Ekleden

E

kleden tar dig genom ett småskaligt
landskap med sköna naturupplevelser,
härliga utsikter över kulturlandskapet och
vildmarksbetonade miljöer mellan insprängda sjöar och slumrande torplämningar.
Du får också uppleva bygdens riksintressanta kulturhistoria med vackra förläggargårdar,
torp och tidig textilindustri. Längs leden möter du jordbrukare, företagare, konstnärer,
föreningar och människor som månar om
bygdens natur och historia.
Längs leden kan du också göra många saker
som; besök i Dag Petersons ateljé, fågelskådning, målarkurs, guidade turer, besök i
Rydals museum, fiske, lära från ledens informationstavlor eller ryggläge i en ekbacke.
Ekleden vill lyfta fram en väv av natur, kultur, historia, företag och människor som ger
dig upplevelser, avkoppling och inspiration.

Fakta om Ekleden:
• Ekledens totala längd är ca 3 mil.
• Sträckningen går mellan Rydal, Seglora, Fritsla,
Kinnahult och åter till Rydal.
• Leden planeras att lämpa sig för vandring, cykling
(mountainbike) och ridning.
• Syftet med leden är många så som; landsbygdsutveckling, stärka lokalt jordbruk som behövs för att
bevara de höga natur- och kulturvärdena, bidra till
rekreation, hälsa och folkbildning, affärsutveckling
genom samverkan mellan företag, markägare och
föreningar samt sprida kunskap om Häggådalen och
Viskadalen utanför området.
• Målgruppen är bred; Barn och vuxna. Både närboende och turister. Skolklasser, naturskolan. Arbetsplatser. Naturintresserade, historieintresserade, tecknar/målarintresserade, textilintresserade.

• Pengar till arbetet med leden kommer från Naturvårdsverket och Stiftelsen Föreningssparbanken Sjuhärad.
• Ett 20-tal markägare och föreningar tillsammans med
Marks kommun, Turistbyrån, Hushållningssällskapet och
Skogsstyrelsen står bakom den beviljade ansökan om
pengar och medverkar i projektet.
• Fyra arbetsgrupper (Rydal, Seglora, Fritsla och Kinnahult) har bildats.
• Arbetsgrupperna arbetar med ta fram lokala kortare
slingor som man tar lokalt ansvar för.
• Informationstavlor med illustrationer av Dag Peterson
kommer att tas fram under 2007.
• En broschyr med karta kommer att tas fram.
• Rastplatser kommer att iordningsställas.
Områden med gamla ekar finns på flera platser i Fritsla,
Kinnahult och Seglora. Vissa av ekarna är kanske 400 år
och grodde redan i början 1600-talet! Eken är vårt artrikaste träd som är bostad åt runt 1000 arter av insekter,
lavar, svampar, mossor och fåglar. Eken är därför en symbol för mångfalden samtidigt som den är en historisk länk i
landskapet. Därför har eken fått ge namn åt leden.

Förutom den vackra naturen och spännande kulturhistorian längs leden finns
mycket verksamheter som
kan erbjudas!
Rydals vandrarhem, Hults Bed
& Breakfast, Rydals Museum,
Spinnarens Värdshus, Dag
Petersons konstateljé, kanotuthyrning, Tonys Skafferi, Seglora
camping, Viskadalens folkhögskola med servering och övernattning, fiskekortsförsäljning,
sträckfågelräkning, ringmärkning, natur- och kulturhistoriska
guidningar, Folkhögskolans
vindskydd vid Skärsjön.

Undrar du över något eller har synpunkter välkommen att höra av dig! Alla är
välkomna att medverka!
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