
Ekleden tar dig genom ett småskaligt landskap 
med sköna naturupplevelser, härliga utsik-

ter över kulturlandskapet och vildmarksbetonade 
miljöer mellan insprängda sjöar och slumrande 
torplämningar. 

Du får uppleva bygdens riksintressanta kultur-
historia med vackra förläggargårdar, torp och tidig 
textilindustri. Längs leden möter du jordbrukare, 
företagare, föreningar och människor som månar 
om bygdens natur och historia.

Här kan du också besöka Dag Petersons ateljé, 
fågelskåda, besöka Rydals museum, fi ska, paddla, 
lära från ledens informationstavlor eller bara inta 
ryggläge i en ekbacke.

Ekleden lyfter fram en väv av natur, kultur, historia, 
företag och människor som ger dig upplevelser, 
avkoppling och inspiration. 

Ekleden

Ledinformation
Ekleden är 2,2 mil lång och märkt 
med rödmålade ekstolpar. Längs 
leden fi nns tavlor med information 
om natur och kultur. Mestadels går 
leden på grusvägar, men den går 
också på asfalt och stigar. Vid blött 
väder behövs kraftigare skor. 

Leden kan även cyklas. Stora delar 
är ganska lätta att cykla. Några 
avsnitt går genom skog och i mer 
kuperad terräng där du behöver 
mountainbike eller leda din cykel. 
Vid Salgutsred fi nns ett kort parti 
med en brant stig över en kulle som 
kan vara svårt med cykel.  

Det går även att rida leden. Du bör 
dock observera att leden går genom 
en hage med djur ca 700 m norr om 
Salgutsred. Var noga med att stänga 
alla grindar och visa hänsyn till 
boende i området! 

Mer information om leden hittar du 
vid kartan i broschyren.

Vem står bakom?
Markägare, byalag, föreningar och 
enskilda har medverkat och gjort 
leden möjlig. Marks kommun har 
samordnat arbetet och tagit fram 
skyltar med pengar från Natur-
vårdsverket och Stiftelsen Fören-
ingsSparbanken Sjuhärad.
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Textilhistoria
Textiltillverkningen i Mark sträcker sig ända tillbaka till medelti-
den. Den sk förlagsverksamheten fi ck sitt genombrott på 1820-
talet, då man började importera bomull. Eftersom råvaran måste 
köpas och transporteras från Göteborg blev väverskan beroende av 
en förläggare som kunde ordna inköp och transporter. Väverskan 
gick ofta fl era mil för att hämta och lämna material hos förlägga-
ren. Det färdiga tyget såldes vidare, ofta till grossister i Göteborg 
eller direkt till knallarna. Knallarna var kringresande försäljare 
som har blivit en symbol för Borås och Knallelands köpcentrum. 

80 % av allt bomullstyg som såldes i Sverige 1840 vävdes för 
hand av väverskor i Sjuhäradsbygden. Vävnadsförläggarna blev 
rika och byggde ståtliga förläggargårdar för att visa sin rikedom. 
De största förläggarna kunde ha så många som 2000 väverskor i 
torp och backstugor, bl a utefter Ekleden. Förläggargårdarna bygg-
des på rad från Kinna upp i Häggåns dalgång, som exempelvis 
Kronäng (7 på kartan), Hult (8) och Salgutsred (9). 

Under 1800-talet startades ett fl ertal fabriker av rika förläggare. I 
Rydal kan du besöka Rydals spinneri som nu är museum (3). 

Natur
Genom området sträcker sig Häggåns och Viskans dalgångar. 
Fågellivet är rikt och en karaktärsfågel i dalgångarna är tranan. 
Vår och höst följer fl yttfåglarna dalgångarna och bra dagar kan 
tusentals fåglar ses sträcka. 

I dalgångarna fi nns odlingslandskap med åkrar och betesmarker. 
Här växer månghundraåriga ekar som både är vackra och värdeful-
la tillhåll för ovanliga skalbaggar, svampar, lavar och fåglar. Även 
blomrika hagmarker med backsippor, slåttergubbar och orkidéer 
vittnar om de historiska kulturmarkerna som jordbrukarna skapat. 

Mellan dalgångarna växer barrskog som omsluter mindre sjöar 
och tjärnar. Här infi nner sig mer vildmarkskänsla och här kan du 
stöta på älg, rådjur, mård och andra djur.

Salgutsred

Trana Slåttergubbe

Kinnahult
I Kinnahult med omnejd fi nns fl era fi na 
förläggargårdar mitt i tygriket. Hults gård 
har Bed & Breakfast i en levande gårds-
miljö. På gården Salgutsred bor den kände 
naturkonstnären Dag Peterson där du kan 
boka tid för visning av tavlor. På Kronäng 
kan du, vid bokning, se och höra berättas 
om förläggargårdens unika histora. 
Längs anslutningsvägen till Ekleden 
från Hults gård breder ett mycket vackert 
kuperat kulturlandskap ut sig med hagar 
och grova ekar. Ekleden går både genom 
barrskog med tjärnar och längs Häggå-
dalen i ett öppnare odlingslandskap.

Fritsla
Även här fi nns både en spännande natur 
och kulturhistoria. I april breder ett hav 
av blåsippor ut sig längs ”blåsippsvägen”. 
Vid Solänge kvarn forsar Häggån fram 
genom en lövbevuxen ravin med gamla 
ekar. Resterna av den gamla kvarnen 
och den raserade dammen kan ses på 
platsen. Ledens grövsta och äldsta ekar 
fi nns i Kalvhagen. Här fi nns bjässar med 
omkrets på fem meter och som kanske 
grodde i början på 1700-talet. Längs leden 
får du härliga vyer över Häggåns dalgång.
Från leden kan du på håll se Wingqvists 
Fritsla mekaniska väveri som grundades 
1874. I Fritsla fi nns förläggargårdar och 
äldre vackra byggnader. Här kan du också  
äta, fi ka, köpa livsmedel mm. 

Seglora
Ekleden går här över Seglorabron, en av 
länets vackraste stenvalvsbroar. Väster 
om bron ligger Seglora familjecamping 
där du kan övernatta i stugor, tälta och 
fi ka. Här kan du också hyra kanot för att 
paddla en del av Ekleden. På Viska-
dalens folkhögskola, som är den gamla 
förläggargården Sälgered, kan du äta mat 
och bo på vandrarhem. Vid Skärsjön har 
skolan ett vindskydd som kan användas 
för övernattning.
En av ledens naturpärlor fi nns vid Läp-
parhult. Här går leden genom ett ålder-
domligt kulturlandskap med grova ekar 
och med en underbar utsikt över Stora 
Hålsjön. I backen nedanför leden blom-
mar tusentals backsippor i april-maj.

Hults gård Seglorabron över Viskan

Häggån vid Solängen

Rydal
Här startade Rydals spinneri 1853 som 
drevs med kraft från Viskan. Sveriges 
första glödlampa tändes också här. Idag 
fi nns spinneriet kvar som museum där du 
kan ta del av den intressanta textilhisto-
rien. I disponentbostaden ligger numera 
Wärdshuset Spinnaren. Du kan även bo i 
vandrarhemmet Hemgården som tidigare 
var arbetarbostäder och daghem. 
Besök gärna det 50-talsinspirerade caféet 
och lanthandeln, Bergs Skafferi.  
Hos Erix Trädesign kan du bl a titta på 
spännande möbler som tillverkats av 
återanvända material.

Erix

Wärdshuset Spinnaren

Skärsjön

Seglora camping

Kronäng

Backsippa

Blåsippa
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Kommunikationer

Kollektivtrafi k    
0771-41 43 00 , www.vasttrafi k.se
• Tåg: Varberg-Kinna-Fritsla-Borås
• Buss 450: Kinna-Kinnahult-Salgutsred-Fritsla-Borås
• Buss 305: Kinna-Rydal-Seglora-Viskadalens 
  folkhögskola

Parkering/startplatser
• Seglora familjecamping (2)
• Rydals museum (3)
• Viskadalens folkhögskola (1)
• Fritsla station (10)
• Kinnahult (8), bakom informationsskylten
• Stämmemad (5), uppställning av hästtransport mot  
   avgift. 0320-136 36, 0702-34 26 65
• Mariebergsparken (6)
• Kinnaströms sportstuga

Övernattning

• Viskadalens folkhögskola (1)
  0320-183 00, www.viskadalen.nu/vandrarhem.asp
• Seglora familjecamping (2)
  0320-910 20, www.seglora.se/camping
• Tältkåta, InNature
  0320 - 353 00, 0707 - 31 39 55, www.innature.eu
• Rydals vandrarhem Hemgården (3) 0320-930 24,
  0706-60 48 88, www.byalag.se/mark/rydal
• Wärdshuset Spinnaren, Rydal (3) 
  0320-939 20, www.spinnaren.se
• Kinnahult Bed & Breakfast (8) 
  0320-152 82, www.hultsgard.se
• Skogslund (Norr om Fritsla)
  0705-147326,  http://everborn.se

Mat

• Viskadalens folkhögskola (1) 0320-183 00
• Ramilio Pizzeria Restaurang, Fritsla (10) 0320-707 77
• Fritsla Kök & Bar (10) 0320-747 02
• Wärdshuset Spinnaren, Rydal (3) 0320-939 20

Café eller kiosk

• Bergs Skafferi, Rydal (3) 0320-939 40,
  0708-87 09 19, http://bergsskafferi.webs.com
• Café Klockaregården, Fritsla (10) 0320-747 00
• Framsidan, Fritsla (10) post, kiosk 0320-749 42
• Bilisten, Fritsla (10) bensin, kiosk 0320-705 60
• Seglora familjecamping (2) 0320-910 20

Livsmedel

• ICA Nära Pebe Mat, Fritsla (10) 0320-700 47
• Fritsla Livs (10) närbutik 0320-700 82

Fiskekort 
• Kontakta turistbyråer i Mark eller Borås 

Kanotuthyrning

• Uthyrning vid Seglora familjecamping (2) 0320-910 20, 
   Äventyr i Rydal 0730-61 70 90 
• Kronängs förläggargård (7) 0703-16 02 02, 0320-602 02
  www.kronang.com  

Kultur och historia

• Rydals museum (3) 0320-933 00, www.mark.se/rydalsmuseum
• Dag Peterson Wildlife Art, Salgutsred förläggargård (9). 
  0320-13600, 076-800 05 32,  www.wildlifeart.se
• Kronängs förläggargård (7) 0703-16 02 02, 0320-602 02
  www.kronang.com  
• Erix Trädesign (4) 0320-933 30, www.erix.se
• Hantverksgruppen Akleja, Rydals museum (3) 0722-47 10 02
• Mariebergsparken (6) Kinna Hembygdsförening, 0320-150 69
• Tannavärkstallen och prästavägen
• Solänge kvarn (10)
• Seglorabron (2)
• Sälgeredsbron (Viskadalens folkhögskola)
• Förläggarbegravningen vid Fritsla kyrka

Glöm inte att boka övernattning och kontrollera 
öppettider! Om något telefonnummer har blivit 
inaktuellt - ring Marks turistbyrå (Rydal, Kinnahult och 
Fritsla) eller Borås turistbyrå (Seglora).

Lokala vandringar

• Historiska promenaden Rydal. Start Rydals museum P-plats.   
  Informationsskyltar fi nns längs rundan.
• Byvandring förbi sju förläggargårdar i Fritsla. Ekleden i Fristla.
  Prästavägen (förbi Stora Tofösingen). Broschyrer fi nns vid
  informationsskylten i Fritsla.
• Vandring runt Seglora. 
   Informationsskyltar fi nns längs rundan.
• Mjögasjön runt

Badsjöar
• Buastrand (norr) och Apelhult (söder), Stora Hålsjön 
• Mjögasjön
• Skärsjön

Naturpärlor

• Tranhults naturreservat
• Solänge kvarn och Solänge ström
• Kalvhagen (500 m NV Solänge kvarn)
• Läpparhult
• Häggådalen
• Stora Hålsjön
• Viskan-Husån

Marks turistbyrå 0320-21 72 70
www.vastsverige.com/mark
Borås turistbyrå 033-35 70 90
www.vastsverige.com/boras

Ekleden
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