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Sammanfattning
En pilgrim ( latin peregrinus, »främling« ) är en person som gör en vallfärd till
en helig plats.
Intresset för pilgrimsvandringar har ökat de senaste åren i Sverige och internationellt. Marknaden efterfrågar upplevelser som kombinerar vandring med
boende, lokala måltids- och kulturupplevelser. Man har i Sverige inventerat
och märkt ut flera av de medeltida lederna men även nya leder har kommit till,
som nu den nya tidens pilgrimer vandrar. I Västra Götaland är det bland annat mellan orter som Göteborg–Lödöse, Lödöse–Holm ( Dalsland ), Lödöse–
Skövde med förgreningar till Mariestad, Läckö, Hjo, Falköping och Jönköping
som pilgrimsleder återskapats. Förutom dessa finns andra exempel på pilgrimsleder till exempel på Orust, mellan Falköping och Falkenberg och längs kusten
i Bohuslän. Totalt sett finns idag cirka etthundra mil märkta pilgrimsleder av
varierande standard i Västra Götaland.
I Västra Götalandsregionen efterfrågas en samordning av arbetet med vandringsleder. Västarvet, Västra Götalandsregionens natur- och kulturarvsförvaltning, har av Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen fått uppdraget att från
2016 vara samordnare för pilgrimslederna inom regionen. Ett första steg i detta
arbete har varit att göra denna förstudie.
Förstudien visar att det finns ett antal utmaningar att övervinna för att kunna
få pilgrimslederna i regionen väl fungerande, samordnade och så kallade exportmogna för turism. Kvalitetsstandard, politisk förankring, organisation och rollfördelning samt utveckling av service längs lederna, är några av utmaningarna.
För att en led ska klassas som exportmogen och därmed ta del av Turistrådet
Västsveriges marknadsföringsförmåner, behöver den fysiska leden och serviceföretagen längs leden uppfylla ett antal kriterier.
Förstudien ger förslag på en tydlig arbets- och rollfördelning mellan aktörerna i regionen Västarvet, Turistrådet Västsverige, Länsstyrelsen, kommuner,
ideella föreningar, Svenska kyrkan, entreprenörer, med flera.
Utvecklingen och samordningen av pilgrimslederna sker i nära samarbete
med Turistrådet Västsverige och startar mars 2016, med målet att ha ett exportmoget system av pilgrimsleder inom Västra Götalandsregionen och utvecklade
produkter till turistmässan ITB i Berlin 2019.
Efter att förstudien blivit klar har arbetet med samordningen av Pilgrims
leden startat. Bland annat har samtal med berörda kommuner, föreningar och
Svenska kyrkan startat om frågor som rör drift och förvaltning, digital kartfunktion och programverksamhet. Samarbetet med Turistrådet Västsverige har börjat finna sina former. Västarvet har också anställt en utvecklare för natur- och
kulturturismarbete, som också är samordnare för Pilgrimsleden.
Under våren har Västarvet och Turistrådet Västsverige fått en ansökan om
medel för produktutveckling beviljad av Tillväxtverket. Västarvet är projekt
ägare och är tillsammans med Turistrådet medfinansiär. Projektet, som har en
budget på sex miljoner, kommer att löpa fram till och med 2019 och ska resultera i skapande av turistiska produkter för ett urval av leder i Västra Götaland.
En av dessa leder är Pilgrimsleden.
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Några av pilgrimslederna i Västra Götaland.

Inledning
Att vandra som pilgrim var mycket vanligt på medel
tiden. Det sägs att mellan åren 1150–1450 pilgrimsvandrade upp till femtio procent av den vuxna europeiska
befolkningen någon gång till något av de stora vallfartsmålen Jerusalem, Rom, Santiago de Compostela och
Nidaros (Trondheim). Idag är pilgrimsrörelsen växande
i Europa och att pilgrimsvandra är för många en reseanledning i sig. Flera europeiska länder har arbetat med
att utveckla sina pilgrimsleder och den fysiska leden och
dess turistiska infrastruktur är i flera länder bättre än i

Sverige. Efterfrågan från svenska, men framförallt internationella besökare, att vandra pilgrimsleder i Västra
Götaland är stort och ökande. Den svenska naturen är
ur ett såväl nationellt som internationellt perspektiv en
stark reseanledning. För ett ökat antal personer är även
möjligheten att få vandra på en plats där människor i
alla tider vandrat för bot, sinnesfrid eller avkoppling
ytterligare en reseanledning.
I Västra Götalandsregionen efterfrågas en samordning av arbetet med pilgrimslederna. Samordningen är
helt nödvändig för att pilgrimslederna, som under de
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senaste åren har anlagts med offentliga medel och underhållits av olika
aktörer, inte ska förfalla. Samordning behövs också för att besökaren
enklare ska kunna förbereda och genomföra sin vandring på ett bra sätt.
I Västra Götaland finns cirka hundra mil pilgrimsleder, men vissa ( uppskattningsvis tjugo mil ) av dessa leder är så kallade rundslingor och finns
inte med i ledsträckningen mellan Nidaros och Santiago de Compostela.
De delsträckor som ska samordnas i första hand på regional nivå är
Göteborg–Lödöse–Vänersborg–Edsleskog ( Dalsland) och Lödöse–Skara
( med förgreningar till Skövde, Mariestad, Läckö, Hjo och Falköping ).
Dessa leder är, med få undantag, gamla vägar som bland annat använts
av pilgrimer. Lederna är certifierade av Pilgrim i Sverige och är därmed
så kallad Europeisk kulturväg. De har stor variation beträffande kvalitet
( skyltning, framkomlighet ), turistisk infrastruktur ( boende- och mat
anläggningar ) samt kultur- och naturupplevelse. I Dalsland karaktäriseras lederna av mer vild natur och enklare boenden, ofta vindskydd och
tält, medan det i Skaraborg och Götaälvdalen är en annan typ av natur
och kultur samt ett större utbud av boenden med mera som erbjuds.
I Västra Götalands regionala kulturplan 2016–2019 står att insatser
ska göras för att »utveckla kulturvandringarna i Västra Götaland och
samordna arbetet med Västra Götalands pilgrimsleder«. Syftet med att
samordna pilgrimslederna inom regionen är att de ska skapa värden för
vandraren inom natur, kultur, hälsa och andlighet och dessutom bli
så kallat exportmogna leder för turism. Västarvet, Västra Götalandsregionens natur- och kulturarvsförvaltning, har av Kulturnämnden i
Västra Götalandsregionen fått uppdraget att från 2016 vara samordnare för pilgrimslederna inom regionen. Ett första steg i arbetet med
en regional samordning av regionens pilgrimsleder är denna förstudie,
som finansierats av Kulturnämnden. Förstudien ger förslag på hur man
långsiktigt ska säkerställa den fysiska leden och dess turistiska infrastruktur för att den ska vara exportmogen samt hur roll- och ansvarsfördelningen ska vara.
Det finns goda exempel på hur man kan jobba med låglandsleder i
Sverige. För att ta fram ett förslag på hur arbetet med pilgrimslederna
inom Västra Götaland kan organiseras, har några andra låglandsleder i
Sverige använts som bra exempel att lära från. Exempelvis har förstudien
haft Skåneledens organisation och finansieringsmodeller som förebild
och utgått från Sjuhäradsledens markägaröverenskommelser. Att ta del
av S :t Olavsledens ( mellan Sundsvall och Trondheim ) tillvägagångssätt
för att skapa en fysisk led, certifiera leden och få till en fungerande infrastruktur har varit värdefullt.

Metod
För att kunna ge förslag på långsiktigt säkerställda pilgrimsleder i Västra
Götaland skapades en nulägesbild över ledernas organisation, kvalitet
och olika intressenters ambition med utvecklingen av dessa. För att få
en så bred och informativ bild som möjligt över nuläget hämtades också
information från många andra källor in.
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Pilgrimslederna i regionen går genom tjugotvå kommuner. Dessa
kommuner har fått svara på en enkät med frågeställningar formulerade
utifrån ett antal djupintervjuer ( se Bilaga 1 ). Enkäten gjordes i verktyget Survey Monkey. Respondenter på enkäten är personer som på något
sätt jobbar med pilgrimslederna i kommunerna.
Följande tjugotvå kommuner fick enkäten : Ale, Alingsås Bengtsfors,
Essunga, Falköping, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, Kungälv, Lilla
Edet, Lidköping, Mariestad, Mellerud, Mullsjö, Orust, Skara, Tidaholm,
Trollhättan, Vara, Vänersborg och Åmål. I vissa av dessa kommuner
svarade flera olika förvaltningar ( näringsliv, turism, fritid, park/natur ).
Enkäten innehöll tio frågor och syftade till att ge svar på :
• Nuläget på pilgrimslederna ? ( framkomlighet, märkning/
skyltning, informationsmaterial, kommunikation )
• Vilka aktörer som jobbar med vad ?
• Samverkan med entreprenörer och markägare
• Framgångsfaktorer och fallgropar
• Syftet med leden
• Pilgrimsledernas finansiering
• Pilgrimsledernas framtid inom VGR
Två arbetsgruppsmöten med representanter från Svenska kyrkan, kommuner, föreningar och privatpersoner genomfördes i maj och oktober
2015. Syftet med mötena var att samråda kring utvecklingen av regionens pilgrimsleder. Arbetet har kompletterats med litteraturstudier och
genomförts med stöd av en extern mentor med kompetens inom vandringsturism. Förstudien är gjord under perioden oktober 2015–mars 2016.

Pilgrimsvandring som reseanledning
Den svenska naturen och kulturupplevelser är ur såväl ett nationellt som
internationellt perspektiv en stark reseanledning. Även möjligheten att
få vandra längs gamla historiska leder där människor i alla tider vandrat för bot, sinnesfrid eller avkoppling är ytterligare en reseanledning.
För att kunna marknadsföras som attraktiv vandringsled måste de vara
hållbara ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.
För att attrahera och konkurrera på en internationell och nationell
marknad krävs dessutom att de regionala lederna har en standard som
inkluderar en turistisk infrastruktur. ( »bo, äta, göra« ). Detta innebär i
korthet att konceptualiseringen av »vandra i Västsverige« är kvalitetssäkrat, översatt till relevanta språk, är tydlig skyltat och ledmarkerat samt
har kartmaterial, och god logistik så att varje gäst skall känna sig trygg.
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Pilgrim- och vallfartsleder av Rune Ekre 1986 och www.lodose.eu.

Pilgrimsleder i Västra Götaland

Utmaningar och åtgärdsförslag
Idag finns ingen samordning av de pilgrimsleder i Västra Götaland som
skapats genom olika offentligt finansierade projekt. Om ingen tar ansvar för underhåll och marknadsföring av dessa leder kommer de relativt
snabbt att förfalla och bli obrukbara. Det är ett omfattande arbete som
ligger framför oss. Förstudiens enkät och djupintervjuer har identifierat ett antal utmaningar att ta tag i. Bra utgångspunkt för att säkerställa
pilgrimslederna är den för Turistrådet Västsverige framtagna varumärkesplattformen samt deras affärsmodell och verktyget »Sverige-Norden-
Världen« Läs mer på: http://www.vastsverige.com/vastsvenska-turistradet/
Turistrådet Västsverige ser mycket positivt på möjligheten att tillsammans med Västarvet och andra aktörer påbörja arbetet som ska leda till
en ökad samsyn på och ökad konkurrenskraft av kommunöverskridande
exportmogna leder i regionen för vandring med en förhoppning om att
kunna utveckla det till en nationell samsyn på lite längre sikt.
För att lyckas långsiktigt med vandringsleder är det vissa faktorer
som måste vara uppfyllda. Storytelling ( leden behöver ha ett innehåll ),
fungerande hygienfaktorer ( besökare ska känna sig trygga och service
erbjudas ) och att leden har en så kallad Unique Selling Point för en bred
målgrupp ( en unik egenskap som utmärker ett erbjudande eller förslag
från dess alternativ/konkurrenter ) är av största vikt.
Nedan presenteras identifierade utmaningar med förslag på lösningar
för en framgångsrik utveckling av Pilgrimslederna i Västra Götaland.
Utmaning 1 : Organisation och rollfördelning
Pilgrimsledens organisation, rollfördelning och ansvar är idag otydlig
och ineffektiv. De som jobbar med vandringsleder i kommunerna finns
ofta inom kultur/fritid-, turism- och näringslivsförvaltningen och dialogen mellan de olika verksamhetsområdena är bristfällig. Organisationen
kring pilgrimslederna är ofta ett skört system med ett fåtal personer som
brinner för vandringsverksamheten, dålig dokumentation av arbetet och
hög medelålder. När dessa personer försvinner från en tjänst försvinner
kompetens och nätverk. Dessutom är det vanligt att kommunikationen
mellan utveckling och drift brister.
Åtgärd
Att bygga upp en ny sammanhållen organisation för regionens pilgrimsleder är inte att föredra. I ett läge där kraftsamling behövs men där resurserna är begränsade, bör man istället ta till vara på de möjligheter
som finns till samordning inom befintliga strukturer och ett mer effektivt nyttjande av befintliga resurser. Så långt som möjligt ska vi dra
nytta av lokala drivkrafter och säkerställa ett lokalt engagemang. De
viktigaste intressenterna ska involveras i strategiarbetet och viljan och
engagemanget från markägarna måste säkerställas. Förslagsvis kan arbetet samordnas på följande vis :
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-

Strategisk utveckling
Förankra och tillsätta organisation
Projekt- och kommunikationsplan
Vision, mål, utvecklingsplan,
Övergripande
samordning av Pilgrimsleden
: Utvecklare, naturstyrdokument,
kvalitetsstandard
och kulturturism ( Västarvet ) och en så kallad Trailmanager ( Västarvet )
Strategiskt ansvar för koppling
för samordning av drift- och underhåll av lederna, se vidare nedan unmellan led, näringsliv och
der samordning.
Referensgrupp
: Biskoparna i Karlstads-, Skara och Göteborgs Stift,
markägare
Länsstyrelsen
Västra
ordförande
Västra Götalandsregionens
UtseGötaland,
prioriterade
etapper
kulturnämnd
Kommunikation av pilgrimslederna i
Styrgrupp : Utvecklare ( Västarvet ), representant ( Turistrådet Västsamråd
med tjänster(
Turistrådet
sverige ), områdeschef
regionala
Västarvet ), pilgrimssamordnare ( Svenska Västsverige
Kyrkan ), representant från Kommunalförbunden samt
tidigare- projektledarna
för Pilgrimsled
delsträckor
Götaälvdalen, DalsUtarbeta
och förankra
gemensam
land och Skaraborg.
kvalitetsstandard och
Arbetsgrupper : För arbetets genomförande behöver ett antal arbetsmarkägaröverenskommelse
grupper tillsättas . Exempelvis för kartproduktion, drift och förvaltning
- kommunikation
Kommunicera
förutsättningar
och
av leder,
och marknadsföring
och programverksamhet.
förmåner
En väl
fördelning
av roller och arbetsuppgifter mellan ak- fungerande
Intern
kommunikation
törerna-är helt avgörande
att
få
till
Pilgrimsledens utveckling.
Drivande ochförsamordnande
i stortHuvudaktörer är Västarvet, Turistrådet Västsverige, berörda kommuner, ideella
Utse Trail Manager/inventerare
föreningar, Svenska kyrkan. Viktiga i sammanhanget är också företagaLöpande
kontroll
av ledkvalitet
och
re för utveckling
av produkter
inom upplevelse
och service. Förslagsvis
kan rollfördelningen
avtalse ut på följande vis ( se bild på motstående sida ) :
Utbildningar
Årliga pilgrimsledsträffar
Samordning – Västarvet
- arbetar
Bo-Äta-Göra
verkautveckling,
för utveckling
Västarvet
förslagsvis med strategisk
övergripande samordning och utveckling av den fysiska leden, initierar och deltar i olika
arbetsgrupper, kommunikation, tillsyn av ledkvalitet och att markägar
överenskommelser finns och är aktuella.

Paketering
Förutsättningar och förmåner
Kommunikation
och marknadsföring – Turistrådet Västsverige
Marknadsföring
Turistrådet Västsveriges ska i första hand arbeta med utveckling av bokHemsida och sociala medier
ningsbara produkter, göra pilgrimsvandringar i regionen bokningsbara
- ochInformera
ledernasnationellt
betydelse
via Internet,
marknadsföraom
pilgrimslederna
och internaför regional
utveckling
tionellt samt skapar
en grafisk profil
för trycksaker och informationsmaterial.- Turistrådet
har enprofil
viktig roll för att det finns en turistisk inGrafisk
frastruktur med företag inom boende, mat och upplevelse längs lederna.
Kartor
Turistrådets bidrar med information till aktörer/företagare om sin af- och Mässor
färsmodell
erbjuda utbildningar till dessa.
Styrgrupp
Drivande och bevaka
–
Skötsel och markägaravtal
pilgrimsleden
intressen på
kommunerna och ideella föreningar
turismarenan
För att ta del av de förmåner som samordningen innebär, exempelvis
Bo-Äta-Göra
att få kommunens
delsträcka av pilgrimsleden kommunicerad inter
nationellt, kommer kommunerna att behöva ta ansvar för drift och underhåll av den fysiska leden. I detta ansvar ingår att ha en organisation,

Pilgrimsleder i Västra Götaland

•Västarvet

•Turistrådet
Västsverige

•Kommuner
•Ideella föreningar

Samordning

Skötsel och
markägaravtal

Kommunikation
och
marknadsföring

Innehåll (Bo‐
Äta‐Göra)
•Svenska kyrkan
•Företag
•Ideella föreningar
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intern dialog och budget för arbetet samt en plan för drift, turism- och
näringslivsutveckling för leden. Kommunerna ska även bland annat
ansvara för att årligen ta fram en skötselplan och uppdatera markägar
överenskommelserna.
Kommunerna har ofta underentreprenörer som sköter driften, exempelvis ideella föreningar. Det ligger i kommunens ansvar att organisera
driften med andra aktörer om man själv inte sköter lederna. För att överbygga glappet mellan utveckling och drift/skötsel av pilgrimslederna, är
ett förslag att införa en så kallad Trail Manager ( TM ). Personen utbildas
i kvalitetssystemet och ser till att lederna som kommunerna ansvarar för
att sköta inventeras årligen (försommar). Denna TM ska – med kvalitetsstandarden som grund – fungera som stöd och resurs till kommunerna
i första hand i drifts- och skötselfrågor, men också vara pådrivare för
att kommunerna ska kunna upprätthålla en så hög standard på leden
som möjligt i enlighet med den gemensamma kvalitetsstandarden. Det
är viktigt att säga att en TM inte ska ta över några uppgifter eller ansvar
som idag åvilar kommunerna. En av flera viktiga uppgifter för en TM
blir att sin tur utbilda kommunala representanter i drifts och skötselfrågor utifrån övergripande strategier och utvecklad kvalitetsstandard.
På så sätt bygger man upp en kompetensgrund hos kommuner och
samarbetspartners, vilket ger goda förutsättningar för ett mer långsiktigt hållbart ledsystem och en viktig brygga mellan utveckling och drift/
skötsel. TM skulle med fördel vara anställd på Västarvet.
Innehåll, turistisk infrastruktur –
Svenska kyrkan och entreprenörer
Pilgrimslederna har många intressanta historier att berätta och det är en
viktig del av vandringsupplevelsen. Att det finns boenden, någonstans
att äta och saker att uppleva längs leden är även det viktiga reseanledningar. Här har olika aktörer viktiga roller. Exempelvis kan Västarvet,
Svenska kyrkan, Hembygdsföreningar, privatpersoner och entreprenörer
längs lederna bidra med historiska berättelser, anordna vandringar och
aktiviteter, öppna upp sina kyrkor och församlingshem, hembygdsgårdar och privata hem för att skapa fler boendealternativ.
De hundra milen pilgrimsled delas upp på cirka tjugofem delsträckor
i tre olika huvudområden, Göteborg/Götaälvdalen, Dalsland och Skaraborg. Varje huvudområde har en ansvarig som ingår i en styrgrupp, varje
delsträcka har en etappansvarig, som respektive kommun utser. Genom
att utse etappansvariga stärks samarbetet längs lederna. Samordnaren
i regionen bör därför lägga upp en strategi för hur processen med att
länka samman de kommunala delsträckorna i varje huvudområde ska
gå till. Årligen hålls regionala vandringsledsträffar med olika teman och
med bred inbjudan till kommuner, föreningar, företag med flera. Löpande dialog med etappansvariga i respektive kommun bör upprätthållas. Detta kan ske genom att en till två gånger per år bjuda in till »walk
and talk« nätverksmöten. Värd för dessa möten skiftar för varje gång,
men kan vara någon etappansvarig kommun, en förening eller ett före
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tag. Syftet är att dela med sig av sina erfarenheter – framgångar, men
också utmaningar och/eller svårigheter som man står inför. Samverkan
och utveckling av lederna i Västra Götaland ska inte utgå från de geografiska kommungränserna. Det är sannolikt mer framgångsrikt och engagemangskapande att träffas i olika tematiserade konstellationer såsom
bo, äta, kultur, göra och uppleva.
Utmaning 2 : Kvalitetssäkring
och gemensam kvalitetsstandard
Pilgrimslederna inom Västra Götaland håller olika kvalitet och är inventerade utifrån olika kvalitetsstandarder, vilket försvårar kommunikationen av lederna samt kan försämra besökarens upplevelse. Märkning,
skyltning och kartmaterial skiljer sig mellan olika ledsträckor. Vissa
delsträckor håller inte en sådan kvalitet att besökarna känner sig trygga.
Åtgärd 2
Att utveckla och kvalitetssäkra pilgrimslederna är ett långsiktigt arbete
och behöver ta tid, för att få samordning och utveckling att succesivt gå
framåt. Pilgrimslederna kommer alltid att till viss del hålla olika kvalitet och standard vad gäller turistisk infrastruktur, svårighetsgrad och sevärdheter längs leden. Det viktiga är att kommunicera så besökaren kan
få information om ur välmarkerad leden är samt vilken turistisk infrastruktur som finns. Under de år som lederna utvecklas kommer lederna
vara olika välmarkerade och det ska kommuniceras på Turistrådet Västsveriges hemsida. Målet är att alla pilgrimsleder i Västra Götaland ska
hålla samma kvalitet på den fysiska leden samt ha en bra turistisk infrastruktur. Förslagsvis kan den Europeiska standarden LTQ av European
Ramblers Association tillämpas. Syftet med en gemensam kvalitetsstandard är att säkerställa en gemensam referensram på förväntad ledkvalitet.
Vissa delsträckor av Pilgrimsleden i Västra Götaland har kommit
längre i utvecklingen än andra och har bättre förutsättningar för att bli
exportmogna. Att låta utvecklingen gå olika snabbt på olika delsträckor
är att föredra och och ett förslag är att de delsträckor och kommuner
som kommit längts i arbetet kan fungera som prototyper. Dessa goda
exempel samlar aktörer kring en gemensam ambition att utveckla lederna ytterligare. Ett »best practice« skapar incitament och möjliggör även
för andra samverkande aktörer att lyfta fram sina verksamheter och på
det sättet skapa ett starkare affärserbjudande både för sig själva och för
pilgrimslederna i stort. Ytterligare ett incitament skulle kunna vara att
om man uppfyller viss kvalitetsstandard, så belönas delsträckans aktörer med olika erbjudanden om att finnas med i Turistrådet Västsveriges
marknadssatsningar och ta del av regionens utbildningar med mera.
Kommunerna bör med andra ord se kvalitetsstandarden som en möjlighet, snarare än att det uppfattas som ett tvång. De flesta i förstudiens
undersökning tror att en samordning av vissa av regionens vandringsleder skulle stärka regionen.
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Det första som måste göras konkret i arbetet med att uppnå en gemensam standard på samtliga leder är att inventera dessa till fots. På så
vis kan tillgänglighet, skyltning, skötselbehov bäst bedömas. Med det
bedömningsunderlag som stöd blir nästa steg att presentera nuläget för
kommunerna och föra dialog om vilka kvalitetshöjande insatser som
behövs för att uppnå acceptabel standard.
Inventeringen av lederna påbörjas hösten 2016 och föreslås ske enligt
ordningen nedan. Led 1, 2 och 3 inventeras 2016 och led 4 och 5 2017.
1. Skaraborg
Varnhem–Gudhem 25 kilometer
Gudhem–Kungslena 22 kilometer
Kungslena–Hjo 44/50 kilometer
2. Vänersborg–Edsleskog, cirka 100 kilometer

3. Götaälvdalen–Göteborg–Vänersborg, cirka 130 kilometer

4. Övriga Skaraborg
Varnhem–Skövde 14 kilometer
Skara–Husaby 23 kilometer
Husaby–Forshem 19 kilometer
Forshem–Mariestad 40 kilometer
Lidköping–Läckö 45 kilometer ( http ://www.pilgrimskaraborg.se/files/
Pilgrimsfolder_karta_web.pdf )
Gudhem–Falköping ( S :t Olof ) 15 kilometer
Götene–Ova ( S :ta Elins väg ) 8 kilometer
Vartofta–Kungslena 32 kilometer
Husaby–Lidköping 20 kilometer
5. Lödöse–Skara
Via Hålanda, Gräfsnäs, Nossebro, 143 kilometer
Detta innebär att vissa delsträckor längs pilgrimslederna inte kommer
att hålla samma standard som andra i början av samordningen. Detta
måste tydligt kommuniceras på en för regionen gemensam hemsida för
pilgrimslederna. Förslagsvis på www.vastsverige.com/pilgrimsleder. Se
nedan under Kommunikation.
Utmaning 3 : Markägaröverenskommelser
Idag finns sällan en rutin för markägaröverenskommelser, dokumentation och årlig uppföljning av dessa, vilket skapar ett ledsystem som inte
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är långsiktigt säkerställt. Idag är det oftast kommunerna som ansvarar
för att det finns gällande avtal eller muntliga överenskommelser mellan
markägare och kommunen. Kommunerna har också direktkontakten
med markägarna. Ett hållbart exportmoget ledsystem förutsätter dialog mellan aktörerna. Om inte markägare finns med som en engagerad
part finns risk för långsiktiga satsningar på vissa delleder/etapper kan
gå förlorade.
Kunskapen om frågor kring markägaröverenskommelser på kommunal nivå varierar och är i många fall dålig, vilket svaren på webb
enkäten visade.
För de flesta av delsträckorna finns någon slags överenskommelse med
markägaren, men är oftast inte juridiskt bindande. Överenskommelserna är skrivna på sådant sätt att ledframkomsten aldrig blir permanent
genom att finnas inlagd i fastighetsboken eller i detaljplan. En vanlig
fråga bland markägare att arbeta vidare med är hur ersättning betalas
ut vid skada på mark orsakad av vandrare.
Åtgärd 3
Det är viktigt att kommunerna, även fortsättningsvis är den part som
upprätthåller de formella kontakterna med markägarna, det vill säga
tecknar markägaravtal. Samordnarens roll blir att årligen se över att
markägaravtal finns för varje delsträcka och förnyas vid utgången avtalsperiod. Det är klokt att inleda en mer strukturerad process med ambitionen att skapa goda relationer med markägarna. Att skapa ökad förståelse hos markägarna för utvecklingsmöjligheterna med att förvalta en
vandringsled blir en viktig del i relationsarbetet. Det kan vara relevant
att närma sig markägarna på ett enhetligt sätt och att processen inleds
med att kommunerna i dialog med Västarvet tar kontakt med mark
ägarna längs de leder som nu är/vill bli exportmogna.
En ny gemensam mall för upprättande av markägaravtal för vandringsleder som håller en exportmogen standard behöver tas fram. Överenskommelsen bör vara skriftlig. En rutin där kommunerna årligen har en
kontakt med markägarna som ger dem möjlighet att enklare vara med
och påverka, känna sig delaktiga och uppdatera leddragningar behöver
också komma på plats.
Utmaning 4 : Politisk förankring
Ofta saknas strategier och långsiktiga skötselplaner på kommunal nivå
för arbetet med lederna. Lederna har många syften att fylla i ett kommunalt sammanhang och vänder sig till många målgrupper. Förstudien
visar på detta och hur det kommunala engagemanget av vandringsleder
delas mellan hälsa och fritid, turism, näringslivsutveckling, integration,
barn och unga och i profileringen av en attraktiv kommun. Detta innebär att flera olika förvaltningar ( exempelvis kultur/fritid ) är involverade. Att lederna tjänar flera syften är bra men bidrar också till ett splittrat engagemang och ansvar. Samhällsnyttan med vandringsleder är inte
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tillräckligt förankrad generellt sett i kommunernas styrdokument och
politik. De värden en vandringsled skapar ur bland annat ett folkhälsoperspektiv, för näringslivsutveckling och kulturverksamheter, eller med
andra ord för kommunens attraktivitet, är inte tydlig nog.
Åtgärd 4
Arbetet med utveckling av pilgrimslederna behöver få en högre prioritet och bättre politisk förankring på kommunal nivå. Kännedomen om
värdet av att investera i en exportmogen led behöver bättre kommuniceras till politiker och tjänstemän.
Varje kommun behöver också ta fram en vision och målsättningar för
sin delsträcka av Pilgrimsleden samt en handlingsplan för det löpande
arbetet med den. Förankringen i politiska styrdokument måste bli bättre.
Ansvar och rollfördelning mellan olika förvaltningar inom en kommun
för leden behöver också förbättras.
Utmaning 5 : Informationsmaterial och kartor
Det finns ingen enhetlig kartinformation för Pilgrimsleden. För många
delsträckor är dessutom kartmaterialet i behov av uppdatering.
Modern informationsteknik bör användas för att effektivare kunna
uppdatera kartmaterialet med nya sträckningar, boendeanläggningar
och informationspunkter med mera. En gemensam standard för kartor
saknas. Behovet av en uppdatering av befintligt informationsmaterial
och information på hemsidor samt skyltar längs lederna är stort. Många
delsträckor har endast information på svenska. En exportmogen Pilgrimsled kräver självklart information på flera språk.
Åtgärd 5
Det är nödvändigt att en gemensam heltäckande kartlösning produceras för Pilgrimsledens samtliga delsträckor.
För att vara en exportmogen led krävs tydliga och uppdaterade kartor
som ska finnas både digitalt och analogt med turbeskrivningar, »points
of interest« och var man kan äta och sova. Dessa ska vara översatta till
engelska och eventuellt även tyska. För informationsmaterial om Pilgrimsleden behöver också ett grafiskt profilprogram skapas med riktlinjer
för en gemensam layout av exempelvis skyltar, broschyrer, kartor. Detta
skapar en tydlighet och är helt nödvändig för ledens marknadsföring.
Utmaning 6 : Utveckling av
näringslivet längs pilgrimslederna
Vissa delsträckor behöver bättre infrastruktur vad gäller bo-äta-göra.
Företag inom dessa branscher är ofta små och har behov av externt stöd
sin utveckling. Utbildningsbehovet av entreprenörerna längs leden är
stort inom exempelvis värdskap, marknadsföring och storytelling .

Pilgrimsleder i Västra Götaland

Det är fortfarande relativt få som vandrar på Pilgrimsledens olika delsträckor och aktiviteten är mycket säsongsbetonad. Moment 22 råder
eftersom om inte service finns kommer inte vandrarna och finns inga
vandrare vill ingen starta serviceföretag.
Åtgärd 6
Att utveckla en exportmogen vandringsled är ett moment 22. Kommer
inga besökare är det svårt att utveckla en led med god kvalitet och infrastruktur. Håller inte leden en god standard är det svårt att få vandrare
intresserade, särskilt internationella besökare.
Hur kan intresset för att starta verksamhet inom boende, mat och aktiviteter längs då pilgrimslederna öka ? Förstudien visar att intresset hos
entreprenörer och politiker för att satsa på verksamheter inom bo-ätagöra varierar mellan kommunerna. Genom att jobba aktivt med näringslivet längs lederna och ha dem med i utvecklingsarbetet ökar chanserna
att den infrastruktur som behövs och efterfrågas växer fram. Turistrådet
har en viktig roll i arbete med affärsutveckling av företag med exempelvis utbildningar i produktutveckling, marknadsföring och information
om gällande lagstiftning.
Det blir samordnarens roll att initiera en bra dialog med kommuner
och entreprenörer längs lederna och identifiera eventuella hinder för
utvecklingen av nya bo-äta-göra verksamheter. För att utveckla infrastrukturen längs pilgrimslederna, inte minst i delar av regionen som är
glest befolkad med begränsad service, behöver nya lösningar användas.
Förslagsvis kan man utveckla service efter konceptet delningsekonomi.
Airbnb, Home Swop och CouchSurfing är exemepl på sådana lösningar.
Svenska kyrkan, hembygdsföreningar och andra typer av föreningar
kan få stor betydelse för ledutvecklingen genom att exempelvis erbjuda
service med enklare härbärgen och guidningar om den lokala historien.
Längs lederna finns många besöksvärda platser och miljöer. I Skaraborg
finns bland annat många sevärda medeltida kyrkor. Utvecklingsbidrag
från LLU, LONA och andra finansieringsbidrag kan användas för utvecklingen av bo-äta-göra längs pilgrimslederna. För att företag ska få stöd
av Turistrådet med marknadsföring krävs enligt deras affärsmodell att
de håller så kallad »Världennivå«.
Utmaning 7 : Finansiering och uppföljning
Ofta är för små resurser avsatta för drift, underhåll och marknadsföring
De flesta kommunerna satsar inte särskilt på pilgrimslederna. Inte sällan
är ledernas utvecklingsarbete projektfinansierat och långsiktiga planer
över finansieringen saknas. När ett utvecklingsprojekt är klart följs sällan resultatet av insatsen upp. Dessutom brister resultatuppföljningen
och effekterna av insatta resurser är emellanåt svåra att mäta.
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Åtgärd 7
För att motsvara de internationella besökarnas förväntningar på en regional exportmogen Pilgrimsled är det nödvändigt att det sker en standardhöjning av leden. I det har kommunerna en viktig roll med sin grundfinansiering av lederna. Men det handlar också om att öka medvetenheten och förståelsen om ledernas utvecklingspotential När väl medvetenheten finns – på alla nivåer – skapas förutsättningar för idéutveckling
och kreativitet. Inte minst hos företagen som jobbar mot marknaden.
Olika finansieringsmodeller bör dock utvecklas för en breddad finansiering En utblick internationellt visar att det inte är ovanligt att man
får betala för parkeringsplatser, toaletter, ved, övernattning i vindskydd
med mera.
Ytterligare ett sätt att få in medel är att se över donationsfonder och
stiftelser som man kan söka anslag hos. Bidragsansökningar kan handla
om naturvård, kulturmiljövård, rekreation och friluftsliv för barn.
En annan viktig finansieringsmöjlighet för utvecklingen av Pilgrimsleden är medel från LLU ( Lokalt Ledd Utveckling ) och LONA ( Lokala
Naturvårdsprojekt ).
Drift och underhåll av lederna hanteras på kommunerna. Vissa kommuner sköter sin led i egen regi, andra har lagt ut delar av underhållet
på entreprenad. Några kommuner kompletterar skötseln med att anlita
olika föreningar, till exempel en scoutförening eller en idrottsförening,
som hjälper till med enklare underhållsarbeten.
Ett intressant exempel på hur man kan organisera och finansiera en
vandringsled, och som kan tjäna som förebild för Pilgrimsleden, kommer från Region Skåne och arbetet med Skåneleden :
1 ) Regionen gör upphandlingen av ett behovsanpassat ramavtal ( eller utnyttjar ett redan existerande ramavtal som passar ) och avropar driftsbehovet därifrån. Regionen avropar och betalar själv för
driften alternativt fakturerar kommunerna i efterskott. Kostnaden
kan då baseras på den gemensamma kvalitetsstandarden och en bedömd snittkostnad per ledkilometer för kommunerna.

2 ) Regionen gör upphandlingen av ett ramavtal som passar och
gör det möjligt för berörda kommuner att ropa av från detta avtal
men kan även själv avropa från avtalet.

Kommunerna betalar då själv för avropad drift och regionen betalar för det regionen har avropat. Regionen, i egenskap av kvalitetsgranskare, bör göra/vara med vid upphandlingen av ramavtalet liksom vid respektive avrop för att säkerställa att nödvändiga
behov och kvalitén på driften blir tillgodosedd. Region Skåne har
räknat på den årliga snittkostnaden för Skåneledskommunerna, vilken uppgår till cirka 2 000 kronor per ledkilometer. I detta ingår
kostnader för bland annat tid och faktiska medel, Region Skånes
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företag på de olika nivåerna.

Steg 1 – Sverige

Steg 2 – Norden

Steg 3 – Världen

1.1

Lagstadgade
företagskrav

1.1

Lagstadgade
företagskrav

1.1

Lagstadgade
företagskrav

1.2

Branschkrav

1.2

Branschkrav

1.2

Branschkrav

1.3

Aktiv i Basetool

1.3

Aktiv i Basetool

1.3

Aktiv i Basetool

1.4

Komplett
produktblad

1.4

Komplett
produktblad

1.4

Komplett
produktblad

1.5

Översatt material

1.5

Översatt material

1.6

Onlinebokningsbar

1.6

Onlinebokningsbar

1.7

Miljö- och
kvalitetsaktiv

1.7

Miljö- och
kvalitetsaktiv

1.8

Tillgänglighetsinventerad

1.9

Öppethållande

1.10 Professionellt arbete med
säljledet

Sverige – NordeN – världeN

1.11 Professionellt
mottagande av PR/media
1.12 Kommenterafunktion

Förmåner

1.13 Följa destinationens
profil och värdegrund

Nedan följer en beskrivning av vilka förmåner som erbjuds företag på de olika nivåerna.

1.14 Destinationsambassadör

Steg 1 – Sverige

Steg 2 – Norden

Steg 3 – Världen

2.1

Exponering Sverige

2.1

Exponering Sverige

2.1

Exponering Sverige

2.2

Onlinebokningssystem

2.2

Onlinebokningssystem

2.2

Onlinebokningssystem

2.3

Basutbildningar

2.3

Basutbildningar

2.3

Basutbildningar

2.4

Gruppen Västsverige

2.4

Gruppen Västsverige

2.4

Gruppen Västsverige

2.5

Nätverkande &
workshops

2.5

Nätverkande &
workshops

2.5

Nätverkande &
workshops

2.6

Exponering Norden

2.6

Exponering Norden

2.7

Vidareutbildningar

2.7

Vidareutbildningar

2.8

Cross selling

2.8

Cross selling

2.9

Kampanjmedverkan

2.9

Kampanjmedverkan

2.10 Exponering
internationellt
2.11 Exponering via
samarbetspartners
2.12 Exponering vid
visningsresor

Överst : Turistrådet Västsveriges Företagskategorisering för ökad exportmognad, förmåner
Nederst : Turistrådet Västsveriges Företagskategorisering för ökad exportmognad, krav.
Källa : http ://www.vastsverige.com/Documents/skovde/Sverige_Norden_V%C3%A4rlden.pdf

2.13 PR/Media
2.14 Mötesindustrin
2.15 Individuell
affärsutveckling
2.16 Träffar

Pilgrimsleder i Västra Götaland

19

20

Västarvet Rapport 2016

tid och bidrag samt kommuners personella och finansiella resurser
för drift, underhåll och nyinvesteringar längs leden.

3 ) Kommunerna gör själva upphandlingen av driften och betalar
själva för den. Risken i detta alternativ finns att behovsbilden anpassas efter den lokala kommunala ekonomin. Kommuner beroende på storlek har högst varierande resurser för upphandling och
att driftsupphandlingen därmed blir lågprioriterad ( Källa : Region
Skåne, 2013, utredning kring Skåneledens utveckling  ).

Utmaning 8 : Marknadsföring och kommunikation
Marknadsföring och kommunikation av Pilgrimsleden i Västra Götaland
varierar idag mellan de tre olika huvudsträckorna Götaälvdalen, Skaraborg och Dalsland. Det saknas med andra ord en sammanhållen kommunikation av leden. Anledningen till detta är att ledens delsträckor
har anlagts av olika aktörer vid olika tidpunkter. Detta innebär att det
är svårt för besökaren/vandraren att få en tydlig bild av Pilgrimsleden,
något som försvårar planeringen av vandringen. Det i sin tur innebär att
risken är stor att många potentiella vandrare inte söker sig till regionen.
Kännedomen om regionens pilgrimsled är dessutom låg nationellt
och internationellt.
Åtgärd 8
En kommunikations- och marknadsföringsplan behöver skapas för Pilgrimsleden. Turistrådet Västsverige får huvudansvaret för arbetet med
kommunikation och marknadsföringen av produkter mot den nationella
och internationella marknaden. En huvudkanal för detta arbete är www.
vastsverige.com. Västarvets roll i sammanhanget blir att kommunicerar
hur arbetet med samordningen i regionen fortlöper.
All kommunikation behöver förhålla sig till att pilgrimsvandring är en
företeelse som växer och för många är en viktig reseanledning. I ett turistiskt perspektiv är Pilgrimsleden en produkt med ett starkt varumärke.

Slutsats
Det är ett stort arbete som ligger framför oss att samordna och skapa
intressanta exportmogna pilgrimsleder i Västra Götaland. I mars 2016
har detta arbete inletts med målet att ha leder och produkter som ska
vara klara för marknadsföring 2019.
För att en etapp längs Pilgrimsleden ska klassas som exportmogen
behöver vissa kriterier vara uppfyllda :
1. Den ska vara kvalitetssäkrad enligt den för regionen gemensamma kvalitetsstandarden, troligtvis ERAs LQT-standard.
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2. Den ska ha skyltning på svenska, tyska och engelska
3. För samtliga berörda markägare finns skriftliga överenskommelser.
4. Leden inventeras regelbundet för att säkerställa kvalité och
standard.
5. En gemensam grafisk profil och kartstandard måste finnas.
De företag längs leden som erbjuder bo-äta-göra ska uppfylla Turist
rådet Västsveriges kritierier för så kallade »Världenföretag«, för att ta del
av deras förmåner, se bild sidan 19.
För att komma framåt i arbetet med samordning och utveckling av
Pilgrimsleden i Västra Götaland bör följande åtgärder komma till stånd:
Arbetet med Pilgrimsleden och dess olika delsträckor behöver förankras politiskt på regional och kommunal nivå och bättre synliggöras
i styrdokument.
Samarbetet mellan Västarvet och Turistrådet Västsverige utveecklas.
En tydligare roll- och arbetsfördelning mellan Pilgrimsledens olika
aktörer skapas.
Arbetsgrupper för olika strategiska utvecklingsarbeten skapas, exempelvis för drift, finansiering och näringslivsutveckling inom bo-äta-göra.
För en regional sammanhållen drift och förvaltning behöver en så
kallad Trail Manager anställas för att samordna kommunernas arbete
med den fysiska leden.
En finansieringsmodell för Pilgrimsledens fortsatta utveckling behöver skapas.
Ett gemensamt kartsystem för hela Pilgrimsleden skapas.
För Pilgrimsleden produceras ett gemensamt grafiskt profilprogram
för en sammanhållen kommunikation och marknadsföring.
En gemensam webbplats för Pilgrimsleden i Västra Götaland skapas
på www.vastsverige.com.
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Bilagor
Bilaga 1. Personer som djupintervjuades

Bilaga 1. Personer som djupintervjuades
Kenneth Joelsson, Stiftelsen Skånska landskap
Bo Björklund, projektledare pilgrimsleder Göta Älvdalen
Arvid Johansson, samordnare Sjuhäradsleden
Möte med Kommunalförbunden Dalsland, Fyrbodal,
Göteborgsregionen och Skaraborg
Aida Karimli, Ale kommun
Helena Henriksson och Anders Krylberg, Uddevalla
kommun
Johans Abenius, Melleruds kommun
Kerstin Söderlund, Leader Dalsland
Putte Eby, projektledare St Olavsleden, Östersund
Entreprenörsmöte Östersund
Carina Frykman, Göteborgs stift
Ann-Marie Nordström, Karlstads stift
Anna Appell, Skara stift
Glenn Larsson, inventerare låglandsleder VGR

Bohus fästning ( Bagahus AB, helägt kommmunalt bolag i Kungälv )
Svenska kyrkan 2 ( Orust ) ( Skara )
Biosfärområde vänerskärgården med Kinnekulle ( Lidköping, Götene, Mariestad )
Lugnås byalag och Qvarnstensgruvan i Lugnås ( Marie
stad )
Pilgrimsled Hjo-Kungslena ideell förening ( Hjo )
Turistrådet ( Lilla Edet, delsträcka Lödöse-Getås )
De flesta kommuner längs pilgrimslederna har en
eller flera personer som kan svara på frågor om kommunens delsträckor. Kommunerna kan för de flesta delsträckor ses som en bra kontakt i arbetet med lederna.
Kontaktpersonerna på dessa kommuner samt de övriga
organisationer som svarat på enkäten, kan ses som aktörer i förstudiens aktörskartläggning.

Enkät

Svarade : 30
Hoppade över : 1
Annat : Svenska kyrkan, ideell organisation, privat företag.
Samtliga verksamhetsområden finns representerade
med tyngdpunkt på fritid, turism och kultur. Ett ut
ökat samarbete och dialog mellan dessa, kommunens

Fråga 2 Inom vilket område är du verksam ?
Fråga 1 Jag jobbar på följande kommun

Pilgrimslederna inom VGR går genom tjugotvå kommuner.
Svarade : 23 ( 16 Kommuner och 7 Annan )
Hoppade över : 0
Annan : 7

samhällsplaneringsavdelningar och näringslivet kan
förbättras.

Fråga 3 Vilken delsträcka/vilka
delsträckor av pilgrimslederna jobbar du med ?

Svarade : 30
Hoppade över : 1
Annat :
S :ta Elins led
Orust 80 kilometer mellan olika kyrkor
Jönköping–Kungslena
Kungälv Fästning–St Halvards ruinen
Kommande sträcka Fästningsholmen-Ytterby
Samtliga delsträckor förutom Masthugget finns representerade i enkäten. Stort intresse och engagemang
i att få till en samverkan kring lederna.

Fråga 4 Du har i frågan ovan angett delsträckor,
hur väl stämmer följande påståenden
med din uppfattning om nuläget på pilgrimsleden ?

Svar : 27
Hoppade över : 4
Kommentarer : 6 ( se exempel nedan )
Svårt att svara på frågorna, man har ännu inte
hunnit skylta upp delsträckan, som löper på
redan banad mark. Ännu ett mycket tidigt
skede.
Vi har haft kontakt med föreningen, vi har
uppmanat dem att ta kontakt med Gräfsnäsföreningen som driftar kommunens anläggning där.
Leden är under planering. Beslut väntas i

v inter om ledens vara eller icke vara. Om ...
invigning våren 2017
Vissa delsträckor på Gudhem–Varnhem har
en mycket dålig skyltning. Folk går vilse kring
exempelvis Ekornvallen. Dessa besökare ringer
oftast till turistbyrån. Finns en app men den
är inte GPS-styrd därför ser man inte var man
befinner. Det finns idag inga bra kartor tillgängliga. Gällande Brattelid–Åsarp är denna
förträffliga karta slut och när gäller Fkp–Gudhem–Varnhem har det aldrig funnits en bra
karta att vandra utifrån. Skötselplan finns för
Brattelid-Åsarpsdelen – känner ej till om det
finns från Fkp–Varnhem. Guidehäftet – men
det efterfrågas – över Fkp–Varnhem är slut
dock finns det en hemsida som vi upplever ej är uppdaterad. Häftet/boken behöver
dock uppdateras med nya delsträckor. Naturoch kulturinformation finns exempelvis vid
Ekornavallen, Gudhem och naturum Hornborgasjön samt Varnhems kloster. Pilgrimsle-

derna visas på kommunens besökskarta, cykelkarta och den webbaserade friluftskartan.
Att säkerställa ledernas kvalitet genom att ta fram
en gemensam regional kvalitetsstandard för regionen
och inventera alla pilgrimsleder i regionen mot denna
standard är prioriterat. Detta arbete är en av de uppgifter som kan samverkas med hjälp av Västarvet/Turistrådet Västsverige. Att utbilda inventerare är även
det en uppgift för regionen.
Ska arbetet med att nå exportmognad på vissa leder
behöver mycket kraft läggas på att få till politisk förankring, upprätta skötselplaner och långsiktig strategi
i dialog mellan olika aktörer.
Endast cirka trettio procent håller helt eller till stor
del med om att det finns en långsiktig strategi för pilgrimsleden, både för friluftsliv och turism i Sverige och
internationellt. Knappt trettio procent av delsträckorna har en skötselplan för lederna och pilgrimslederna
finns med i turistiska översiktsplaner för kommunerna.
En mall på strategidokument för kommunernas turistiska översiktsplan och skötselplan för leden behöver

tas fram på en regional nivå samt medvetandegöra
politiker och tjänstemän om ledernas betydelse för
kommunens utveckling.
Det finns ett stort behov av att uppdatera informationsmaterial, kartor, hemsidor och skyltar längs lederna. Väldigt få delsträckor har information på flera språk.

Utbildningsnivån ( hur man förvaltar leden ) når en
god nivå, däremot vet vi inte hur utbildningsbehovet ser
ut bland entreprenörerna längs leden ( värdskap, marknadsföring, kunskap om pilgrimsvandring ). Samtliga
ledsträckor borde inventeras varje försommar, vilket
idag inte görs.

Fråga 5 Vem förvaltar
och kommunicerar pilgrimslederna ?

Svar : 26
Hoppade över : 5
Kommentarer : 11
Exempelvis :
Kommunen ger genom långsiktiga avtal ekonomiskt bidrag till fyra föreningar som ansvarar för skötsel och tillsyn av skyltar etcetera på
olika delsträckor av Lödöse-Skara leden inom
Vara kommun.

Vara kommun ger ekonomiskt stöd till fyra
föreningar för skötsel och tillsyn av olika
sträckor på leden mellan Nossebro och Skara.
Osäker om de som drivit fram sträckningen
av pilgrimsleden här är att betrakta som ideell
förening
Kartor etcetera togs fram i ett par leaderprojekt. Eventuellt är föreningen Pilgrim Skaraborg en aktör.
Dalslands Turism sköter marknadsföring

Som sagt det finns inget uppdrag eller budget.
Vi stöttar genom att vi tycker att det är ett bra
föreningsprojekt.

Det finns pengar avsatta för vandringsleder
i kommunen. De ska räcka till många olika

leder och fram till nu har lederna nära samhället prioriterats eftersom de används flitigare.
Detta är ett tungt arbete för en ideell förening
som får använda medlemsavgifterna till underhåll med minimalt ekonomiskt bidrag från
kommunerna. Ännu så länge har det funkat
med hjälp av sponsring från Tidaholms Sparbank och Studieförbundet Vuxenskolan men
inom kort bedömer vi att större underhåll
kommer att behövas och då kommer det inte
att finnas medel till detta.
Relativt låg nivå av kännedom om vem som gör vad
inom information, marknadsföring och administration.
De aktörer som gör mest inom samtliga områden är
kommuner och ideella föreningar. Ideella föreningar är

jätteviktiga framförallt inom skötsel, för att lederna ska
finnas. Svenska kyrkan är en viktig aktör inom alla områden förutom skötsel. Dialogen mellan det offentliga
( kommun och kyrka ), ideella och privata näringslivet
behöver förbättras.

Fråga 6 Vad är syftet med pilgrimsleden ?

Svar : 25
Hoppade över : 6
Syftet med att ha pilgrimslederna är jämnt fördelat
mellan motion/hälsa, turism, näringslivsutveckling,
integration/barn/ungdom och attraktiv kommun.
Målgrupperna för arbetet med lederna är därför flera
( motionärer ( ofta lokalboende ), turister, företag, skolor, tänkbara kommunmedborgare.

Fråga 7 Finansiering och budget

Antal svar : 24
Hoppade över : 7
Kommentarer : 6
Bagahus AB/Bohus fästning kommer att uppmärksamma pilgrimslederna på olika sätt från och med 2016 i
samverkan med bland annat Svenska kyrkan.

En post för motionsspår, leder
Finns en budget för motionsspår, leder
Leden sköts av Biosfärområdet. Driften finansieras genom intäkter av brukare ( främst annonser ). Driftskostnaden hålls nere genom

volontärsinsatser och aktiva åtgärder vid planering av sträckningen för att minimera driftskostnaderna.

Vi har drivit turistbyrån de två senaste åren
och kan konstatera en stark ökning av vandrings- och cykelturister.

Bidrag 1 000 kronor per från Kultur- och Fritidsförvaltningen

I dag är det föreningen som driver, man måste
vara beredd att samverka med andra föreningar. Som budgeten ser ut i dag finns inga medel
avsatta.

I de flesta fall vet man inte vad lederna kostar och
bidrar med och ofta är det för lite resurser avsatta för
att hålla en god kvalitet på lederna. De flesta kommuner satsar inte särskilt på pilgrimslederna. Man behöver
räkna på vad lederna bidrar med för kommunerna och
medvetande göra politiker och tjänstemän om detta.

Fråga 8 Markägare och överenskommelser

Svar : 23
Hoppade över : 8
Kommentarer : 5
Lederna följer redan banad mark samt gator.
Leden togs fram under ett projekt. Vi utgår
från att man då gjorde överenskommelser med
markägarna. Hur arbetet har fortsatt efter projekttidens slut vet vi mindre om.
Går till liten del på en privat markägare övrig
del på kommunens mark/sjöfartsverket
Överenskommelsen är långsiktig. Alla mark
ägare kontaktas årligen för avstämning
Ansvaret faller på en ideell förening som inte
har de resurser som behövs för att hålla mark
ägaravtalen uppdaterade minst vart tredje år.
Kunskapen om frågor kring markägaröverenskommelser är i många fall dålig, de flesta svarande har ingen
uppfattning. Ganska bra kunskap har man om att det
finns muntliga/skriftliga avtal samt att de flesta mark
ägare är positiva till att ha leder på sin mark.

Kommunens inblandning är mycket liten. Vet
inte om de har några mål eller ambitioner för
detta.
Biosfärområdet och Svenska kyrkan lokalt har
en löpande dialog och har diskuterat eventuell
framtida utveckling norrut mot Värmland.
Eftersom kommunen inte visat något större
intresse för pilgrimsleden vet vi inte hur de ser
på den vad gäller att locka besökare
Ett sätt är att alla kommuner själva får avgöra vilka
leder som man anser kan bli exportmogna och eventuellt är pilgrimslederna delar av dessa.
En samordning av vissa av regionens vandringsleder
skulle stärka regionen, tror de flesta av respondenterna.

Fråga 10 Hur tror du att man på bästa sätt kan säkerställa en långsiktigt hållbar led vad gäller organisation,
skötsel, finansiering och marknadsföring?

Svar : 10
Hoppade över : 24
Kommentarer :
Kartmaterial måste hållas ihop av någon utsedd part, idag är det splittrat och otydligt.
Detsamma gäller information och marknadsföring. En årsavgift som går till en central
samordnare hade kanske varit en framkomlig
väg ? Skötseln sköts nog enklast lokalt, medan
marknadsföringen bör centraliseras. Centralstyrd
inventering av ledens skick ett par gånger per
säsong.

Fråga 9 Mål, ambition och framtid

Antal svar : 23
Hoppade över : 8
Kommentarer :

Att en samordnande kraft har ansvar för hela leden i samverkan med dess intressenter, exempelvis kommuner, föreningar etcetera.

Pilgrimsleden kan vara ett problematiskt
begrepp. Anknytningen till kyrkan måste man
nog fundera över.
Så långt möjligt kvalitetssäkra, underhålla,
skylta, märka, klassificera med mera efter en
enhetlig standard för låglandsleder, typ den
som bland annat den som Skåne har utvecklat.
Därmed förstärks grunden för att vandringsled
är »gränslös« – något som vi hela tiden måste
arbeta bort kommuner emellan.
Tillsammans med kommuner formulera mål,
strategi och handlingsplan för vandringsleder
och gärna cykelleder.
I strategin ange särskild satsning på viss
vandringsled – alltså toppa – i syfte att
identifiera alla frågeställningar och söka
alla tänkbara lösningar. Hit hör analys av
målgrupper och dess önskemål samt vad
man – oväntat – kan tillföra, information,
hemsida, kvalitetskrav, möjliga anslutningar
till kollektivtrafik, kvalitetssäkring med
mera, med mera. I arbetet med Bohusleden
och dess hemsida stöter vi nu på massor

med intressanta problem, som med hög
sannolikhet är generella.
Få kommuner att anta ett dokument om i
första hand led som berör respektive kommun.
Önskar kommun kan den givetvis infoga
den eller de inom egen gräns förutsatt att de
uppfyller kvalitetskrav. Knäckfrågan blir hur
man ska formulera sig för att kommunen
ska garantera att ha ansvarig nämnd/
kontaktperson kopplad till arbetet med
vandringsleder.
Hitta några former av regional stödformer,
typ LONA. En för utvecklingsarbete
och en för drift i de delar som utgör
kommunövergripande kostnader. Hit
hör kostnader för hemsidor ( utveckling
och uppdatering ), informationsmaterial
( utveckling och uppdatering ), del av kostnad
för enhetliga skyltar och informationstavlor
med mera Länsstyrelsen kan ju avbörda sig
visst ansvar genom att lämna sitt bidrag till
typ LONA-fond. 4. Bevaka alla förutsättningar
som finns för arbetsmarknadsinsatser, som kan
leda till en förbättring av viss ledsträcka med
mera

Kommuner ska givetvis betala sin andel av skötsel,
underhåll, marknadsföring och se till att dess sträckning
håller kvalitetskraven.
Bevaka att det finns anslutningar till
kollektivtrafik. Med flera och goda
anslutningsmöjligheter kan vandraren
själv anpassa längd på vandring och
lokalbefolkning lägga upp sina rundslingor i
vilken regional ingår som en del. Användning
en och legitimiteten av leden ökar med den
förankringen.
En väl avvägd marknadsföring utformad i
samråd med berörda kommuner, de som
ytterst är ansvariga gentemot markägare
och övriga upplåtare. Beträffande
marknadsföringen fungerar det inte med
nuvarande system där en rad olika aktörer
propagerar för sin del av en regional led.
Den som googlar på vandringsleder i vilken
del det vara i regionen ska – helst – få ett
sökresultat – en portal för vandringsleder.
Att få till en helhet på pilgrimsleden. Ett helt
paket att kunna vandra flera dagar/etapper
Att det finns någon tar helhetsansvaret, gissar
att VG-regionen är den bäste.

Logistiken – Utmaningen för vandringsleder
från A till B är såväl bagage- som persontransporter. Lagar och regler styr – paketen blir
kostsamma
Gemensamma grunder för kvalitetssäkring, enhetliga märkningssystem, gemensamt profilprogram etcetera Vi försökte diskutera gemensam
informationsprofil då leden anlades och gjorde
ett utkast till utformning men fick ingen respons så vi tillämpade det bara för oss själva.
Genom tydliga roller för olika aktörer, till exempel aktiviteter   =   ideella föreningar inkl trossamfund, underhåll   =   regional aktör. marknadsföring   =   kommuner och Västsvenska turistrådet. En viktig fråga att lösa är felanmälan!
Det måste finnas en instans som samordnar
lederna i regionen samt medel för underhåll. Ideella krafter kan kontrollera och utföra
visst underhåll men om leden skall användas
i kommersiellt syfte att dra besökare till näringsställen utmed leden skall huvudansvaret
inte falla på en ideell förening och ideella krafter. Särskilt inte det ekonomiska ansvaret. Vi
saknar medel för marknadsföring – här måste regionen ta ansvar så att den sker samordnat
särskilt om man skall locka utländska turister.

Pilgrimsleder
i Västra Götaland

En förstudie om hur pilgrimslederna
i Västra Götaland långsiktigt
kan säkerställas och samordnas
Marie Fors
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