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PROJEKTÄGARE: NEJDEN – kultur&natur
Sex månader, en projektägare, en finansiär, tio samarbetspartners,
nio informationsskyltar, en vacker entré, ett vindskydd, en eldstad,
tio vilobänkar, en iordninggjord drickbrunn vid en kallvattenkälla,
sju utbildningsdokument, 500 broschyrer och 100 meter spång
senare, så har nu den 5,7 km långa vandringsleden med det lustiga
namnet återigen blivit gångbar och en sann pärla vid Vänerkusten!

Projekt Kycklingleden

STORT TACK
Vi vill naturligtvis tacka alla er som varit med och undrat, tyckt till, önskat, burit, ritat, läst, rensat, spikat,
översatt, vandrat och hejat på under projektets gång. Utan er skulle inte de idéer vi haft och de möjligheter vi
sett kunnat vare sig förankras eller genomföras.
Ett stort tack riktas i allra första hand till Leader Närheten, som inte bara finansierat projektet men även varit
ett engagerat stöd under hela projekttiden. De anställdas kunnighet, entusiasm och vänlighet är fantastisk!
Tack även till Grums kommun för snabb respons när vi kom med idén och samarbete under projektets gång.
Den samverkan som skapats under dessa sex månader har varit oerhörd, och att det nätverk som kom till
genom projektet nu kommer att fortsätta samarbeta gör oss glada, stolta och tacksamma. Varma tack går
därför till: Håkan Svenneling, Karin Bodin, Emma Eriksson och Leader Närheten, Ylva Gustavsson och
Värmlandsleder (Hushållningssällskapet), Conny Gunnarsson och OK Älgen, Christina Andersson och
Naturskyddsföreningen i Grums, Stig Thyberg och Liljedals Hembygdsförening, Jonas Bergenfur och
Jättestenskolan, samt Marie Valldor-Frykman och Leif Olsson och Grums Kommun.
Nils Ivarson. Ditt personliga engagemang i projektet och ditt arbete längs leden har varit ovärdeliga… Tack
Nisse, för att du är med oss! 
Arkivpersonalen på Värmlands Länsstyrelse; vore det inte för era gemensamma och beundransvärda
ansträngningar hade vi aldrig fått reda på allt som gjorts och skrivits om Kycklingdalen. Hasse Olsson, Uno
Wentzel, Hans Kongbäck… era berättelser och kunskaper har också färgat mycket av den information som
nu finns tillgänglig på skyltarna längs leden. Varma tack till er.
Dan Zetterström, för att vi fick låna dina så underbart vackra fågelillustrationer till alla våra
informationsskyltar. Vi är dig djupt och leende tacksamma!
Christian Umeland för din stora generositet att göra alla kartorna över leden till informationsskyltarna.
Otippat och oerhört! 
Conny Gunnarsson i OK Älgen, för ditt enorma arbete med att få fram en bra orienteringskarta som
inkluderar Kycklingleden … nu kan du släppa stenen Sisyphos, det är gjort! Tack och tusenfalt bravo!
Ingeborg Karlsson och David Hudson för er professionalism och er linguistiska expertis i de tyska och engelska
översättningarna av materialet. Stort tack!!
Laila och Ingela på Segmons byaråd. När vi blir stora vill vi vara som ni. Er öppenhet, välvilja och envisa
beslutsamhet att bringa fram och samman goda initiativ smittar. Heja er.
Abdullah och Rahmat från HVB-boendet för ensamkommande flyktingungdomar i Grums. Det var en fröjd
både att lära känna er och att arbeta med er. Hoppas det blir många fler tillfällen!
Alla företag och personer som varit med och stöttat via reducerade priser, bidrag till invigningen, ideella
krafter längs leden…. Varma tack till er, MIWO Produkter, XL Bygg, Stora Enso, Ylva Svensson-Högberg,
Liljedals Allservice, Klockargården, At My House, ICA Klingan, Löfbergs Lila, Ateljé 13, COOP Konsum och
Lindén Sales+Marketing.
Bengt Alsterlind, Ingvar Karlsson, Haakon Pedersen, Harry Kjörsvik och Lasse Högberg som ställde upp och till
med musik och härliga historier under invigningen… glada jättetack!
Och sist men inte minst, till Nejden-kultur&naturs styrelse och medlemmar: Utan er skulle inget av allt detta
kunnat ske, och därför går vårt kanske innerligaste Tack till er…!
Peter Andersson & Helene Tivemark, projektledare.
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RESUMÉ
Projektets mål var att tillgängliggöra och säkerställa den 5,7 km långa vandringsleden ”Kycklingleden” i
Liljedal, Grums kommun till ett skick där man ej längre gick vilse, samt att framhäva den oerhörda
skönhet som naturen längs leden bjuder på. Planen inbegrep också att sprida ryktet om leden och att
således stimulera lokalbefolkning, besökare och besöksnäring för att på så sätt bidra till en levande
bygd. Syftet var att involvera många krafter i projektet, både för att förankra framtida underhåll av
leden, för att stimulera besöksnäringen och att även motivera företagare att ta initiativ i trakten, samt att
framhäva lokala natur- och kulturaspekter och att erbjuda lokalbefolkningen underlag för ett rikare
friluftsliv. En referensgrupp med representanter från projektets samarbetspartners skapades och som
sedan guidade och validerade alla beslut. Att skapa och använda sig av en referensgrupp visade sig
vara en enorm tillgång; både för projektet i sig, för projektledarna och för deltagarna i gruppen.
Tydliga markeringar, vilobänkar, eldstäder, ett vindskydd, en rastplats, en tydlig entré,
informationsskyltar, utbildningsmaterial för mellan-och högstadiet, samt en turistbrochyr skapades under
de sex månader som projektet varade. Grums kommun bidrog även med en mulltoalett som placerades
vid parkeringen/ledens entré. Sex huvudsakliga samarbetspartners och ytterligare fyra föreningar var
involverade, samt ett tiotal företag och en skola. Invigningen skedde tillsammans med nästan 200
personer, levande musik, grillning och entusiastiska tacktal. Resultatet av det hela blev en vacker
vandringsled som redan blivit ett starkt dragplåster för kommunen, ett fortgående starkt nätverk bland
de samarbetspartners som medverkade, samt en inspiration för andra krafter i bygden som nu önskar
driva andra projekt för att ytterligare öka attraktionskraften av närområdet. Det sistnämnda är kanske
vad vi allra mest gläds åt då det innebär att projektet skapat ringar på vattnet som förhoppningsvis
kommer att sprida sig alltmer.
Finansiering till projektet erhölls från Leader Närheten och projektägare var Nejden-kultur&natur.
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P RO J E K TÄ G A R E : N E J D E N – K U L T U R & N AT U R

BAKGRUNDSHISTORIA
IDÉ
Idén kom till genom att vi, projektledarna, då relativt nyinflyttade i Liljedal, en dag vandrade Kycklingleden
och gladdes åt upptäckten av den utomordentligt vackra och både kulturellt och ekologiskt rika terrängen. Vi
entusiasmerades över dess potential i utbildningssyfte och ökad friluftsutövning, samtidigt som vi förskräcktes
över det skick i vilket leden befann sig, både estetiskt och säkerhetsmässigt. Vi diskuterade först med grannar
och vänner i Liljedal och medlemmar i Liljedals hembygdsförening, och beslöt sedan att kontakta Grums
kommun för att erbjuda att bistå dem i deras arbete med att tillgängliggöra och säkerställa Kycklingleden.
Grums kommun skulle sedan kunna använda den som dragplåster till Liljedal som besöksdestination.

KONTAKT
Vi kontaktade Fritidsförvaltningen i Grums kommun, och föreslog att vi skulle komma och presentera idé och
projektförslag. Leader Närheten var även inbjuden till mötet och föreslog i sin tur att vi skulle starta antingen
ett företag eller en förening för att sedan söka medel till en förstudie för projektet hos dem. På så vis föddes
den ideella organisationen Nejden-kultur&natur. Efter att Nejden registrerats, både som ideell organisation
och som arbetsgivare, lämnades en ansökan in till Leader om medel till en förstudie, vilken beviljades.
Avsikten med förstudien var att utforska möjligheten att genomföra hela projektet med att tillgängliggöra och
säkerställa den 5,7 km långa vandringsleden med det lustiga namnet - vilket vi f.ö. avsåg hitta källan till…

FÖRSTUDIE
Vi fick snart kontakt, genom Grums kommun och Leader Närheten, även med andra intressenter
(Hushållningssällskapet, Värmlandsleder, Naturskyddsföreningen, etc.) och möttes även där av uppmuntran
och stöd. Vi kontaktade och träffade sedan Grums Fritidsgård, Grums HVB-program för ensamkommande
flyktingungdomar, boende i Liljedal och medlemmar i Liljedals Hembygdsförening, samt tog kontakt med
Jättestenskolan och med relevanta företagare i närområdet (byggnadsmaterial, etc.). En ansökan gjordes och
lämnades in till Leader Närheten som sedan blev beviljad i september 2012.

PROJEKTBESKRIVNING
PROJEKTETS MÅL
Fysiskt tillgängliggöra och säkerställa leden
Det första målet var att säkerställa leden genom att byta ut trasiga spänger, förbättra markeringarna så att
vandrare inte längre gick vilse och att göra helt nya, säkra eldstäder. I samband med det ville vi också
bygga ett vindskydd för att möjliggöra ett intressant halt vid ledens högsta punkt där en särdeles vacker
utsikt erbjuds vandraren men där det inte fanns skydd för vare sig sol eller blåst. Vi ville berätta historien om
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den stora skogsbranden 2004 och dess påverkan på naturen. Vi önskade även förbättra det första intrycket
av leden genom att rationalisera antalet skyltar (då 5 st) vid ledens början och tydligt indikera var den
startar. Slutligen ville vi arbeta för att där skulle finnas en toalett vid ledens början och att sophämtning
kunde säkerställas under hela året.
Skapa marknadsföringsmaterial för leden
Att framställa informationsmaterial var baserat på två anledningar: Vi ville naturligtvis påvisa allt det vackra,
säregna, värdefulla och typiska i omgivningen genom ett fåtal välplacerade informationsskyltar längs leden.
Vi ville också nå ut till så många potentiella användare av leden som möjligt för att säkerställa ett
gemensamt framtida engagemang för ledens underhåll. Vi beslöt att inkludera utbildningsmaterial, för att på
så sätt kunna samarbeta med skolor och incitera lärare och elever att använda sig av vandringsleden som
klassrum, samt att skapa små turistbroschyrer för att främja att lokala företagare och besöksnäringen
använder sig av leden.

SAMARBETEN
Tanken bakom det hela var naturligvis att ju fler vi är som använder och tycker om leden, ju fler är vi som
bryr oss om dess skick och underhåll och desto större är chansen att leden kommer att kunna bibehållas i ett
bra skick under många många år.
Referensgrupp
På Leader Närhetens inrådan skapades en referensgrupp för att validera rikting, prioriteter och beslut under
projektets lopp. Hos varje samarbetspartner utvaldes internt en representant och tillsammans träffades vi en
gång varannan månad (dvs tre gånger). Deltog gjorde: Hushållningssällskapet, Naturskyddsföreningen
Grums, Orienteringsklubben OK Älgen, Liljedals hembygdsförening, Jättestenskolan och Grums kommun.
Andra ideella krafter
Två ungdomar från HVB-boendet för ensamkommande flyktingungdomar arbetade med oss i två veckor,
främst med att bära ut bark och flis till de våtare partierna i början av leden och att förbereda installationen
av informationsskyltarna, samt att röja vid Buda badplats. En person från Buda Gård deltog i röjningen längs
leden i en veckas tid, en person från Naturskyddsföreningen i Grums erbjöd en guidad vandring under
invigningsdagen, osv. Individer, föreningar som utan att officiellt delta i projektet har generöst bidragit i
allehanda former; Segmons Byaråd via gratis annonsering om projektet och vänligt engagemang, vänner och
bekanta har hjälpt till att bära virke då vanliga transporteringsmedel ej längre kom fram. llustratören Dan
Zetterström, renommerad för sina fantastiska fågelböcker, tillät oss att gratis få använda oss av hans
illustrationer till det informationsmaterial vi ville framställa och vissa personer har varit trogna
verktygsdragare under alla byggnationer. Till invigningen ställde moderator (Bengt Alsterlind) och musiker
(Ingvar Karlsson, Harry Kjörsvik, Haakon Pedersen och Lasse Högberg) också upp för endast resekostnader.
Företagare
I största möjliga mån har vi anlitat lokala företagare för de material och de tjänster vi behövt inhandla. Alla
har erbjudit förmånliga priser: XL Bygg, MIWO produkter, Ateljé 13 och illustratören MW Ivarsson är alla i
Grums Kommun. Optimera bygghandel och illustratören Lars-Åke Olsson i Säffle, Smart Reklam, Printmaster
och Hammarö Tryckeri i Karlstad har också anlitats. Andra företagare har även sponsrat projektet genom att
ge pengar eller priser till invigningen; At My House, Klockargården Bygg AB, Stora Enso, ICA Klingan, Lindén
Sales+Marketing, Löfbergs Lila och Coop Konsum.
Kommuner
Grums kommun har varit delaktig i projektet genom deltagande i referensgruppen, men också genom att FAS
3 arbetare och andra anställda hjälpt till med röjning och markering längs leden. Karlstad kommun har varit
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indirekt inblandad genom ett annat projekt ”Treskär”, där Kycklingleden presenterats som ett exempel man
kan använda i marknadsföringen av norra Vänerskärgården.
Myndigheter
Länsstyrelsen i Värmland har tagit del som ansvarig entitet mellan Jordbruksverket och projektet och
anställda har varit till stor hjälp med att ta fram gamla dokument om, och inventeringar från, Kycklingdalen.

METOD
FÖRANKRING
Invånare i Liljedal var redan inbegripna med idén och vi tog nu kontakt och etablerade samarbete med
Jättestenskolan, Värmlandsleder, Buda Gård, HVB-boendet för ensamkommande flyktingbarn, Segmons IF,
Liljedals Allservice och Fritidsgården ”Går’n”. Den sistnämndes engagemang blev tyvärr aldrig av och andra
krafter kom in istället, varav den kanske främste var Orienteringsklubben Älgen som då satte igång arbetet
med att inbegripa Kycklingleden i satsningen ”Friska Liljedal”.

PLANERING
Projektplaneringen i sin helhet inkluderade förutom detaljerad budget med kodade kategorier, en tidsplan
som etablerade vad som skulle genomföras per vecka. Föreberedelser inför legala aspekter såsom ett
skriftligt nyttjanderättsavtal mellan ledansvarig (Grums Kommun) och markägare (Bergviks skog) med
tillhörande försäkring genomfördes, kriterier för certifiering Värmlandsleder studerades och lades in i
planeringen och etablering av en referensgrupp med deltagare från de mest engagerade samarbetspartners
gjordes. En detaljerad tidsplanering per vecka och månad gjordes av och för de två projektledarna. Se
exempel nedan:
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DOKUMENTERING
Lektyr om Liljedal i allmänhet och om Kycklingdalen i synnerhet gjordes också i projektets början. Värmlands
Länsstyrelse visade sig ha tre inventeringar från 1972 till 1989, och kontakt kunde därigenom tas med
Värmlands Botaniker som inofficiellt fortsatt att utvärdera Kycklingdalens flora sedan dess. Senaste
publicerade inventeringen från deras sida är från april 2011. Värt att nämnas i denna fas är de enorma
bidrag vi fick från några av de äldre invånarna i Liljedal. De har berättat otaliga historier och lånat ut
nästan lika många alster, som därigenom projektledarna kunde ta del av. Endast en minim del av denna
information återfinns nu på skyltarna men återstoden av materialet kommer med säkerhet att kunna användas
i framtida projekt. Dessa och andra referenser finns i på sidan 18 under ”Källor”.

KONTAKTER OCH BEGÄRAN AV OFFERTER
Projektägaren sökte i första hand att främja lokala företagare, och kontaktade därför dessa när de fanns.
Då detta inte var fallet kontaktades företagare inom Leader Närheten-området.

KONSULTATION OCH VALIDATION
På inrådan av Leader Närheten organiserades en referensgrupp för projektledningen för att validera
riktning, prioriteter och beslut. Ett referensgruppsmöte planerades äga rum varannan månad. Individer bland
de olika samarbetspartners kontaktades även personligen för att säkerställa assistens under bl.a.
byggnationsarbetet längs leden och vid utformandet av utbildningsmaterialet.

UTFÖRANDE
Förberedelser inför marknadsföringsmaterialet pågick under vintermånaderna och byggnationerna fr.o.m.
mars månad.

REDOVISNING
Det beslutades att en delredovisning skulle göras varje månad till Länsstyrelsen för utbetalning av medel samt
en lägesrapport till Leader Närheten.

UPPFÖLJNING
Det klargjordes att en skötselplan skulle uppföras av ledansvarig, dvs Grums kommun, inför granskningen
som ”Värmlandsleder” kommer att utföra inför certifiering av leden. Underhåll av leden kommer, även den,
ligga under Grums kommuns ansvar, naturligtvis med stöd från alla samarbetspartners i projektet i enlighet
med deras tid och kapacitet.

RESULTAT
ALLMÄNT
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Ett fem-årigt nyttjanderättsavtal mellan Grums kommun och markägaren (Bergvik Skog), samt ett
avtal mellan Grums kommun och Värmlandsleder (inte vår förtjänst men värt att nämna),
Upptäckten att tre detaljerade inventeringar av Kycklingdalen (som visat sig vara en av de mest
sevärda lokaler i Värmland tack vare dess oerhörda artrikedom och historia) har gjorts sedan 1970talet och att dessa idag fortgår löpande av medlemmar i Värmlands Botaniska förening.
Ett fungerande nätverk av samarbetspartners som kommer att fortsätta träffas för att se till ledens
underhåll och fortsatta nyttjande – Grums kommun och Nejden är gemensamt kallande entiteter.
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Alla lokala företagare bemötte projektägaren med vänlighet, professionalism och stor hjälpsamhet.
Flera av dem bidrog ekonomiskt till projektarbetet genom att erbjuda sina bästa priser eller genom
att skänka produkter till utförandet av någon av etapperna i projektet. Det kan nämnas att Dan
Zetterström, en av Europas mest kända och uppskattade fågelillustratörer kostnadsfritt låtit
projektägaren använda hans illustrationer till de informationsskyltar som nu pryder leden.
Projektägaren inhandlade merparten av produkter och tjänster från lokala (Liljedal, Grums)
företagare (allt byggnadmaterial, två av tre illustratörer, kartograf, ), och i de fall då detta ej var
möjligt inhandlades de (grafisk design) inom Leader Närheten-området.
Vissa påtänkta samarbetspartners var mindre närvarande, någon inte alls, andra tog deras plats och
blev t.o.m. mycket involverade. Ett exempel är Orienteringsklubben Älgen som ej ingick i den initiala
gruppen men som snabbt visade sitt intresse och slutligen önskade inkludera leden i den karta de
tänkte uppföra, samt att organisera kartsläppet av denna i samband med invigningen av leden.
Somliga individer i t.ex. Liljedals Hembygdsförening var oerhört aktiva och bistod projektledarna
med konstruktionen av vindskydd, eldstad, spänger och restplatser så gott som varje arbetsdag i fält.

RESULTATSINDIKATORER
Initialt hade vi dessa:
Produkter:
1 ny informationstavla vid Kycklingledens början
1 tydlig entré till leden
1 affisch, placerad inne i Liljedals Hembygdsgård vid sommarcaféets kassa
1 vindskydd för rast med tillhörande vedförråd
1 säkrad eldstad
1 informationsskylt om eldning i naturen förevisande om när och hur eldning får ske
1 drickbrunn vid ledens kallkälla
9 informationsskyltar (30x25 cm)
3 vilobänkar
50 manualer med material från Kycklingleden för studier i fält
500 broschyrer i turismändamål
Kännedom:
Minst 3 skolors eller föreningars officiella engagemang för framtida användning av leden inom
Leaderområdet
Minst 3 media notiser om projektet
Antalet besökare på Liljedals hembygdsgård
De faktiska resultaten blev i stort sett desamma (tillägg i grönt, ej genomförda överstrukna):
Produkter:
1 tydlig entré till leden
1 ny informationstavla (1x2 m) vid Kycklingledens början
1 affisch, placerad inne i Liljedals Hembygdsgård vid sommarcaféets kassa, som beskriver och berättar om
leden 1
1 skylt vid ledens början under arbetets gång som informerar om att arbete pågår tillsammans med EU:s
landsbygdsutvecklingsprogram.
1 vindskydd för rast med tillhörande vedförråd
1 säkrad eldstad
1 informationsskylt om eldning i naturen förevisande om när och hur eldning får ske
1 drickbrunn vid ledens kallkälla
9 informationsskyltar 50x35 cm (30x25 cm)
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3 10 vilobänkar
50 manualer
7 digitaliserade dokument med material från Kycklingleden för studier i fält, disponibla på Grums Kommuns
hemsida.
500 tryckta turistbroschyrer, disponibla i hembygdsgården, Grums turisminformation samt inne på
mulltoaletten vid ledens början.
Kännedom:
5 skolors eller föreningars officiella engagemang för framtida användning av leden inom Leaderområdet
(Jättestenskolan, Skruvstadskolan, Södra skolan Slottsbron, Naturskyddsföreningen, OK Älgen).
4 media notiser om projektet (Värmlands Folkblad, NWT, Segmobladet, P4 SR/Radio Värmland)
Antalet besökare på Liljedals hembygdsgård (Pågående)
Övrigt:
En lite otippad resultatsindikator blev även den gästbok vi lade in i lådan i golvet på vindskyddet. I
skrivande stund (5 augusti 2013) har över 200 personer skrivit i den och uttryckt sin glädje över leden.
En annan är en kommentar från en skolbusschaufför som haft svårighet att ta sig fram på den smala vägen ut
till ledens början med ytterligare en småskoleklass och som sade: ”Jag vet inte vad som hänt; jag har kört
skolbuss i 20 år och aldrig hört talas om denna Kycklingleden, och nu ska visst varenda jäkel hit!”.
Ett trots allt synnerligen positivt besked tyckte förstås vi som arbetat för att engagera skolor och andra i
utomhusundervisning och friluftsliv.
Ett större lokalt engagemang för ytterligare och framtida projekt i bygden. En större samarbete bland redan
existerande föreningar. En dragkraft till bygden som redan nu spiller över positivt på antalet besökare i
sommarkafeet, antalet beläggningar i gästhamnen, etc.

BYGGNATIONER
Vindskydd
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Vindskyddet har måtten:
Höjd: 2.5 m (högsta punkt), 1,7 m (lägsta)
Bredd: 3,2 m
Djup: 2,5 (invändigt), 3,2 (utvändigt).
Beräkningen av material gjordes av projektledaren och innefattade:









205 lpm ändspont (brädor)
120 lpm 45x195 (plankor)
30 lpm 22x120 (ytterpanelbrädor)
1 rulle underlagspapp
2 rullar ytpapp
Trallskruv, trådspik, häftklammer
4 säckar finbetong
2,5 m gjutrör

Virket transporterades av byggfirman till närmaste avlastningsplats. Därefter bar tolv personer (mellan 9 och
68 år) upp virket de sista 600 m, motiverade av glada tillrop sinsemellan, av en solig himmel, grillad korv
samt kalla och varma drycker. Sju timmar senare fanns allt på plats på ledens högsta punkt (114 m.ö.h).
Vindskyddet tog sex arbetsdagar att bygga av, i genomsnitt, två arbetande personer. Allt virke var
obehandlad fura som spikades samman i ett mönster av knutade plankor. Några verktyg, en presenning och
en gästbok lades i den för ändamålet inbyggda lådan i golvet. Stenar lades i utrymmet mellan golv och mark
för att undvika att gnistor från elden når dit och skapar risk för brand.
Eldstad

Eldstaden konstruerades av natursten och murbruk, på en fond av en grävd grop (40 cm djup) fylld med
småsten och sand, ovanpå vilket ett tunt skikt av cement gjöts. Målet var att bygga en rymlig, enkel men säker
konstruktion som passade in i landskapsbilden och som ej krävde stort underhåll. Eldstaden tog en dag att
förbereda (transport av sten och material) och en halv dag att konstruera. Den placerades så att utsikten över
Vänern ej skulle skymmas då grillning pågår och så att vindskyddets tillgänglighet ej skulle hindras.
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Även om risken minskats genom konstruktionens form, lades som nämnts tidigare stenar in under den främre
delen av det intilliggande vindskyddet för att undvika att eventuella gnistor hamnar där och oaktat riskera
att orsaka eld.
Ved finns bakom vindskyddet och en stor hink står intill veden för att fyllas av regnvatten, att användas vid
eventuellt behov.
Viloplats vid våtmark

När projektledarna i början av projektet upptäckte en våtmark intill leden beslöts det att framhäva denna
och dess vikt i ett ekosystem. Sly (björk och al) togs bort på en 4,5 m lång och en 2 m bred sträcka mellan
leden och våtmarken och en enkel konstruktion byggdes för att tillåta vandrare att vila, uppskatta den lilla
oasen mitt i skogen och ta del av en informationsskylt som berättar lite om våtmarker. En 3,5 m lång spång
byggdes som ledde ut till en ca 8 m² stor yta där en fast bänk byggdes till. Totalt vigdes två dagar à tre
personer till konstruktionen.
Spänger

Tryckimpregnerat virke användes för att bygga 100 m spång. De allra flesta byggdes lateralt för ökad
stadga och hållbarhet. Alla spänger glidsäkrades genom att förses med reviteringsnät.
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Kallkälla

Ett 52 cm i diameter stort cementrör transporterades via båt till platsen där en kallkälla finns vid stranden.
Det existerande hålet vidgades något och en urgröpning ned till ca 1,5 m skedde för att röret skulle nå
önskat djup med stadigt flöde. En filtreringsduk lades i botten. Stenar och grus lades sedan runt röret för stöd
och estetik och ett lock med handtag i trä (lönn) specialgjordes. En metallkåsa fästes slutligen vid lockets
insida.
Entré och entréskylt

För att tydligt markera ledens början beslöts det att ta bort gamla skyltar och pilar som stod lite varstans på
parkeringen vid Buda badplats/ledens börjans. Vi beslöt att istället bygga en enkel ingång med namnet på
leden samt en informativ, trespråkig entréskylt intill denna. Informationsskylten vid entrén mäter1x2 meter och
ett tak byggdes för ökat skydd. En bit rönn användes för att fräsa in namnet ”Kycklingleden”, vilken fästes
under ingången.
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Parkering och toalett

Grums kommun transporterade ett lastbilslass med grus till parkeringen och förstorade även den sistnämnde
något så att skolbussar lättare skulle kunna vända. En mulltoalett har nu också installerats här, med
omgivande skydd och grus. Trettio m³ bark blandat med flis erhölls också för att täcka den våta delen av
parkeringen och leden vid dess början.

MARKNADSFÖRINGSMATERIAL
Informationsskyltar
Nio stycken informationsskyltar (50x35 cm) om fauna, flora och kulturhistoria placerades utefter leden, en stor
karta (50x50 cm) vid ledens förgrening, samt en skylt om eldningsförevisningar (35x35 cm) som sattes vid
vindskyddet och eldstaden och en stor entréskylt (100x200 cm) vid ledens entré.
Vi tog hjälp av dokumentation i Grums Kommuns arkiv, hos grannar och på bibliotek, genom intervjuer, samtal
och hörsägen för att delge vandraren både typiska och ovanliga element längs leden, från såväl miljö-,
kultur- som lokalhistoriska perspektiv.
Vi valde att i första hand använda illustratörer i stället för egna foton, både för att främja lokala talanger
och hållbarheten i bilderna (färgerna i foton har en tendens att blekna fortare). Karlstadsonen Dan
Zetterström, renommerad fågelillustratör, tillät oss använda alla illustrationer vi önskade, utan kostnad. Vi
beställde övriga illustrationer från två andra värmländska kostnärer, Margareta W. Ivarson och Lars-Åke
Olsson. Karlstadföretaget Smart reklam hjälpte oss med design och utformning av skyltarna.
Då avsikten är att leden skall kunna bli certifierad enligt Värmlandsleders kriterier översatte vi all text till
engelska och tyska; själva och med hjälp av referensgrupp och korrekturläsare. Exempel på skyltar:
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Utbildningsmaterial
För att incitera allt fler att besöka och att använda leden kontaktade vi i ett tidigt skede Jättestenskolan i
Grums för att utforska hur vi tillsammans kunde hitta ett sätt att få ut elever i skogen. Tillsammans med lärare
talade vi om lärarplanen för de olika årskurserna och vilken typ av material vi skulle kunna utforma. Vi
enades om att det bästa vore att dela in materialet i två kategorier: årskurs 4-6 och årskurs 7-9.
Materialet för årskurs 4-6 skulle betona artkunskap och årskurs 7-9 ekologi. Det beslöts att det bästa vore
att lägga upp dokument på Grums Kommuns hemsida så att det skulle vara tillgängligt för fler skolor, samt
att lärarna då kunde skriva ut endast relevanta ämnen eller teman. De sistnämnda skulle vara utarbetade för
att kunna undervisas på plats längs med leden. Fem dokument om de vanligaste djuren och växterna
utformades för åk 4-6. Se exempel nedan.
Tre dokument om tre ekosystem man ser från leden utformades för åk 7-9. Illustratör lars-Åke Olsson
anlitades för att specifikt teckna de tre kretslopp som texterna skulle beskriva (skogen, sjön, våtmarken). Se
exempel nedan.
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Turistbroschyrer
För att attrahera och informera besökare och vandrare ville vi även utforma en enkel broschyr. Vi använde
texter och illustrationer från informationsskyltar och utbildningsmaterial samt egna fotografier, och anlitade
sedan Hammarö tryckeri för den grafiska designen och sammanställningen av text, bilder och illustrationer. En
av Lars-Åke Olssons illustration för högstadiets utbildningsmaterial användes till framsidan. Texterna med
översättning (engelska och tyska) togs från informationsskyltarna längs leden. Broschyrerna trycktes i 500
exemplar och kommer att finnas tillgängliga på Liljedals hembygdsgård och på Grums Kommuns
Turistinformationskontor.

Utsida

Insida

SAMARBETEN
Bidragsgivare
En konstruktiv relation skapades i ett tidigt skede mellan projektägaren och Leader Närheten. Krävande,
insiktsfulla, öppna och stödjande har alla anställda hela tiden funnits i bakgrunden under projektets gång. En
ömsesidig tillit möjliggjorde att förankring och spridning av både ideer och resultat kunde ske smidigt och
effektivt.
Samarbetspartners
Vissa samarbetspartners var redan från början en intrikat del av projektet. Utan den initiala samarbetsviljan
från Grums kommun och Liljedals hembygdsförening skulle projektet fortfarande ligga i sin linda. Stärkta av
dessa kunde dock projektägaren utvidga kontaktnätet för att således engagera fler krafter för att
underlätta framtida underhåll och framför allt för att sprida informationen och lusten att upptäcka och
utforska leden och dess vackra omgivningar.
Företag
XL bygg (Virke och material), MIWO (Skogsmaskiner, material), Liljedals Allservice (Transport, beredning av
parkering), Smart Reklam (Informationsskyltar), Printmaster (Turistbroschyr) var de företag vi hade mest
kontakt med under projektets gång. Samarbetsvilliga, professionella och vänliga rekommenderar vi dem
varmt till andra projektägare. Detsamma gäller för invigningens övriga sponsorer: ICA Klingan i Grums,
Löfbergs Lila, At My House, Lindén Sales+Marketing, Ateljé 13, samt COOP Konsum.
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Föreningar
Naturskyddsföreningen Grums, Orienteringsklubb Älgen, Värmlandsleder, Liljedals Hembygdsförening,
Segmons Byaråd, Segmons IF, Buda gård.
Illustratörer
Dan Zetterström, Margareta W. Ivarson, Lars-Åke Ohlsson
Offentlig sektor
Värmlands Länsstyrelse,
flyktingungdomar.

Grums

kommun,

Jättestenskolan,

HVB-boendet

för

ensamkommande

ANNAT
Att kycklingdalen var så känd inom biologiska kretsar var något vi inte väntat oss. Dess ovanliga arter, bl.a.
Vätterosen, har dragit till sig stor uppmärksamhet och inventeringar har gjorts och fortsätter än idag på en
ideell basis, av bl.a. Värmlands Botaniska Förening.
Vi gjorde även en personlig upptäckt i samband med detta, nämligen att vår tämligen stränga och fåordige
NO-lärare från högstadiet, Alf Olsson, varit en av drivkrafterna i dessa inventeringar och att hans rykte än
idag är stort och spritt bland biologer. Vi beklagar därför att han gick bort för bara ett par år sedan, och
att vi inte fick chansen att återknyta kontakten med denna nya positiva förankring.
Vi gläds varmt åt den goda uppslutningen till både den krävande virkesbärardagen och den väntade
invigningsdagen. God vilja och personligt engagemang finns minsann i bygden och de hoppas vi att fler
kommer att kunna upptäcka, njuta av och även belöna.
Att göra en så pass stor invigning som det ändock blev var inte del av ursprungsplaneringen. Allt eftersom
projektet fortskred kändes det dock naturligt att ”fira” allt arbete som gjorts. Företag kontaktades, musiker
anlitades, mat och dryck införskaffades och idag känns det som om den dagen inte kunde varit annat än en
fullskalig del av projektet.

UTMANINGAR OCH BELÖNINGAR
En utmaning vi ser i nuläget är att kontinuerlig uppsyn och underhåll i framtiden såsom sophämtning, toalett,
etc. kan säkerställas. Kanske krävs det en formell struktur, såsom skrivna uppgifter i anställningsbeskrivning
för relevanta kommunala tjänstemän el.dyl. ?
En vidareutveckling av vandringsutbudet i kommunen är en annan utmaning som vore väl värd att anta då vi
redan idag kan se effekten av arbetet med Kycklingleden. En än så länge konstant tillströmning av vandrare
har glatt förvånat både närliggande stugägare och hembygdscafé-hållare.
Den största utmaningen i hela projektet var relaterad till redovisningen till länsstyrelsen, eller rättare sagt den
handläggningstid som länsstyrelsen har pga en alltför stor arbetsbörda för sin alltför fåtaliga personal. Då vi,
fyra månader in i projektet, fick beskedet ”Vi råder er att ta ett banklån för att kunna betala er personal och
era leverantörer och för att slutföra projketet för vi har nu en handläggningstid på flera månader”, blev vår
reaktion naturligtvis en av både frustration, oro och absurditet. Stora ansträngningar, mycket tid och framför
allt energi har därför gått, känns det som, onödigt till spillo och vi kan nog säga att det var tanken på alla
de som var inblandade i projektet som gjorde att vi trots allt hittade energin att fortsätta.
En belöning har varit att upptäcka att Kycklingdalen var så känd och så renommerad. En annan att så
många var så villiga att hjälpa och stödja så mycket. En tredje det konstruktiva nätverk bland
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samarbetspartners som skapats i samband med projektet. Och, den kanske främsta, bekräftelsen på att ”vill
man så kan man” och ”starkare tillsammans”.

SPRIDNING AV RESULTATEN
Projektets resultat är:


synliga i fält (längs leden), vilket ytterligare framhävs genom orienteringskartan ”Friska Liljedal” av
OK Älgen;
synliga i Hembygdsgården för alla dess besökare, på museet och på sommarcafét via broschyrer
och lokal personal, samt likaledes på Grums Kommuns turistinformation;
förmedlade via Värmlandsleder (Hushållningssällskapet);
annonserade på lokal radiostation (P4);
omskrivna i Segmobladet, Värmlands Folkblad och Nya Wermlandstidningen;
kommunicerde genom hemsidor och IT-nätverk hos projektägaren och dess samarbetspartners, samt
genom föreningar vars intresse rör friluftsliv i allmänhet och vandringsleder i synnerhet.
Spridda genom invigningsfirandet, med ca 200 personer från närområdet och Leader
Närhetenkommunerna.








Circa 200 personer deltog vid invigningen

Lokala företag stöttade invigningen

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER
Slutsatser:




En enorm resurs gömmer sig i gamla böcker, gamla människor, gamla leder och gamla nejder, och
som kan leva upp och naturligt bli del av nuet och framtiden när man tar tillvara på dem.
Den positiva respons som genomsyrat projektet har varit fantastisk: både från invånare,
samarbetspartners och, nu, besökare av leden och närområdet.
Samarbete och fördelning av ansvar och roller skapar mutuell drivkraft och balans till arbetet i det
stora hela.
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Rekommendationer:








Var väl insatt i redovisningsprocedurerna och gör så mycket som möjligt allt eftersom. Skjut inte upp
arbete i onödan.
Våga kontakta personer, yrkesmän och invånare, och be om hjälp, bidrag och stöd: Svaren har, i vårt
fall, varit enbart positiva.
Håll även nära kontakt med det Leaderområde du sökt pengar från- o vårt fall har de varit ett stort
stöd och i det stora hela bidragit till att allt gått smidigt framåt.
Se till att ni har en ekonomisk back-up för att säkertställa att projektet kan slutföras.
Gör månads- och veckoplaneringar för att säkerställa att allt sker i en konstruktiv takt: i slutskedet blir
det ändå alltid mycket på en gång.
Se till att idén och projektet är väl förankrade; det hjälper både i ansökan om stöd och underlättar i
det dagliga arbetet.
Och kanske det allra viktigaste, som J.W von Goethe sade:

Whatever you can do or dream you can, begin it.
Boldness has genius, power and magic in it.
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BILAGA A: FOTOGALLERI
Före projektet:

Entréskylt

Rastställe med informationsskylt

Eldstad
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Informationsskylt

Vandringsspång

Kallkälla

Parkering med skyltar

Vägvisare

Informationsskylt
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Efter projektet

Tydlig entré med intillstående, trespråkig
informationsskylt med karta över leden

Ny rastplats med informationsskylt vid en liten våtmark

Vindskydd och murad eldstad…

Mulltoalett vid parkeringen
(Bidrag från Grums Kommun)

Kallkälla med nedgrävt cementrör och
underliggande filterduk och ett praktisk öskärl

…med plats för vedförsörjning…

…och eldningsförordningar
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Nya spänger…

Informationstavlor...
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…alla täckta med reviteringsnät. ”Naturligt” hinder för motorfordon

med lokal kulturhistoria och biologi… samt tydliga kartor med ”här är du nu”indikator
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BILAGA B: SYNLIGHET PRESS OCH MEDIA:

Skylt vid ledens början
under hela projektet

Annons i Segmobladet

Information om projektet på
Liljedals 3 offentliga anslagstavlor

Annons i
Segmobladet

En halvsida i NWT
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En helsida i VF

Sveriges Radio P4 Sommarluff:
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/220214?programid=3721&play=4620082&playtype=sändning (Mellan 02:01 och 02:07 ):

Page 26

