något samhälle)
används en ledmarkering med måttet 80x80 mm. När dubbla markeringar
används, ska de placeras på lika höjd. Om de kombineras med piktogram, ska
detta eller dessa placeras under ledmarkeringen.
Om möjligt ska alla ledmarkeringar på ett ledavsnitt placeras på samma sida om
leden och i direkt anslutning till denna, dock inte så nära att det äventyrar
säkerheten för nyttjare eller skötselpersonal eller försvårar skötseln av leden.

SKÅNELEDEN
SL1
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Ledmarkeringsbrickor alt piktogram
på befintliga rörstolpar

Hänvisningsskylt
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Hänvisningsskylt med avstånd placeras vid varje lämplig påfart på leden förslagsvis vid varje ort
på ”linjekartan” (se sid 19).
Skylten är uppdelad i två delar, vit skylt respektive orange skylt. Den totala storlek på skylten
är 130 mm hög och ca 420 mm (varav orange skylt är 50 mm bred) på den bredaste punkten
ut mot spetsen. Typsnittsstorleken är ca 65 punkter, vid längre namn anpassas punktstorleken
till mindre för att få plats, se figur 2.
Dessa monteras på cortenstativen som kan ha allt från en till flera skyltar på samma stolpe.
Hänvisningsskyltarna finns i två varianter med olika pilriktningar. Avståndet placeras längst
ut mot skyltens spets, därefter kommer ortens namn. Ortsnamnen ska placeras enligt avståndet
med närmast först, se figur 1 och 2 nedan. 1-3 orter anges i distansordning.
Skylten kompletteras med en vandrare som går i rätt riktning samt vindskyddssymbol (25x25
mm) efter namnet om skylten i fråga hänvisar till ett vindskydd/lägerplats.
1.

2.
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Hänvisningsskylt med avstånd

Piktogramskyltar

15

wilmadesign.se / september 2021

wilmadesign.se / september 2021

Piktogram
1.

Piktogram kan användas för att kommunicera och
tyddliggöra kringliggande service på och utmed
leden.
Kringliggande service får max vara placerat ca 1,5
km från leden för att få hänvisas till genom ett piktogram. Undantag kan ges för populärt turistmål väl
värt en omväg. Viktigt att farliga passager undviks.
Piktogramskyltarna består av en 4,5 mm tjock platta
av kompaktlaminat i bruten vit kulör med storleken
80x80 mm. Symbolerna är svarta.
De fästes i huvudsak på träpollare, trädstammar och
i stadsmiljö på befintliga rörstolpar.
Typsnittsstorlek är ca 40 punkter, kompletterande
text som i nedan exempel 32 punkter. Det finns ca
30 stycken olika pictogram att välja mellan.

2.

Piktogramskyltarna kan kompletteras med en pil
och/eller distansangivelse, se fig 2.

100 m
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Piktogram
Nedan visas de piktogram som i första hand ska monteras i fält. Piktogram med samma utseende används i Skåneledens kartor och entrétavlor.

Annan vandringsled

Hotell/B&B

Stugor att hyra

Badplats

Information

Tillgänglighetsanpassad toalett

Busshållplats

Järnvägsstation

Toalett (torrdass)

Cafeteria

Kanotuthyrning

Tältplats

Campingplats

Kulturminne

Turistbyrå

Kyrka

Utsiktsplats

Dricksvatten (kommunalt)

Livsmedel

Vandrarhem

Eldplats

Matservering

Vatten, bör renas/behandlas

Parkering

Vindskydd bokningsbart

Rastplats

Vindskydd

Sevärdhet

WC

Kartsymboler/pictogram

Cykeluthyrning

Botanisk sevärdhet

Badplats

Dricksvatten

Eld-/grillplats

Geologisk sevärdhet

Gångbro

Gästhamn/-brygga

Kanottransport

Motionsspår

Motionsspår, el

Rastplats

Raststuga

Sopor

Torrtoa

Övernattningsstuga

Busshållplats

Båt, uthyrning

Campingplats

Cykelled

Friluftsgård

Friluftsområde

Färja

Handikapp

Information

Ka eservering

Kanotled

Motion skidor

Motion skidor, el

Naturvårdsområde

Parkering

Ridväg

Skidled

Sevärdhet

Skoterled

Skoterled, påbud

Utsiktsplats

Utsiktsberg

Utsiktstorn

Vandringsled

Vindskydd

Fiske

Fiske

Fornlämning

Båtbrygga

Fornminne
Flygplats
1

Gårdsbutik

Soptunna
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Informationsskyltar
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Entréskyltarna kan placeras vid varje etappstart och slut samt vid lämpliga orter på linjekartan, alternativt naturliga samlingsplatser exempelvis större parkeringar eller hamn etc.
Skylten består av häftfolie applicerad på en skiva av 4,5 mm tjockt kompaktlaminat med
måtten 540x740 mm, stående eller liggande. Häftfolien ska ha en 25 mm vit marginal på alla
sidor i vilken infästningen placeras.
Informationen ska finnas på svenska, engelska och tyska, se bild nedan.
Region Skåne tillhandahåller en grundmall för entréskylt men kommunen ansvarar för att
skylten anpassas efter behov och hålls uppdaterad/byts ut vid behov. Arbetet görs i Indesignmallen.

Välkommen till • Welcome to • Willkommen in

Skåneleden SL5
Kullaleden

Welcome to

Välkommen till

Kullaberg

Kullaleden

3,7 km

Foto: Johan Hammar

Svanshall
Rekekroken
Jonstorp

1,7 km
0,7 km

Farhult

5,1 km

Lerhamn

4,6 km

1,7 km

Moderate - Undulating terrain, steep sections
on nature trails exist. (+)
Jämn terräng med fast underlag, hela etappen
är framkomlig med rullstol. (-)
Delvis parallellt med huvudleden.

Norra Häljaröd
Utvälinge
1,3 km

Nyhamnsläge
2,4 km

led

is a hiking trail passing through the beautiful nature and culture of
the county of Skåne. The trail is some 1,000 km long and is divided
into five separate trails, SL1–SL5. Along the trail, there are simple
overnight sites with wind shelter, water and toilets available. It is often
possible
find other
in connection
to the trail, such
Scania trail
is a to
hiking
trail accommodation
through the beautiful
Skåne
hotels, hostels and B&Bs. Skåneleden is marked with orange
natural as
and
cultural landscape. The trail is about 100 mil
paint or orange signs.
long and is divided into five installments you, SL1-SL5.
More information available at www.skaneleden.se
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Along the trails are easier camps with shelter, drinking
water and toilets. Often there is also the possibility of
other accommodation, as hostels, hotels and B & B, adjaNature reserves exist along large portions of the trail. Within these
cent to reserves,
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Scaniacodes
trailofis conduct
markedexist
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4,8 km

Hässleholm
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Åstorp

Helsingborg

Trelleborg

SL4 Ö

Vackra naturreservat

3,5 km

Naturreservat förekommer längs stora delar av leden. Inom dessa reservat
gäller särskilda förhållningsregler för att skydda natur- och rekreationsvärden. Inom naturreservatet är det inte tillåtet att tälta.
Mer information finns på skyltarna i respektive reservat.
Mer information finns på www.lansstyrelsen.se

For more information, read the signs for each individual reserve.
More information is available at www.lansstyrelsen.se

Domsten
3,0 km

Allemansrätten
Welcome to Utvälinge!

TECKENFÖRKLARING / LEGEND

In Sweden,
all being
in nature, even
areas that
someone
The village
is Helsingborg’s
most in
northerly
outpost,
and is located
else owns.
also beautiful
creates demands
respect
in aThis
naturally
area by thefor
mouth
of thefor
Vegeån river in the
inner partland
of Skälderviken.
From
herepeople
you enjoy
lovely
views over
nature, wildlife,
owners and
other
who
spend
Bjärehalvön
Thetoshallow
time in nature.
Forpeninsula
example,and
it isKullaberg.
forbidden
throwbeaches, Sandön,
Själrönnen and the river Vegeån bring unique character to the
or leave litter in the countryside. Camping is one night
community, which was developed around the brickworks and the
but to camp longer in the same place the
landowner’s
impressive brick oven. Here you
permission. The National Parks and nature
can reserves
spot birds and seal all year
are special
area,
f rules which may limit roam. This
round,
and for
if you are a keen
fisherman, then
the chances of
example, it must not camp. For more information
www.
making
making a catch are high at both
naturvardsverket.se

Hittarp

Välkommen
till Utvälinge!

2,2 km

Sofiero
Foto: Alf Pettersson

Havsörn/White-tailed Eagle.

Foto: Martin Wester

5,9 km

Skälderviken and Vegeån.

Helsingborgs skärgård/Archipelago of Helsingborg.

Foto: Britt-Marie Andrén

Public Transport

With the exception of the trails around Kullaberg (black dashed line on the map) you can divert from
the trail at any point to make a short walk to a bus stop.
The stretch is served by yellow regional buses from Höganäs, Ängelholm and Helsingborg’s central station
(Knutpunkten). Green city buses run between Helsingborg and Sofiero Palace, Hittarp and Domsten.
The Skånetrafiken travel planner includes all stops and timetables, and the application needed
to download and buy a mobile ticket. Yellow buses also accept Visa & Mastercard credit cards.
www.skanetrafiken.se

Helsingborg

Inloppet till Vegeå/The Vegeå river inlet.

Med undantag från stigarna på Kullaberg, kan du avvika var som helst från leden för en kort promenad till en busshållplats.
Sträckan trafikeras av gula regionbussar från Höganäs, Ängelholm och Helsingborgs centralstation (Knutpunkten).
Mellan Helsingborg och Sofiero Slott, Hittarp och Domsten går gröna stadsbussar.
Skånetrafikens hemsida har en reseplanerare med alla hållplatser och tidtabeller.
Här finns även en applikation att ladda ner för att köpa en biljett i mobilen.
De gula bussarna tar även kreditkort. Mer information på www.skanetrafiken.se

Skåneleden

Taxi

Taxi Höganäs Tel. +46 42 330 000
Taxistationen är centralt belägen i Höganäs
The taxi station is located in Höganäs City

Tel. 112

Felanmälan
Reporting errors

Turistbyråer
Tourist Offices

In case of emergency

Helsingborg Tel. +46 42 10 60 60 • www.helsingborg.se

Helsingborg Tel. +46 42 10 43 50 • www.familjenhelsingborg.se
Höganäs Tel. +46 42 33 77 74 • www.hoganas.se

Nödnummer

Tel. 112

33 77 40 • www.hoganas.se
Scania Trail ist ein Wanderweg durch das schöne NaturHöganäs Tel. +46 42Scania
Trail ist ein Wanderweg durch das schöne Natur
Skåne und Kulturlandschaft. Der Weg ist etwa 100
Skåne und Kulturlandschaft. Der Weg ist etwa 100
mil lang und ist in fünf Raten Sie, SL1-SL5 unterteilt.
mil lang und ist in fünf Raten Sie, SL1-SL5 unterteilt.
Entlang der Wanderwege sind leichter Camps mit
Entlang der Wanderwege sind leichter Camps mit
Unterkunft, Trinkwasser und Toiletten. Oft gibt es auch
Unterkunft, Trinkwasser und Toiletten. Oft gibt es auch
die Möglichkeit, andere Unterkünfte, wie Hostels, Hotels
die Möglichkeit, andere Unterkünfte, wie Hostels, Hotels
und B & B, neben der Spur. Scania Weg ist mit orange
und B & B, neben der Spur. Scania Weg ist mit orange
Farbe markiert. Weitere Informationen finden Sie auf
Farbe markiert. Weitere Informationen finden Sie auf
www.skaneleden. se verfügbar
www.skaneleden. se verfügbar

Taxi
Taxi Ystad
0411-33 33 33

Foto: Lars Göte Nilsson

Foto: Göran Lock
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Beskrivning av Skåneleden och
allemansrätten.

Skåneleden

Båstad

u
l K

I Sverige får alla vara i naturen, även i områden som
någon annan äger. Med detta följer även krav på respekt
för naturen, djurliv, markägare och andra personer som
vistas i naturen. Exempelvis är det förbjudet att kasta
eller lämna skräp i naturen. Man får tälta någon natt men
för att tälta längre tid på samma plats krävs markägarens
tillåtelse. I Nationalparker och naturreservat gäller
särskilda
regler som kan begränsa allemansrätten.
Inom
Ett pärlband av unika natur- och kulturupplevelser.
Kullens fyr, Sveriges starkaste och högst belägna.
A chain of unique natural and cultural experiences.
lighthouse, Sweden´s brightest and highest positioned.
naturreservatet
är det exempelvis inteKullen´s
tillåtet
att tälta.
För mer information www.naturvardsverket.se

Skåneleden

2,5 km

Lerberget
l
SL1 K u st ti

Association’s (ERA) criteria for being a Leading Quality Trail. This
entails a quality assurance of the trail’s physical standard as well as
the experiences and services along the trail. The certification is renewed
every three years.

Allemansrätten

Foto: Johan Hammar

3,8 km

Höganäs

Utsikt från Kullaberg
View from Kullaberg

är en vandringsled genom det vackra skånska natur- och
kulturlandskapet. Leden är cirka 100 mil lång och är uppdelad i fem delleder, SL1-SL5. Utmed lederna finns enklare
lägerplatser med vindskydd, dricksvatten och toaletter.
Ofta finns också möjlighet till annat boende, som
vandrarhem, hotell och B&B, i anslutning till leden.
Skåneleden är markerad med orange färg eller orange brickor.
Mer information finns på www.skaneleden.se

Kollektivtrafik

3,0 km

3,7 km

Kullaleden

Skåneleden är en låglands- vandringsled genom det vackis one
section
of kulturlandskapet.
the Skåneleden trail SL
5 around
the Kullahalvön
ra skånska
naturoch
Leden
är cirka
Helsingborg
to Utvälinge
viaSL1-SL5.
Kullaberg. Kullaleden is
100 mil peninsula
lång ochfrom
är uppdelad
i fem
delleder,
70 km long, and offers a great variety of experiences along the way.
Utmed lederna finns enklare lägerplatser med vindskydd,
Here you find everything including the medieval city centre of Helsingdricksvatten
och
toaletter.
Ofta
finns
också
möjlighet
borg, beautiful views over the straits from the plateau heights, the
Level terrain with solid surface, the whole stretch
is accessible for wheelchairs. (-)
till annatwell-known
boende, som
hotell och B&B,
i
Sofierovandrarhem,
Palace, Kulla-Gunnarstorp
and Krapperup
Estates,
Runs parallel to parts of the main
Skåneleden/Kullaleden trail.
anslutning
till leden.
Skåneleden
är villages,
markerad
orange
beaches
and picturesque
seaside
andmed
Kullaberg’s
dramatic cliff
Kullaleden
according to the European Ramblers’
färg. Merformations.
information
finns ispåcertified
www.skaneleden.se
Easy - Varied terrain with only minor height
differences, more than 50% of the stretch runs
on nature trails. (-)
Medelsvår - Kuperad terräng, branta partier
på naturstig förekommer. (+)

Arild
Skäret

Mölle

Skåneleden

Lätt - Varierande terräng endast mindre höjdskillnader, mer än 50 % av etappen går på
naturstig. (-)

Strandbaden

Gammalt kulturlandskap och skogsvägar.
Ancient cultural landscape and forest roads.

Detta är Helsingborgs nordligaste utpost och byn
ligger naturskönt intill Vegeåns mynning i den inre
delen av Skälderviken. Här har du en härlig utsikt
över Bjärehalvön och Kullaberg. De långgrunda
stränderna, Sandön, Själrönnen och Vegeån ger
en särskild karaktär åt samhället som byggts upp
kring tegelbruket och den imponerande tegelugnen.
Här kan du året runt skåda fågel och säl och är du
intresserad av fiske finns goda möjligheter till det
både i Skälderviken och Vegeån.

2,4 km

4,8 km

Foto: Lars Göte Nilsson

Foto: Britt-Marie Andrén

Upptäck Sveriges mat & vindistrikt.
Discover Swedens food and wine district.

Gradering/Grading

Josefinelust

9,0 km

är en del av Skåneledens delled 5 runt
Kullahalvön från Helsingborg via Kullaberg till Utvälinge. Kullaleden är 70 km
lång och erbjuder många varierade upplevelser längs sträckan.
Här finns Helsingborgs medeltida stadskärna, landborgens vackra vyer över
Öresund och Danmark, de välkända
Med Kullaberg som magiskt blickfång.
Magical and eye-catching Kullaberg.
slotten Sofiero, Kulla Gunnarstorp och
Krapperup, stränder och pittoreska kustsamhällen, Kullabergs dramatiska
klippformationer och Skäldervikens fågelrika sandstränder. Kullaleden
är certifierad enligt Europeiska vandrarföreningens (ERA) kriterier för
Leading Quality Trail.
Det innebär en kvalitetssäkring av ledens fysiska standard liksom
upplevelser och service kring leden. Certifieringen förnyas vart tredje år.

Karta med teckenförklaring samt skala. Kompletteras med
fördel avSkåneleden
”linjekarta”.

Skånekarta som visar var i
Skåne man befinner sig.

Kordinater/ coordinates/
Koordinaten
WGS 84: N 55° 25,671’

Nödnummer/In case
of emergency/ Notfallnummern

Felanmälan/
Repporting errors/
Fehlerbericht

Phone. 112

Ystads kommun
0411-33 33 33

Allemansrätten

In Schweden, die alle in der Natur, auch in Bereichen, die
jemand anderes besitzt. Dies schafft auch Forderungen
nach Respekt für die Natur, Tierwelt, Landbesitzern und
anderen Menschen, die Zeit in der Natur zu verbringen.
Zum Beispiel ist es verboten, zu werfen oder zu verlassen
Wurf in der Landschaft. Camping ist eine Nacht, aber
das Lager mehr an der gleichen Stelle die Erlaubnis des
Grundbesitzers. Die Nationalparks und Naturschutzgebieten gelten besondere Regeln, die Roaming einschränken
können. Dieser Bereich, zum Beispiel, ist es nicht Lager.
Weitere Informationen

Turistbyrå, nödnummer, (taxi, koordinater),
felanmälan samt avsändare med logotyp. Region
Skåne och Skåneledens logotyper ska alltid synas
på skylten. Det finns möjlighet att placera kommunlogotyp eller annan logotyp bredvid.
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Samma som ovan fast på
engelska och tyska.
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Entréskylt
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Kartinformation
Skyltmallar till entréskyltarna tillhandahålls av Region Skåne. Kommunen kan behöva göra egna anpassningar eller uppdateringar på kartan.
Detta görs i Indesign-mallen. Vid framtagning av entréskyltar rekommenderas att den lokala turistorganisationen ser över kartinformationen
för att få så korrekt och uppdaterad information som möjligt.
Vid behov av ny eller uppdaterad entréskylt kontakta Sara Näsvall
sara.nasvall@skane.se
På kartan måste följande finnas med:
Stora/större vägar
Städer/orter
Skåneleden
Utsnitt var i Skåne leden finns
Symboler
Markering för vindskydd (etappmål)
Skala (1:75 000)
Etapplängd
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Liten informationsskylt
Liten informationsskylt används för att informera om intressanta
företeelser längs leden samt information till vandraren.
Region Skåne tillhandahåller en grundmall för liten informationsskylt, men varje kommun ansvarar själv för att information och bild
läggs till och hålls uppdaterad. Arbetet görs i Indesign-mallen.
Informationen står på svenska, engelska och tyska. Placeras på pollare av ek eller robinia
Skylten består av häftfolie applicerad på en 16 mm tjock platta av
kompaktlaminat med måtten 350x350 mm. Häftfolien ska ha en
20 mm vit marginal på alla sidor.

Sevärt • Sights • Sehenswürdigkeiten

Sevärdhetens
namn placeras här

Sevärdhet

100 m
Sevärdhet
Enimet que commos et lande cus ex eum a conseque nobis issinctorios dolorpo rersper spedio
volorer aeperep recearum denisqui blatinullam
rest incit qui untis et aliquas sus quatusa pratem
que voluptur as sus, ea ad ma quae volorrum
doluptae veliquatur?

Valfri text om
sevärdheten på
svenska, engelska
och tyska.

Sight

Valfri bild över
sevärdheten.

Enimet que commos et lande cus ex eum a conseque nobis issinctorios dolorpo rersper spedio
volorer aeperep recearum denisqui blatinullam
rest incit qui untis et aliquas sus quatusa pratem
que voluptur as sus, ea ad ma quae volorrum
doluptae veliquatur?

BILD

Blick
Enimet que commos et lande cus ex eum a conseque nobis issinctorios dolorpo rersper spedio
volorer aeperep recearum denisqui blatinullam
Logotype
rest incit qui untis et aliquas sus quatusa
pratem
que voluptur as sus, ea ad ma quae volorrum
doluptae veliquatur?

Omnes

Hairline

Hairline Italic

Thin

Thin Italic

Extra Light

Extra Light

Light

Light italic

Brödtexttypsnitt
/ Pacella
Borum lignimp oreiunti voluptatum est, sit porem
apis explibu sandelias solupicit im doluptas aliti
doluptatiur am sinciistio venient et imus estio volupis nestis sitias iliquodici quatem. Molor aborest,
ulpa voluptatur moluptusdae officim ilique por abo.
Ipidel iliquia simolo ea pelest magnim nienisc iendisti
dignimus por simpor sed expernam nobit verum vel
endebitatem autem erio mo veliqui occatibus aliquae
oditatio. Busdam, simus sandesectur suntur asperfe
rcimusamus sapicia sitiandae imperum rehentisim
reicaboria nonsereiur aborro tem quo et velitatiis
earibusam, qui vent ex eveles sequae qua. Busdam,
simus sandesectur suntur asperfe rcimusamus sapicia
sitiandae imperum rehentisim reicaboria nonsereiur
aborro tem quo et velitatiis earibusam, qui vent ex
eveles sequae qua

Regular

Regular Italic

Medium

Medium italic

Bold

Bold Italic

Identitetstypsnitt
Hamburgefontsiv
Hamburgefontsiv
Hamburgefontsiv
Hamburgefontsiv
Hamburgefontsiv
Hamburgefontsiv
Hamburgefontsiv
Hamburgefontsiv
Hamburgefontsiv
Hamburgefontsiv
Hamburgefontsiv
Hamburgefontsiv
Hamburgefontsiv
Hamburgefontsiv
Hamburgefontsiv
Hamburgefontsiv

Region Skåne och Skåneledens logotyper ska alltid synas på skylten. Det
finns möjlighet att placera kommunlogotyp eller annan logotyp bredvid.
Webbtypsnitt
/ Omnes, Arial

Primärfärger

CMYK Bestruket 74–0–13–0
CMYK Obestruket 74–0–13–0
Pantone Bestruket 298 C
Pantone Obestruket 306 U
RGB 112-183-217
Hex#06B5D4
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Black

Black Italic

Sekundärfärger

CMYK Bestruket 0–50–100–0
CMYK Obestruket 0–50–100–0
Pantone Bestruket 021 C
Pantone Obestruket 021 U
RGB 218-154-35
Hex#F29400

CMYK Bestruket 57–0–34–0
CMYK Obestruket 57–5–34–0
Pantone Bestruket 570 C
Pantone Obestruket 570 U
RGB 145-196-185
Hex#91c4b9

CMYK Bestruket 34–25–38–6
CMYK Obestruket 34–25–38–6
Pantone Bestruket 402 C
Pantone Obestruket 402 U
RGB 170-169-150
Hex#aaa996

CMYK Bestruket 5–3–20–0
CMYK Obestruket 5–3–20–0
Pantone Bestruket 1205 C
Pantone Obestruket 1205 U
RGB 244-242-215
Hex#f4f2d7

CMYK Bestruket 0–3–0–30
CMYK Obestruket 0–5–100–0
Pantone Bestruket 401 C
Pantone Obestruket 401 U
RGB 145-196-185
Hex#91c4b9
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Informationsskyltar
Förutom möjligheten att ta fram skyltar med eget innehåll om specifika platser finns ett antal skyltar som behandlar olika teman. Alla
skyltar finns på svenska, engelska och tyska.
Ansvarig kommun kan antingen beställa en färdig skylt eller kontakta Region Skåne för en justerad version av mallen, exempelvis för
att lägga till kommunloggan. Kontakta linnea.t.andersson@skane.se
Alternativ sträcka
Informera om
permanenta eller
temporära ledomdragningar.
Elda säkert i naturen
Regler och rekommendationer om att
elda på iordningställda grillplatser.

Toilet outdoors • Toilette im Freien

Toatips i naturen
Gör så här
Finns det inte tillgång till en offentlig toalett? Gå en bit från
leden och eventuella vattendrag. Gräv en grop som är minst 20
centimeter djup. Använd toapapper: använd inte våtservetter
då de inte bryts ner i naturen. Täck över hålet ordentligt så att
inget papper sticker upp. Tack för att lämnar platsen som du
hittade den och visar hänsyn!

Vandra i betesmark
Tips och regler kring
hur vandraren bör
agera i hagar med
betande djur.

Here’s how
No public bathroom nearby? Keep an appropriate distance
from the hiking trail and any nearby watercourses. Dig a pit
that is at least 20 centimeters (8 inches) deep. Use toilet
paper: do not use wet wipes as they do not decompose in
nature. Cover the pit thoroughly, making sure that no paper
is visible. Thank you for being considerate and leaving the
trail as you found it!
20 cm

So geht’s
Ist keine öffentliche Toilette in der Nähe? Halten Sie Abstand
zum Wanderweg und zu Gewässern. Graben Sie eine ca. 20
cm tiefe Grube. Verwenden Sie Toilettenpapier, Feuchttücher
sind nicht biologisch abbaubar. Schließen Sie die Grube
sorgfältig, so dass kein Papier mehr herausguckt. Danke, dass
Sie Rücksicht nehmen und den Platz zurücklassen, wie Sie ihn
vorfinden!

Toatips i naturen
Information om vad
man måste tänka
på när det inte finns
tillgång till offentlig
toalett.
Allemansrätten
Ikoner och enkel
information om
Allemansrättens
”grundstenar”.
Observera att denna
informationsskylt är
450x350 mm.
Gles markering
Informera om gles
markering/inga
markeringar i ett
specifikt område.
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Stor informationsskylt
Stor informationsskylt används för att informera om den aktuella
platsen och sevärdheter i området. Region Skåne tillhandahåller en
grundmall för stor informationsskylt, men varje kommun ansvarar
själv för att information och bilder läggs till och hålls uppdaterad.
Arbetet görs i Indesign-mallen.
Skyltens innehåll anpassas för varje ort/skylt samt innehållets placering.
Skylten består av häftfolie applicerad på en skiva av 4,5 mm tjockt
kompaktlaminat med måtten 1140x740 mm. Häftfolien ska ha en
25 mm vit marginal på alla sidor i vilken infästningen placeras.
Valfria bilder över
sevärdheterna.
Logotype

Omnes

Hairline

Hairline Italic

Thin

Välkommen till • Welcome to • Willkommen in

Platsens namn
placeras här.

Valfri text om
sevärdheter på
svenska, engelska
och tyska.

Thin Italic

Extra Light

Ortens namn

Extra Light

Light

Light italic

Brödtexttypsnitt
/ Pacella
Borum lignimp oreiunti voluptatum est, sit porem
apis explibu sandelias solupicit im doluptas aliti
doluptatiur am sinciistio venient et imus estio volupis nestis sitias iliquodici quatem. Molor aborest,
ulpa voluptatur moluptusdae officim ilique por abo.
Ipidel iliquia simolo ea pelest magnim nienisc iendisti
dignimus por simpor sed expernam nobit verum vel
endebitatem autem erio mo veliqui occatibus aliquae
oditatio. Busdam, simus sandesectur suntur asperfe
rcimusamus sapicia sitiandae imperum rehentisim
reicaboria nonsereiur aborro tem quo et velitatiis
earibusam, qui vent ex eveles sequae qua. Busdam,
simus sandesectur suntur asperfe rcimusamus sapicia
sitiandae imperum rehentisim reicaboria nonsereiur
aborro tem quo et velitatiis earibusam, qui vent ex
eveles sequae qua

Sevärdhet

Sevärdhet

Sight

Sight

SEt officia conecto bea nobitat maximus di que sit fuga. Namus eatem ute volest quation eaque mi, same volorenda core expliqu identio
nsequam quia qui omnimil itionsequi cusam acearcient is exerum
renis et evelest ibusand iorisque occum et molorerspis nost quos ati
rerferum quistotae. Anda aut quidenienet laccus ventiat officia id ute
secatur? Qui de volupta temquatur aut videsti venis ulparitatus ipsam
volum nonse in parions equunt aceari ut ab ius quis solor modigent
utescia menducil ium et eume veri beria cuptaqui consequos non
rehent alit, quatistium quid mo eumque nonsequ iberum, ulpa iur
molut et ligenit reped quianda dolorerit, num dolorum qui omnimusa
cusae pro min et ut im essinvenis ut fugit, quidest fugitatia dolorit as
aliam et volorup tatur? Udamus et alit optaspit lab in corempo rrore,
aut verum, que consequidis excest, que omnitatis explis aliqui as alis
restis eni quam serentore, sum etur magnimp orehendenis vit faceate
expliqui sinis auda consecest, voluptam sum quaecte repero ipidem.
Et laut il ipsam sequid que aut labo. Anderibust, quid exerum lacculla
porrovid milicipsae nim commo eaquidi gnihicid quibeat.

SEt officia conecto bea nobitat maximus di que sit fuga. Namus eatem ute volest quation eaque mi, same volorenda core expliqu identio
nsequam quia qui omnimil itionsequi cusam acearcient is exerum
renis et evelest ibusand iorisque occum et molorerspis nost quos ati
rerferum quistotae. Anda aut quidenienet laccus ventiat officia id ute
secatur? Qui de volupta temquatur aut videsti venis ulparitatus ipsam
volum nonse in parions equunt aceari ut ab ius quis solor modigent
utescia menducil ium et eume veri beria cuptaqui consequos non
rehent alit, quatistium quid mo eumque nonsequ iberum, ulpa iur
molut et ligenit reped quianda dolorerit, num dolorum qui omnimusa
cusae pro min et ut im essinvenis ut fugit, quidest fugitatia dolorit as
aliam et volorup tatur? Udamus et alit optaspit lab in corempo rrore,
aut verum, que consequidis excest, que omnitatis explis aliqui as alis
restis eni quam serentore, sum etur magnimp orehendenis vit faceate
expliqui sinis auda consecest, voluptam sum quaecte repero ipidem.
Et laut il ipsam sequid que aut labo. Anderibust, quid exerum lacculla
porrovid milicipsae nim commo eaquidi gnihicid quibeat.

SEt officia conecto bea nobitat maximus di que sit fuga. Namus eatem ute volest quation eaque mi, same volorenda core expliqu identio
nsequam quia qui omnimil itionsequi cusam acearcient is exerum
renis et evelest ibusand iorisque occum et molorerspis nost quos ati
rerferum quistotae. Anda aut quidenienet laccus ventiat officia id ute
secatur? Qui de volupta temquatur aut videsti venis ulparitatus ipsam
volum nonse in parions equunt aceari ut ab ius quis solor modigent
utescia menducil ium et eume veri beria cuptaqui consequos non
rehent alit, quatistium quid mo eumque nonsequ iberum, ulpa iur
molut et ligenit reped quianda dolorerit, num dolorum qui omnimusa
cusae pro min et ut im essinvenis ut fugit, quidest fugitatia dolorit as
aliam et volorup tatur? Udamus et alit optaspit lab in corempo rrore,
aut verum, que consequidis excest, que omnitatis explis aliqui as alis
restis eni quam serentore, sum etur magnimp orehendenis vit faceate
expliqui sinis auda consecest, voluptam sum quaecte repero ipidem.
Et laut il ipsam sequid que aut labo. Anderibust, quid exerum lacculla
porrovid milicipsae nim commo eaquidi gnihicid quibeat.

SEt officia conecto bea nobitat maximus di que sit fuga. Namus eatem ute volest quation eaque mi, same volorenda core expliqu identio
nsequam quia qui omnimil itionsequi cusam acearcient is Webbtypsnitt
exerum
renis et evelest ibusand iorisque occum et molorerspis nost
quos atiArial
/ Omnes,
rerferum quistotae. Anda aut quidenienet laccus ventiat officia id ute
secatur? Qui de volupta temquatur aut videsti venis ulparitatus ipsam
volum nonse in parions equunt aceari ut ab ius quis solor Primärfärger
modigent
utescia menducil ium et eume veri beria cuptaqui consequos non
rehent alit, quatistium quid mo eumque nonsequ iberum, ulpa iur
molut et ligenit reped quianda dolorerit, num dolorum qui omnimusa
cusae pro min et ut im essinvenis ut fugit, quidest fugitatia dolorit as
aliam et volorup tatur? Udamus et alit optaspit lab in corempo rrore,
aut verum, que consequidis excest, que omnitatis explis aliqui as alis
restis eni quam serentore, sum etur magnimp orehendenis vit faceate
expliqui sinis auda consecest, voluptam sum quaecte repero ipidem.
Et laut il ipsam sequid que aut labo. Anderibust, quid exerum lacculla
porrovid milicipsae nim commo eaquidi gnihicid quibeat.

Ferio. Itas earum dolupta tionem enimporis am nectenit aut everrup
taturitia consequiatin expliti onsequod quodi tore pa comnis acculpa
quunt, to totate cum hario et, qui a quidis ut ime plisit autem ent
plaborro imendusciis aborpor enihili tatur? Quiatem am auteturi
vellici piendest et rae liquam se plantis voluptas volupta tinvero
rumquamusam hilit re porporumque porro voluptasit exercitas
molupta tionestrum que nemolo consequ aernam vitio. Illoressimus ra
nulpa num facesse quatis alit ut viti ut voluptat.

Sevärdhet

Ferio. Itas earum dolupta tionem enimporis am nectenit aut everrup
taturitia consequiatin expliti onsequod quodi tore pa comnis acculpa
quunt, to totate cum hario et, qui a quidis ut ime plisit autem ent
plaborro imendusciis aborpor enihili tatur? Quiatem am auteturi
vellici piendest et rae liquam se plantis voluptas volupta tinvero
rumquamusam hilit re porporumque porro voluptasit exercitas
molupta tionestrum que nemolo consequ aernam vitio. Illoressimus ra
nulpa num facesse quatis alit ut viti ut voluptat.

Sight

Comnis ea volupta turest velende mperumquae consequ ostinis aut
qui volorum arum vid que deles unt que velecto reptatium audis
esecta que debitiunt intis eateniment voluptat rem ra ente nossunt
harum dolenim inture preped eiur magnati rem reperuptate placcum
sit velitat eatem fuga. Officti squissitatur ma qui ium solo conse
dolorehenes nisin nempori dolor minim volorer ibusdam, tem renda
dolor remqui res dolupta tusdam exceatio. Ed es ipiet liquat lab
iditatiis es modit quid eosant.
Pa culloris eos asimpel ipsae molupta tatione mporum et ommoditatem et dolum quas rem eos et officab inverciet ea nissiti velenda ectur,
ullatquo omnis magnihi llanducimin etur accabora sitecepe pro quaepero voloreserio culpa eostia cusam dolor aut molorecum quo odist,
es re que num, sam, enis estiisque aut quis maximol ectatquas ex et
maximagnam nossi velluptia core de vernam haruptatatio omnihilis
derest faccumet et eiumqui unt quatiam, ut poreped maio doluptatas
verumquid qui rest, qui reheniae solupta testibusam qui cum fugia
vellore hendest, et, nossequi officiendae aut re aceritate cum dolor
aut dolorit, occabo. Et aut ligenis simeniscit prori sa dolorep repudip
ieniet ereritet vit quist incimus ut inciam rae voloritibus et ent et,
antionseque ne ditecta tatint aliata veniantur?

Comnis ea volupta turest velende mperumquae consequ ostinis aut
qui volorum arum vid que deles unt que velecto reptatium audis
esecta que debitiunt intis eateniment voluptat rem ra ente nossunt
harum dolenim inture preped eiur magnati rem reperuptate placcum
sit velitat eatem fuga. Officti squissitatur ma qui ium solo conse
dolorehenes nisin nempori dolor minim volorer ibusdam, tem renda
dolor remqui res dolupta tusdam exceatio. Ed es ipiet liquat lab
iditatiis es modit quid eosant.
Pa culloris eos asimpel ipsae molupta tatione mporum et ommoditatem et dolum quas rem eos et officab inverciet ea nissiti velenda ectur,
ullatquo omnis magnihi llanducimin etur accabora sitecepe pro quaepero voloreserio culpa eostia cusam dolor aut molorecum quo odist,
es re que num, sam, enis estiisque aut quis maximol ectatquas ex et
maximagnam nossi velluptia core de vernam haruptatatio omnihilis
derest faccumet et eiumqui unt quatiam, ut poreped maio doluptatas
verumquid qui rest, qui reheniae solupta testibusam qui cum fugia
vellore hendest, et, nossequi officiendae aut re aceritate cum dolor
aut dolorit, occabo. Et aut ligenis simeniscit prori sa dolorep repudip
ieniet ereritet vit quist incimus ut inciam rae voloritibus et ent et,
antionseque ne ditecta tatint aliata veniantur?

Blick
SEt officia conecto bea nobitat maximus di que sit fuga. Namus eatem ute volest quation eaque mi, same volorenda core expliqu identio
nsequam quia qui omnimil itionsequi cusam acearcient is exerum
renis et evelest ibusand iorisque occum et molorerspis nost quos ati
rerferum quistotae. Anda aut quidenienet laccus ventiat officia id ute
secatur? Qui de volupta temquatur aut videsti venis ulparitatus ipsam
volum nonse in parions equunt aceari ut ab ius quis solor modigent
utescia menducil ium et eume veri beria cuptaqui consequos non
rehent alit, quatistium quid mo eumque nonsequ iberum, ulpa iur
molut et ligenit reped quianda dolorerit, num dolorum qui omnimusa
cusae pro min et ut im essinvenis ut fugit, quidest fugitatia dolorit as
aliam et volorup tatur? Udamus et alit optaspit lab in corempo rrore,
aut verum, que consequidis excest, que omnitatis explis aliqui as alis
restis eni quam serentore, sum etur magnimp orehendenis vit faceate
expliqui sinis auda consecest, voluptam sum quaecte repero ipidem.
Et laut il ipsam sequid que aut labo. Anderibust, quid exerum lacculla
porrovid milicipsae nim commo eaquidi gnihicid quibeat.
Ferio. Itas earum dolupta tionem enimporis am nectenit aut everrup
taturitia consequiatin expliti onsequod quodi tore pa
quunt,
comnis acculpa

BILD

to totate cum hario et, qui a quidis ut ime plisit autem ent plaborro
imendusciis aborpor enihili tatur? Quiatem am auteturi vellici piendest et rae liquam se plantis voluptas volupta tinvero rumquamusam
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Pa culloris eos asimpel ipsae molupta tatione mporum et
ommoditatem et dolum quas rem eos et officab inverciet ea
nissiti velenda ectur, ullatquo omnis magnihi llanducimin etur
accabora sitecepe pro quaepero voloreserio culpa eostia cusam

BILD

BILD

Blick

Blick

SEt officia conecto bea nobitat maximus di que sit fuga. Namus eatem ute volest quation eaque mi, same volorenda core expliqu identio
nsequam quia qui omnimil itionsequi cusam acearcient is exerum
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aliam et volorup tatur? Udamus et alit optaspit lab in corempo rrore,
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molut et ligenit reped quianda dolorerit, num dolorum qui omnimusa
cusae pro min et ut im essinvenis ut fugit, quidest fugitatia dolorit as
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expliqui sinis auda consecest, voluptam sum quaecte repero ipidem.
Et laut il ipsam sequid que aut labo. Anderibust, quid exerum lacculla
porrovid milicipsae nim commo eaquidi gnihicid quibeat.
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mo blab im ratus nonseque pre explab inctiur, conetur, que illandi
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essit restiis tiisciet laut que sinum ut fuga. Apitatatibus il is aped
et, verita is volores dolor molorro totatiatem et labo. Ihillecatiis
delecuptaspe ne quatur abo. Hit laudit as voluptis eariat rae liquos
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haruptatatio omnihilis derest faccumet et eiumqui unt quatiam, ut
poreped maio doluptatas verumquid qui rest, qui reheniae solupta
testibusam qui cum fugia vellore hendest, et, nossequi officiendae aut
re aceritate cum dolor aut dolorit, occabo. Et aut ligenis simeniscit
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Kordinater/ coordinates/
Koordinaten

Nödnummer/ In case of
emergency/ Notfallnummern

Felanmälan/ Repporting errors/
Fehlerbericht

WGS 84: N 55° 25,671’

Phone. 112

Kommunens namn
000-00 00 00

Nödnummer.

wilmadesign.se / september 2021

Kommungränsskylt
Kommungränsskylten placeras där leden korsar en kommungräns. Den består
av två skyltar som välkomnar till respektive kommun. Observera att en kommuns skylt ska placeras på den andra kommunens sida, eftersom kommunnamnet kompletteras av texten ”Välkommen”!
Skylten är 600x300 mm och består av två plattor av 16 mm bruten vitt högtryckslaminat med graverad text. Text får inte placeras närmare sidokanterna
än 35 mm för att inte kollidera med infästningen av plattorna. Bredden kan
ökas något, om kommunens namn kräver detta.

SIMRISHAMNS KOMMUN
VÄLKOMMEN
WELCOME
WILLKOMMEN
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Skyltstativ
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Pollaren tillverkas av ek alternativt robinia. Tvärsnittsmåttet är 100x100 mm,
höjden alltid 800 mm ovan mark. Pollaren ska ha finsågade sidor och vara
fullkantig. Toppen ska sågas i 30°. Grundläggningen kan variera beroende
på markförhållanden. Pollaren kan t.ex. grävas ner, gjutas fast i betong eller
fästas i betongplint med fästbygel av 5 mm tjockt cortenstål enligt bild. Vid
infästning i betongplint och på cortenstativ ska pollaren avslutas 20 mm ovan
mark. I betesmarker kan det förekomma lägre pollare.
På pollarens sidor placeras ledmarkeringar och pictogram. Enligt ordningen
med ledmarkering högst upp följt av pictogram.
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Skyltstativ pollare av ek/robinia

2,4 km NYHAMNSLÄGE
4,0 km LERHAMN
7,7 km MÖLLE

SKÅNELEDEN

SKÅNELEDEN

SL1

SL1

2,4 km NYHAMNSLÄGE
4,0 km LERHAMN
7,7 km MÖLLE

När fler än tre
orter finns går
det att komplettera
med fler skyltar
Välkommen till • Welcome to • Willkommen in

Skåneleden SL5
Kullaleden

Welcome to

Välkommen till

Kullaberg

Kullaleden

Arild
Skäret

4,8 km

3,0 km

Mölle

3,7 km

Foto: Johan Hammar

Svanshall
Rekekroken
Jonstorp

1,7 km
0,7 km

3,7 km

5,1 km

Lerhamn

Farhult
4,6 km

1,7 km

Norra Häljaröd
Utvälinge
1,3 km

Nyhamnsläge

Höganäs

Utsikt från Kullaberg
View from Kullaberg
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Vackra naturreservat

3,5 km

Naturreservat förekommer längs stora delar av leden. Inom dessa reservat
gäller särskilda förhållningsregler för att skydda natur- och rekreationsvärden. Inom naturreservatet är det inte tillåtet att tälta.
Mer information finns på skyltarna i respektive reservat.
Mer information finns på www.lansstyrelsen.se

Domsten
3,0 km

More information is available at www.lansstyrelsen.se

Allemansrätten
Welcome to Utvälinge!

TECKENFÖRKLARING / LEGEND
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Hittarp

Välkommen
till Utvälinge!

2,2 km

Sofiero
Foto: Alf Pettersson

Havsörn/White-tailed Eagle.

Foto: Martin Wester

5,9 km

Skälderviken and Vegeån.

Helsingborgs skärgård/Archipelago of Helsingborg.

Public Transport

Foto: Britt-Marie Andrén

Kollektivtrafik

Skåneleden

Båstad

Höganäs

Detta är Helsingborgs nordligaste utpost och byn
ligger naturskönt intill Vegeåns mynning i den inre
delen av Skälderviken. Här har du en härlig utsikt
över Bjärehalvön och Kullaberg. De långgrunda
stränderna, Sandön, Själrönnen och Vegeån ger
en särskild karaktär åt samhället som byggts upp
kring tegelbruket och den imponerande tegelugnen.
Här kan du året runt skåda fågel och säl och är du
intresserad av fiske finns goda möjligheter till det
både i Skälderviken och Vegeån.

is a hiking trail passing through the beautiful nature and culture of
the county of Skåne. The trail is some 1,000 km long and is divided
into five separate trails, SL1–SL5. Along the trail, there are simple
overnight sites with wind shelter, water and toilets available. It is often

Lerberget

är en vandringsled genom det vackra skånska natur- och
kulturlandskapet. Leden är cirka 100 mil lång och är uppdelad i fem delleder, SL1-SL5. Utmed lederna finns enklare
lägerplatser med vindskydd, dricksvatten och toaletter.
Ofta finns också möjlighet till annat boende, som
vandrarhem, hotell och B&B, i anslutning till leden.
Skåneleden är markerad med orange färg eller orange brickor.
Mer information finns på www.skaneleden.se

I Sverige får alla vara i naturen, även i områden som
någon annan äger. Med detta följer även krav på respekt
för naturen, djurliv, markägare och andra personer som
vistas i naturen. Exempelvis är det förbjudet att kasta
eller lämna skräp i naturen. Man får tälta någon natt men
för att tälta längre tid på samma plats krävs markägarens
tillåtelse. I Nationalparker och naturreservat gäller
särskilda
regler som kan begränsa allemansrätten.
Inom
Ett pärlband av unika natur- och kulturupplevelser.
Kullens fyr, Sveriges starkaste och högst belägna.
A chain of unique natural and cultural experiences.
lighthouse, Sweden´s brightest and highest positioned.
naturreservatet
är det exempelvis inteKullen´s
tillåtet
att tälta.
För mer information www.naturvardsverket.se

Skåneleden

2,5 km

Skåneleden

entails a quality assurance of the trail’s physical standard as well as
the experiences and services along the trail. The certification is renewed
every three years.

Allemansrätten

Foto: Lars Göte Nilsson

Foto: Göran Lock

Foto: Lars Göte Nilsson

Gammalt kulturlandskap och skogsvägar.
Ancient cultural landscape and forest roads.

Kullaleden

Skåneleden är en låglands- vandringsled genom det
is one section
of the
trail SL 5 around
vackra skånska
naturochSkåneleden
kulturlandskapet.
Ledenthe Kullahalvön
from och
Helsingborg
to Utvälinge
Kullaberg. Kullaleden is
är cirka peninsula
100 mil lång
är uppdelad
i femvia
delleder,
70 km long, and offers a great variety of experiences along the way.
SL1-SL5. Utmed lederna finns enklare lägerplatser
Here you find everything including the medieval city centre of Helsingmed vindskydd,
dricksvatten och toaletter. Ofta finns
borg, beautiful views over the straits from the plateau heights, the
också möjlighet
tillSofiero
annatPalace,
boende,
som vandrarhem,
well-known
Kulla-Gunnarstorp
and Krapperup Estates,
hotell och
B&B,and
i anslutning
leden.
Skåneleden
beaches
picturesquetill
seaside
villages,
and Kullaberg’s dramatic cliff
formations.
is certified
according to the
European Ramblers’
är markerad
med Kullaleden
orange färg.
Mer information
finns
Association’s (ERA) criteria for being a Leading Quality Trail. This
på www.skaneleden.se

Foto: Johan Hammar

Strandbaden
3,8 km

Upptäck Sveriges mat & vindistrikt.
Discover Swedens food and wine district.

Skåneleden

Lätt - Varierande terräng endast mindre höjdskillnader, mer än 50 % av etappen går på
naturstig. (-)
Easy - Varied terrain with only minor height
differences, more than 50% of the stretch runs
on nature trails. (-)
Medelsvår - Kuperad terräng, branta partier
på naturstig förekommer. (+)
Moderate - Undulating terrain, steep sections
on nature trails exist. (+)
Jämn terräng med fast underlag, hela etappen
är framkomlig med rullstol. (-)
Delvis parallellt med huvudleden.
Level terrain with solid surface, the whole stretch
is accessible for wheelchairs. (-)
Runs parallel to parts of the main
Skåneleden/Kullaleden trail.

2,4 km

Foto: Britt-Marie Andrén

Skylten går att få
i liggande format
för att passa ledens
riktning.

Gradering/Grading

Josefinelust

2,4 km

9,0 km

är en del av Skåneledens delled 5 runt
Kullahalvön från Helsingborg via Kullaberg till Utvälinge. Kullaleden är 70 km
lång och erbjuder många varierade upplevelser längs sträckan.
Här finns Helsingborgs medeltida stadskärna, landborgens vackra vyer över
Öresund och Danmark, de välkända
Med Kullaberg som magiskt blickfång.
Magical and eye-catching Kullaberg.
slotten Sofiero, Kulla Gunnarstorp och
Krapperup, stränder och pittoreska kustsamhällen, Kullabergs dramatiska
klippformationer och Skäldervikens fågelrika sandstränder. Kullaleden
är certifierad enligt Europeiska vandrarföreningens (ERA) kriterier för
Leading Quality Trail.
Det innebär en kvalitetssäkring av ledens fysiska standard liksom
upplevelser och service kring leden. Certifieringen förnyas vart tredje år.

Helsingborg

Inloppet till Vegeå/The Vegeå river inlet.

Med undantag från stigarna på Kullaberg, kan du avvika var som helst från leden för en kort promenad till en busshållplats.
Sträckan trafikeras av gula regionbussar från Höganäs, Ängelholm och Helsingborgs centralstation (Knutpunkten).
Mellan Helsingborg och Sofiero Slott, Hittarp och Domsten går gröna stadsbussar.
Skånetrafikens hemsida har en reseplanerare med alla hållplatser och tidtabeller.
Här finns även en applikation att ladda ner för att köpa en biljett i mobilen.
De gula bussarna tar även kreditkort. Mer information på www.skanetrafiken.se

Skåneleden

Taxi

Taxi Höganäs Tel. +46 42 330 000
Taxistationen är centralt belägen i Höganäs
The taxi station is located in Höganäs City

Nödnummer
Tel. 112

In case of emergency
Tel. 112

Felanmälan
Reporting errors

Turistbyråer
Tourist Offices

Helsingborg Tel. +46 42 10 60 60 • www.helsingborg.se
Höganäs Tel. +46 42 33 77 40 • www.hoganas.se

Helsingborg Tel. +46 42 10 43 50 • www.familjenhelsingborg.se
Höganäs Tel. +46 42 33 77 74 • www.hoganas.se

Scania Trail ist ein Wanderweg durch das schöne Natur
Skåne und Kulturlandschaft. Der Weg ist etwa 100
mil lang und ist in fünf Raten Sie, SL1-SL5 unterteilt.
Entlang der Wanderwege sind leichter Camps mit
Unterkunft, Trinkwasser und Toiletten. Oft gibt es auch
die Möglichkeit, andere Unterkünfte, wie Hostels, Hotels
und B & B, neben der Spur. Scania Weg ist mit orange
Farbe markiert. Weitere Informationen finden Sie auf
www.skaneleden. se verfügbar

Scania Trail ist ein Wanderweg durch das schöne Natur
Skåne und Kulturlandschaft. Der Weg ist etwa 100
mil lang und ist in fünf Raten Sie, SL1-SL5 unterteilt.
Entlang der Wanderwege sind leichter Camps mit
Unterkunft, Trinkwasser und Toiletten. Oft gibt es auch
die Möglichkeit, andere Unterkünfte, wie Hostels, Hotels
und B & B, neben der Spur. Scania Weg ist mit orange
Farbe markiert. Weitere Informationen finden Sie auf
www.skaneleden. se verfügbar

With the exception of the trails around Kullaberg (black dashed line on the map) you can divert from
the trail at any point to make a short walk to a bus stop.
The stretch is served by yellow regional buses from Höganäs, Ängelholm and Helsingborg’s central station
(Knutpunkten). Green city buses run between Helsingborg and Sofiero Palace, Hittarp and Domsten.
The Skånetrafiken travel planner includes all stops and timetables, and the application needed
to download and buy a mobile ticket. Yellow buses also accept Visa & Mastercard credit cards.
www.skanetrafiken.se

Allemansrätten

In Schweden, die alle in der Natur, auch in Bereichen, die
jemand anderes besitzt. Dies schafft auch Forderungen
nach Respekt für die Natur, Tierwelt, Landbesitzern und
anderen Menschen, die Zeit in der Natur zu verbringen.
Zum Beispiel ist es verboten, zu werfen oder zu verlassen
Wurf in der Landschaft. Camping ist eine Nacht, aber
das Lager mehr an der gleichen Stelle die Erlaubnis des
Grundbesitzers. Die Nationalparks und Naturschutzgebieten gelten besondere Regeln, die Roaming einschränken
Logotype
können. Dieser Bereich, zum Beispiel, ist es nicht Lager.
Weitere Informationen

Omnes

Hairline

Hairline Italic

Thin

Taxi
Taxi Ystad
0411-33 33 33

Kordinater/ coordinates/
Koordinaten
WGS 84: N 55° 25,671’

Nödnummer/In
case of emergency/
Notfallnummern

Felanmälan/
Repporting errors/
Fehlerbericht

Phone. 112

Ystads kommun
0411-33 33 33

Thin Italic

Extra Light

Extra Light

Light

Light italic

Brödtexttypsnitt
/ Pacella
Borum lignimp oreiunti voluptatum est, sit porem
apis explibu sandelias solupicit im doluptas aliti
doluptatiur am sinciistio venient et imus estio volupis nestis sitias iliquodici quatem. Molor aborest,
ulpa voluptatur moluptusdae officim ilique por abo.
Ipidel iliquia simolo ea pelest magnim nienisc iendisti
dignimus por simpor sed expernam nobit verum vel
endebitatem autem erio mo veliqui occatibus aliquae
oditatio. Busdam, simus sandesectur suntur asperfe
rcimusamus sapicia sitiandae imperum rehentisim
reicaboria nonsereiur aborro tem quo et velitatiis
earibusam, qui vent ex eveles sequae qua. Busdam,
simus sandesectur suntur asperfe rcimusamus sapicia
sitiandae imperum rehentisim reicaboria nonsereiur
aborro tem quo et velitatiis earibusam, qui vent ex
eveles sequae qua

Webbtypsnitt
/ Omnes, Arial

Primärfärger

CMYK Bestruket 74–0–13–0
CMYK Obestruket 74–0–13–0
Pantone Bestruket 298 C
Pantone Obestruket 306 U
RGB 112-183-217
Hex#06B5D4

Regular

Regular Italic

Medium

Medium italic

Bold

Bold Italic

Black

Black Italic

Identitetstypsnitt
Hamburgefontsiv
Hamburgefontsiv
Hamburgefontsiv
Hamburgefontsiv
Hamburgefontsiv
Hamburgefontsiv
Hamburgefontsiv
Hamburgefontsiv
Hamburgefontsiv
Hamburgefontsiv
Hamburgefontsiv
Hamburgefontsiv
Hamburgefontsiv
Hamburgefontsiv
Hamburgefontsiv
Hamburgefontsiv

Sekundärfärger

CMYK Bestruket 0–50–100–0
CMYK Obestruket 0–50–100–0
Pantone Bestruket 021 C
Pantone Obestruket 021 U
RGB 218-154-35
Hex#F29400

CMYK Bestruket 57–0–34–0
CMYK Obestruket 57–5–34–0
Pantone Bestruket 570 C
Pantone Obestruket 570 U
RGB 145-196-185
Hex#91c4b9

CMYK Bestruket 34–25–38–6
CMYK Obestruket 34–25–38–6
Pantone Bestruket 402 C
Pantone Obestruket 402 U
RGB 170-169-150
Hex#aaa996

Träpollare för ledmarkeringar och
pictogram.
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CMYK Bestruket 5–3–20–0
CMYK Obestruket 5–3–20–0
Pantone Bestruket 1205 C
Pantone Obestruket 1205 U
RGB 244-242-215
Hex#f4f2d7

CMYK Bestruket 0–3–0–30
CMYK Obestruket 0–5–100–0
Pantone Bestruket 401 C
Pantone Obestruket 401 U
RGB 145-196-185
Hex#91c4b9
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Skyltstativ hänvisningsskylt i corten
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Stativet består av en stolpe av 5 mm tjock cortenplåt bockad
i U-form med U-ets botten vänd mot leden.
Profilens tvärsnittsmått är 70x100 mm med U-ets botten
100 mm. Stolpens totala höjd är 2350 mm, varav 80 mm
under mark-ytan. För infästning i betongfundament bultas
två vinkelbockade cortenplåtar i botten på stolpen.
Stolpen förses upptill med önskat antal bärare för hänvisningsskyltar med avstånd. Dessa tillverkas av 3 mm cortenplåt med utåtvikt ovankant och ytterände kapad i 30° vinkel.
Bärarna kan erhållas med fästen bockade i var 45:e grad och
kan därför peka i 8 olika riktningar.
På stolpen placeras också bärare för entréskylt, liggande
eller stående. Denna tillverkas av 3 mm cortenplåt med
utåtvikta ovankanter, underkanten i 30° vinkel.
Nedtill skruvas en träpollare fast i stolpen med mellanlägg
av 10 mm tjockt kompaktlaminat.
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Stativet består av en pollare för ledmarkeringar och pictogram, kompletterad
med en 16 mm tjock platta av kompaktlaminat, infäst i pollaren med ett infästningsbeslag av 5 mm cortenplåt bockad i 30°. Infästningsbeslaget skruvas
fast i pollaren med ett mellanlägg av 10 mm tjockt kompaktlaminat.
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Skyltstativ för liten informationsskylt

Stativet består av två stolpar av 5 mm tjock cortenplåt bockad i U-form med U-ets botten vänd
mot leden. Profilens tvärsnittsmått är 70x100 mm med U-ets botten 100 mm. Stolparnas totala
höjd är 1950 mm, varav 80 mm under markytan. De kapas i ovankant i 30° vinkel. För infästning i betongfundament bultas två vinkelbockade cortenplåtar i botten på stolparna.
Stolparna förses upptill med bärare för stor informationsskylt. Denna tillverkas av 3 mm
cortenplåt med utåtvikta ovankanter, underkanten i 30° vinkel.
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Skyltstativ för stor informationsskylt

Förankring
Placering
Höjder
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Förankring, placering, höjder
På befintliga rörstolpar monteras ledmarkeringsbrickor och pictogram med klammer. Hänvisningsskyltar med avstånd på kompaktlaminatskiva monteras med tejp. Entréskylt och stor informationsskylt fästes med genomgående rostfri skruv med rostfri bricka från framsidan och mutter på skyltbärarens baksida.
Liten informationsskylt fästes med rostfri skruv från undersidan. Kommungränsskylt fästes med
genomgående rostfri skruv utan bricka från framsidan och mutter på baksidan. Höjden på pollare är
800 mm ovan mark. Ledmarkeringsbrickan placeras 100 mm under pollarens ovankant. Pollare ska
alltid vändas med toppens snedsågning inåt leden. Kommungränsskylt placeras med sin överkant 100
mm under pollarnas högsta kant.
Ledmarkering på rörstolpe och träd ska placeras med sin överkant cirka 1500 mm över markytan.
Pictogram ska placeras med ovankant 20 mm under ledmarkeringars underkant. Särskilda undantag
kan finnas, dessa ska alltid förankras med ledhuvudmannen.
I nationalparker gäller andra regler, här är det deras standard som gäller.
OBS! Innan skyltstativ etc. monteras i fält skall tillstånd inhämtas från berörda markägare. Bygglov
kan behövas och inom skyddat naturområde är det nödvändigt att ansöka om dispens från Länsstyrelsen. Placering av entréskyltar i anslutning till naturreservat, nationalparker och av Stiftelsen
Skånska landskap förvaltade strövområden bör vara intill befintliga informationsskyltar för området.
Placeringen skall vara förankrad med markägaren! Se vad som gäller i ditt område angående speciella
regler för montering.
Montering
På pollare och träd fästes
ledmarkeringsbrickor och
pictogram med två rostfria
skruvar enligt bild.

1500 mm

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

800 mm

800 mm

SIMRISHAMNS KOMMUN

800
mm

På befintlig
stolpe

På pollare

800
mm

1500 mm

På träd

1500 mm

På befintlig stolpe
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VÄLKOMMEN
WELCOME
WILLKOMMEN

Kommungränsskylt mellan två
pollare.

Liten informationsskylt
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Monteringsmanual för
ledmarkeringar och
hänvisningsskyltar
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Inledning
Monteringsmanualen innehåller beskrivning av hur markerings- och skyltmaterial som används utmed
Skåneleden ska monteras ute i fält. Förutom monteringsbeskrivningar listar även manualen vilka verktyg och
material som behövs.
Tillstånd för montering
Innan ett skyltstativ monteras i fält skall tillstånd inhämtas från berörda markägare. Bygglov kan behövas
och inom skyddade naturområden är det nödvändigt att ansöka om dispens från Länsstyrelsen. Placering av
entréskyltar i anslutning till naturreservat, nationalparker och av Stiftelsen Skånska landskap förvaltade strövområden bör vara intill befintliga informationsskyltar för området. Placeringen skall vara förankrad med
markägaren.
Uppsättning av skyltstativ
Uppsättning av skyltstativ i cortén kräver i normalfallet två personer. Före grävning kontrollera att elkablar
och vattenledningar inte finns på platsen. Materialet kan vid behov fraktas med mindre fordon eller vagn.
Uppsättning av informationsskyltar
Uppsättning av informationsskyltar i kompaktlaminat kan utföras av en person. Större skyltar skruvas upp,
mindre levereras färdiglimmade på corténtavlan. Vid borttagning av limmad skylt kan skylten avlägsnas med
värmepistol alternativt limmas över med nytt informationsmaterial.
Fundament
Betongfundament kan beställas som tillval till samtliga stativ. Dessa underlättar monteringsarbetet och inkluderar förborrad gängstav i plattan. Mått fundament: 600 x 300 x 150 mm
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Montering av ledmarkering
”på rätt väg”
Ledmarkering ”på rätt väg” kan levereras antingen förborrade eller utan
hål. Förborrade markeringar skruvas fast på trädstammar, träpollare eller
dyl. och markeringarna utan hål monteras med tejp eller med speciell
fästanordning som ingår i Skyltstandarden, dessa används i första hand i
urban miljö.
Ledmarkeringar kan vid behov monteras på pollarens alla fyra sidor. I
normalfallet krävs endast två styck ledmarkering ”på rätt väg”/pollare.
Förborra med mindre borr och montera med rostfri 20-25 mm träskruv
med kullrig skalle.
Dra ej skruvarna hårt, montaget behöver rörelsemöjlighet vid temperaturförändring.

Ledmarkering ”på rätt väg”

På platser där leden behöver förtydligas kan ”ledmarkering med hänvisning” ersätta ledmarkering ”på rätt väg”. Exempelvis när två leder korsar
varandra, vid ledentréer och i tätorter.

SKÅNELEDEN SL1

Ledmarkering med
hänvisning
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Målning på träd
Färgmålning tillämpas där markering ej får monteras.
Markeringen görs med schablonbild (mall för ledmarkering) på avjämnad yta. Färgspill eller rinnande färg får ej förekomma. Undvik att
måla på stenar och björk. Målningsarbete utförs när temperaturen är
över 5 grader. Valet av färg är viktigt för resultatet!
Färg: Nordsjöfärg vattenbaserad akrylatfärg
Färgkod (NCS): S 0580-Y50R
Schablon 80x80 mm: Mall beställs hos Skogssällskapet

Montering av piktogram
Piktogramskyltar monteras på samma sätt som ledmarkering med
skruv, tejp eller fästanordning. Den placeras alltid nedan ordinarie
ledmarkering.

Montering av hänvisningsskylt utan avstånd
När vägen/stigen förgrenar sig eller leden viker av från befintlig stig/
väg monteras ”hänvisningsskylt utan avstånd”. Skylten kompletteras
alltid med ordinarie ledmarkering i korsningens båda riktningar.
”Hänvisningsskylt utan avstånd” monteras på pollare eller befintlig
rörstolpe, i båda fallen med de fästen av corten som ingår i skyltstandarden.
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SKÅNELEDEN SL1

Skylten monteras med genomgående sexkantskruv på cortenfästen
som i sin tur monteras med fransk träskruv på pollaren.

Montering på befintlig rörstolpe
Montering med klammer av cortén. Skylten monteras på fäste i
cortén, vilken skruvas fast på träpollare med dubbelfäste, alternativt
fästes med klammer på befintlig rörstolpe 48-60 mm samt 60 mm och
grövre.

Montering av hänvisningsskylt med avstånd
Vid betydelsefulla väg-/stigskäl och där delleder/etapper kopplar
samman placeras ”hänvisningsskylt med avstånd”.
Skylten monteras på fästen och stolpe av corten.

Montering av ledmarkering
”på fel väg”
Där vandrare riskerar följa fel väg kan ledmarkering ”på fel väg”
monteras på trädstammar eller befintliga rörstolpar och monteras på
samma sätt som ledmarkering ”på rätt väg”.
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Montering på pollare

Allmänt:
• Avstånd: max 250 m mellan ledmarkeringar, om inget annat anges under respektive terrängrubrik
nedan.
• Höjd: ledmarkering på trädstam/rörstolpe placeras med sin överkant ca 1500 mm över mark. På
träpollare ca 100 mm nedan pollarens överkant.
• Ledsida: om möjligt placeras alla ledmarkeringar längs ett ledavsnitt på samma sida av leden.
• Dubbel markering: för synlighet i ledens båda riktningar skall ledmarkeringar placeras på två
sidor av varje objekt (pollare/träd/stolpe). Obs! Det är inte alltid att bäst synlighet från båda håll
uppnås genom att markera på exakt samma träd, utan det beror på platsens begivenheter
• Äldre färgmarkering: som ej uppfyller aktuella riktlinjer skall borstas bort och målas över med en
färg som överensstämmer med markeringsobjektet.
• Tillstånd: för markering på befintliga anordningar som lyktstolpar, telefonstolpar, vägräcken, staket eller liknande inhämtas tillstånd av ledningsägare etc.
I skogsterräng:
• Ledmarkering skall sitta på träd eller träpollare.
• Understiger trädets diameter 300 mm målas en 50 mm bred ringmarkering runt stammen.
• Anpassa avståndet mellan ledmarkeringar efter terrängen, vandraren skall alltid kunna se framförvarande markering.
• I gränsen mellan skog och öppen terräng skall alltid ledmarkering finnas.
I betesmark:
• Ledmarkering skall sitta på träd eller träpollare.
• Passageövergång (grind, stätta etc.) skall alltid vara markerad.
• Beträffande pollarens höjd kan speciella regler finnas, kontrollera med ansvarig kommun.
Utmed vägar och GC-väg:
• Markering skall sitta på träd, träpollare eller befintlig anordning.
• Vid placering av pollare ta hänsyn till gräs- och snöröjningsmaskiner.
• Minsta avstånd till vägkant skall vara 2 m.
• Informationsskylt för ”sparsamt markerad led” rekommenderas att användas vid en längre strandsträcka samt längs GC-väg.
I tätort:
• Ledmarkering skall sitta på träpollare eller befintliga anordningar.
Utmed stranden:
• Uppmanas vandraren att följa strandkanten utanför befintligt stig- eller vägsystem där ingen form
av ledmarkering kan appliceras skall ”hänvisningsskylt med avstånd” monteras vid platsen för
övergång till omarkerad led.
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Markunderlag och omgivning

Verktyg och material:
Ledbrickor:
• Skruvdragare inkl. borr och bits
• Tumstock, penna
• Rostfri träskruv, fästanordning eller tejp
Målning:
• Färg
• Mall
• Pensel
Vägvisningsskylt:
• Skruvdragare inkl. borr och bits
• Hylsnyckel med hylsnyckelsats
• Fransk träskruv/klammer
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I av Stiftelsen Skånska landskap förvaltade strövområden:
• All ledmarkering får endast ske med målning.
• Om andra märkta slingor går på samma stig som Skåneleden skall, i så stor utsträckning som
möjligt, målning ske på träd med redan befintlig märkning.
• Skåneledens markering skall ligga ovanför befintliga stigmarkeringar.

Träpollaren är av ek eller robinia med måtten 100x100x800-1300 mm
och monteras direkt i marken, på betongplint eller cortenstativ.
Pollaren placeras väl synlig från ledens båda riktningar och skall vara
vänd med den 30° vinkeln mot leden. Höjden ska alltid vara 800 mm
över markplan.
Vid montering i dike var noga med att pollaren ska monteras 800 mm
över markplan där vägen/stigen går, detta för att inte vegetation ska
dölja markeringen. I vissa fall behövs en högre pollare för att komma
upp i markplan.
Förarbete: toppen sågas i 30° vinkel.

Pollare på plint
Pollare: 800 mm lång.
Grävdjup: plintens höjd + 100 mm.
Bottenmaterial: 100 mm tjockt lager småsten/makadam komprimeras
med handpadda eller dylikt. Plinten placeras och lodas rak. Häll småsten/makadam runt plinten och packa tills den står stadigt.
Placering: Pollaren ska placeras så att den inte har kontakt med marken. Pollaren markeras för håltagning, förborras och monteras med
genomgående skruv enligt bild (M10).
Fäst pollaren med genomgående skruv,
brickor och mutter
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Monteringsbeskrivning av
träpollare

Pollare: 1300 mm lång pollare.
Grävdjup: 600 mm.
Bottenmaterial: 100 mm tjockt lager fyllnadsmaterial komprimeras med handpadda eller dylikt.
Placering: pollaren placeras 500 mm ner i marken och lodas rak. Häll fyllnadsmaterial runt pollaren och packa tills pollaren står stadigt.
Pollare på corténstativ
Se sidan 44.

Verktyg och material
Ev röjning:
• Röj - och motorsåg, yxa
Montering:
• Spett, spade och skyffel
• Såg, vinkelhake, hylsnyckel, hylsnyckelsats, vattenpass, tumstock, penna
• Skruvdragare inkl borr
• Rostfri skruv 120 mm M10 inkl mutter och brickor
• Eventuella plintar
• Erforderlig mängd fyllnadsmaterial
• Liten jordborr underlättar och spar ryggen
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Pollare direkt i marken

Corténstolpen är 2350 mm hög och U-formad. Stativet är förborrat för montering och uppsättning av bärare till skyltar, tavla och
pollare. Välj antal efter behov.
Viktigt:
• 80 mm av stolpen placeras under marknivå.
• Botten på U:et ska vara vänd mot leden och vandraren
Skyltstativ på betongfundament
Grävdjup: längd 1000 mm x bredd 500 mm x djup 500 mm
Lägg ett lager fyllnadsmaterial på gropens botten, placera och rikta
fundamentet i lod. Stativet förankras med skruv i fundamentet.
Kontrollera stabiliteten och fyll gropen med fyllnadsmaterial. I
normalfallet krävs platsgjutning av betongplatta till erforderlig vikt
med hänsyn till mark och läge.
Skyltstativ utan betongfundament
Grävdjup: längd 1000 mm x bredd 500 mm x lämpligt djup
För uppsättning av skyltstativ utan betongfundament krävs eventuell kransförstärkning. Lägg ett lager fyllnadsmaterial på gropens
botten. Häll i erforderlig mängd färdigblandad
betongmassa, till 80 mm under marknivå. Låt massan härda
en vecka och borra infästningshål för stativet.
Montera stativet med lämplig infästning: expanderbult, gängstång
eller kemiskt ankare och kontrollera stabiliteten

Verktyg och material
Ev röjning:
• Röj - och motorsåg, yxa, grensåg
Montering:
• Spett, spade och skyffel
• Vinkelhake, hylsnyckel, hylsnyckelsats, vattenpass, tumstock
• Skruvdragare inkl borr och bits
• Eventuellt betongfundament
• Erforderlig mängd fyllnadsmaterial
• Liten jordborr underlättar och spar ryggen
Vid gjutning:
• Betong, 6-8 säckar eller mer
• Vatten samt betongblandare alt transport av färdigblandad
betong
Vid kransförstärkning:
• Erforderligt antal säckar betong, 3-4 st eller mer.
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Monteringsbeskrivning av
skyltstativ corten
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Montering av hänvisningsskylt, entrétavla och pollare
på skyltstativ corten
Montera skyltbärarna på utsidan av cortenstolpen.
Hänvisningsskylt
Önskat antal (max 4 st) hänvisningsskyltar monteras på stativets övre
del med skruv M8. Med hjälp av skruvstäd går det att justera hänvisningsskyltarnas riktning.
Entrétavla med informationsmaterial
Montera entrétavlan på cortenstolpens mitt med skruv M8. Därefter
monteras skyltmaterialet (540 x 740 mm) mot skyltbäraren med 8
stycken 4 mm skruv. Dra ej skruvarna hårt, montaget behöver rörelsemöjlighet vid temperaturförändring.

Hänvisningsskylt monteras med M8

Pollare
Vid behov av ledmarkering på skyltstativ: montera en pollare på skyltstativets nedre del. Stativet är förborrat för detta.
Pollarens 30° vinkel skall vara vänd mot leden och läsaren. Var noga
med att pollaren inte har kontakt med marken. Förborra och infoga
distanser mellan pollare och stativ, montera med 2+2 franska skruvar.
Verktyg och material
• Hylsnyckel och hylsnyckelsats
• Skruvdragare inkl borr
• Fett till skruvarna (underlättar demontering i framtiden)

Montera entrétavlan/informationstavlan på stolpens mitt

Pollare och distans monteras med fransk skruv
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Stativet är 1950 mm högt och består av två U-formade stolpar.
Skyltbäraren är 1140 x 740 mm.
Viktigt:
• 80 mm av stativet ska placeras under marknivå.
• Botten på U:formen ska vara vänd mot leden och läsaren.
Skyltstativ på betongfundament
Grävdjup: längd 2000 mm x bredd 500 mm x djup 500 mm.
Lägg ett lager fyllnadsmaterial på gropens botten, placera båda fundamenten och rikta dem i lod. I normalfallet krävs kransförstärkning runt
fundament.
Montera stativet på fundamenten och fyll gropen med fyllnadsmaterial
och packa det. Det översta lagret ska vara av samma slag som det befintliga marktäcket.

Montera skyltstativ på fundament enligt principskiss ovan

Skyltstativ utan betongfundament
Grävdjup: längd 2000 mm x bredd 500 mm x lämpligt djup.
Lägg ett lager fyllnadsmaterial på gropens botten. Häll i erforderlig
mängd färdigblandad betongmassa, till 80 mm under marknivå. Låt
massan härda en vecka och borra infästningshål för stativet. Montera
stativet med lämplig infästning: expanderbult, gängstång eller kemiskt
ankare och kontrollera stabiliteten.

44

wilmadesign.se / september 2021

Monteringsbeskrivning stor
informationstavla corten

Verktyg och material
Ev röjning:
• Röj - och motorsåg, yxa, grensåg
Montering:
• Liten jordborr underlättar och spar ryggen
• Spett, spade och skyffel
• Hylsnyckel, hylsnyckelsats, vattenpass, tumstock
• Skruvdragare inkl borr och bits
• Eventuellt betongfundament
• Erforderlig mängd fyllnadsmaterial
Vid montering utan betongfundament, dessutom
erforderlig mängd:
• Betong, 6-8 säckar eller mer
• Vatten samt betongblandare alt transport av färdigblandad betong
Vid kransförstärkning:
• Erforderligt antal säckar betong, 3-4 st eller mer.

Skyltbäraren monteras på utsidan på stativet enligt principskiss
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Stor informationstavla med informationsmaterial
Skyltbäraren ska monteras på utsidan av stativet. Informationsmaterialet monteras därefter med skruv i förborrade hål. Dra ej skruvarna hårt,
montaget ska ha rörelsemöjlighet vid temperaturförändringar.

Stativet består av pollare, skyltbärare av cortén samt informationsmaterial av högtryckslaminat med måttet 350 x 350 x 16 mm.
Förarbete: toppen sågas i 30° vinkel.
Skyltstativ pollare
Montera pollaren med den 30° vinkeln vänd mot leden och läsaren.
Liten informationsskylt med informationsmaterial
Mellan skyltbärare och pollare skall en distansbricka av högtryckslaminat infogas. Förborra distanser och pollare till fransk skruv (M8).
Säkra att det finns ett avstånd mellan tavla och pollare (se illustration)
och montera. Därefter skruvas informationsmaterialet bakifrån på cortenbäraren.

Verktyg och material
Ev röjning:
• Röj - och motorsåg, yxa, handsåg
Montering:
• Spett, spade och skyffel
• Såg, vinkelhake, hylsnyckel, hylsnyckelsats, vattenpass,
• tumstock, penna
• Skruvdragare inkl borr och bits
• Fransk skruv 120 mm M10 inkl mutter och brickor
• Eventuella plintar
• Erforderlig mängd fyllnadsmaterial
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Monteringsbeskrivning
liten informationsskylt corten
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Monteringsbeskrivning
kommungränsskylt
Skylten består av två plattor av högtryckslaminat med standardmått 600
x 300 mm. Bredden kan ökas om kommunens namn kräver detta.
Viktigt: Pollarens 30° vinkel skall vara riktad utåt, på skyltens båda
sidor.
Skyltbärare och ben
Vid uppsättning av de två skyltbenen (pollare) anpassas benavståndet
efter Välkomstskyltarna. Pollarna kan monteras direkt i marken eller på
plint.
Mellanrum standard: 660 mm
Fixera ena skyltbenet, det andra fixeras när skyltbäraren är uppsatt.
Förborra för beslagen på pollarnas insida. Skyltens underkant skall
vara cirka 500 mm från marknivå när den monterats. Skyltbeslagen
monteras med fransk skruv.

Mellanrum mellan skylt och pollare ska vara lika
på skyltens båda sidor, lämpligen 30 mm.

Välkomstskylt
Kommungränsskylten monteras dubbelsidigt och välkomnar till respektive kommun.

Verktyg och material
Ev röjning:
Röj - och motorsåg, yxa, handsåg
Montering:
• Spett, spade och skyffel
• Såg, vinkelhake, hylsnyckel, hylsnyckelsats, vattenpass,
• tumstock, penna
• Skruvdragare inkl borr och bits
• Rostfri skruv 120 mm M10 inkl mutter och brickor
• Eventuella plintar
• Liten jordborr underlättar och spar ryggen
• Erforderlig mängd fyllnadsmaterial

Skyltarna monteras på cortenbeslag enligt bild
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