


KOPPARTRAMPEN, 60 km

Svårighetsgrad: Röd Tidsåtgång: 2,5-5 h  Höjdmeter: 510 m

Koppartrampen är en del i den nystartade Bergslagsklassikern 
där det gäller att inom en tolvmånadersperiod genomföra 
Lospåret på skidor, Koppartrampen på cykel, Lindesimmet och 
löpandes ta sig Norasjön runt.

Startar gör du vid Malmtorget i Kopparberg och cyklar via 
Skäret upp mot Älvhöjden och sedan tillbaka igen. Leden pas-
serar i närheten av, eller genom flera, olika naturreservat med 
spännande natur. 

Du kan öva på loppet under hela sommaren och komma väl 
förberedd inför nästa års tävling. Banan går mestadels på grus-
väg och är relativt kuperad.

1. Opera på Skäret: Här produceras opera i världsklass som 
framförs i operahuset vid sjön Ljusnarens strand i hjärtat av 
Bergslagen.

Det säregna operahuset, beläget i naturskön miljö, är en del av 
upplevelsen. Det före detta virkesmagasinet har en akustik som 
inte överträffas ens av världens stora scener – därom vittnar 
inte minst många av de världsartister som sjungit här genom 
åren. Hit vallfärdar varje sommar tusentals operaälskare, från 
Sverige såväl som från utlandet, för att ta del av en unik opera-
upplevelse.

På området finns en servering som är öppen hela dagen från 
11.30 till föreställningarna slutar. Där finns allt från kaffe med 
dopp till matigare pajer och smörgåsar med ör och vin. På 
grund av detta av detta är förtäring av egen medhavd mat och 
dryck inte tillåten. Det finns dock en strandremsa och vacker 
skogsbacke utanför vårt område där egen medhavd matsäck 
kan ätas.

2. Nittälvsbrännans naturreservat: Tidigt på våren år 2000 
inträffade en skogsbrand på Nittälvshedarna ett par kilometer 
norr om Dansarbacken. Branden startade vid en antänd bil på 
en skogsbilväg väster om Nittälven och spred sig i nordostlig 

riktning, där den så småningom kunde begränsas. I dag har 
brandområdet förvandlats till ett spännande naturreservat, ett 
av de reservat som ligger i anslutning till den vackra Nittälven

3. Kaljoxadalen:  är ett av Örebro läns största skyddade vild-
marksområden. Det gränsar i norr mot reservatet Nittälvsbrän-
nan och tillsammans har reservaten en yta på drygt 700 hektar. 
Kaljoxadalen är ett variationsrikt landskap med såväl berg och 
skog som hedar och myrar. Det gör att reservatet också har ett 
rikt växt- och djurliv.


