
Syfte: Upprustning av 42 km vandringsled mellan Skatås i Göteborg 
och Hindås i Härryda. Leden passerar genom marker ägda av Göteborgs 

stad, 60 privata markägare, Partille kommun och Härryda kommun.

Projektet pågick 2012-2014

H I N D Å S ,  H Ä R R Y D A K O M M U N

VILDMARKSLEDEN



Projektet avslutades 2014 
med uppstart
av terrängloppet
Skogsmaran, 
42 km Skatås- Hindås.



Sedan 2014 har antal deltagare ökat varje år, tills pandemin kom…

2020 genomfördes loppet ändå, trots att det max tillåtna antalet 
deltagare då endast var 50 personer. 
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Löpning 42 Löpning 21 Löpning 11 Vandring 42 Vandring 21 Vandring 11



Under pandemin har Vildmarksleden varit extra popular!



Huvudarrangörer för Skogsmaran har varit byalaget Hindås 
Kommunalförening samt Hindås Skidklubb. 

Intäkterna från terrängloppet har genom åren fördelats på de olika 
föreningar som hjälpt till - men särskilt till Hindås Skidklubb för drift och 
underhåll av konstsnöspåret.



Skogsmaran 2022
Drygt 400 deltagare. 
42 km, 21 km och 11 km. 
Löpning och vandring.

Feststämning och målgång
vid stationshuset I Hindås!



Funktionärererna får sina
instruktioner och hämtar allt
material i Hindås stationshus
fredag kväll. 

Det blir en extra tidig start för de 
som startar vandrarna och löparna
i Skatås lördag morgon.



Längs med banan krävs
det 5 vätskekontroller.

Funktionärer i alla åldrar
hjälper till.



Över 70 funktionärer är igång
under tävlingsdagen.



Några av de glada vinnarna 2022



Hittills har underhållet på leden skötts av 
“Vildmarksledens vänner”. Tack vare
enstaka kommunala bidrag till en början, 
men huvudsakligen med hjälp av egna
intäkter från terrängloppet Skogsmaran.

För att få till en hållbar lösning för 
finansiering av underhållet på Vildmarksleden
har det under 2022 påbörjats en diskussion
med Härryda kommun om att skriva ett IOP-
avtal (Idéburet Offentligt Partnerskap). 

• Partille kommun är också med i en dialog om 
framtida bidrag.

Underhåll på 
Vildmarksleden


