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Rundslinga Digerberget 9 km

Bad

Buss

Färskvatten

Naturreservat

Rundslinga Digerberget erbjuder en nio kilometer lång 
vandring runt berget med samma namn. Vandringen går 
genom hela det spännande gamla hyttområdet och passerar 
flera av de viktigaste sevärdheterna. Du får också njuta av 
vacker natur och fina utsikter. 

Rundslingan är markerade i blått på träd och stolpar, 
förutom de delar som följer Bergslagsleden. Terrängen är 
förhållandevis lättgången. En rastplats ligger halvvägs vid 
Lilla Ramsjön. Här finns vindskydd för övernattning. Delar 
av leden är också MTB-led.

Örebro

Bergslagsleden

www.bergslagsleden.se
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1. Digerberget
Digerberget är Kilsbergens nordligaste utlö-
pare. Från bergets topp, som är belägen mer 
än hundra meter över omgivningarna i norr 
och öster har man en vid utsikt över Nora-
bygden. Vid Digerberget finns vintertid flera 
elljusspår.

Här startar också skidspåret ”Kilsbergsspå-
ret” som går söderut till Ånnaboda (27 km). 

2. Pershyttan
Pershyttan är den bäst bevarade av länets 
bergsmansbyar och dessutom en av de äldsta, 
med anor från 1300-talet. Driften vid hyt-
tan upphörde så sent som 1953 och i gruvan 
1967. Längs leden finns landets enda vat-
tenhjul med stånggång i fungerande skick. 
Stånggången är 200 m lång och börjar i det 
restaurerade vattenhjulet. 

Stånggången överförde kraften från vat-
tenhjulet till pumpar och uppfordringsverk i 
gruvorna. Detta och mycket annat visas som-
martid av guiderna i Pershyttan.

Leden går förbi den välbevarade hyt-
tan samt bergsmansgårdar från 1700- och 
1800-talen, arbetarbostäder, smedja och kol-

hus. Pershyttan ägs av Stiftelsen Nora Järn-
vägsmuseum och Veteranjärnväg (NJOV) 
som har återinlagt stickspåret upp till hyttan 
vilket gör det möjligt att åka tåg mellan Nora 
och Pershyttan.

I Pershyttan korsar Bergslagsleden på flera 
ställen en gulmarkerad stig som är ca 6 km 
lång och leder besökaren förbi Pershyttans 
många kulturminnen, bland annat den se-
värda Lockgruvan. I Pershyttan finns som-
martid en restaurang i ett par gammaldags 
tågvagnar.

3. Dammsjön
Dammsjön har sedan många hundra år spe-
lat en viktig roll som regleringsmagasin för 
att kunna hushålla med vattnet till de många 
vattenhjul som behövts för hytt- och gruv-
driften i Pershyttan. Vid norra delen av sjön 
finns en liten badplats endast ca 200 m väster 
om leden.

4.  Kvarnbäcken-Lerkesån
Söder om Dammsjön följer leden en hand-
grävd kanal. Kanalen, som är mer än en
kilometer lång, grävdes under 1800-talet för 

att leda över en del av Lerkesåns vatten till 
Dammsjön. På det sättet kunde vattenfö-
ringen ökas i den bäck.

I naturreservatet Kvarnbäcken–Lerkesån 
finns ett av länets finaste bestånd av flod-
pärlmussla. I bäcken finns även öring och 
stensimpa och på stenarna växer sällsynta 
mossor. Områdets vattenkraft har använts 
av människan i många hundra år för olika 
ändamål. På grund av den sällsynta flodpärl-
musslan ingår reservatet i Natura 2000, som 
är EU:s nätverk för värdefull natur. Utefter 
Kvarnbäcken finns bland annat spår efter 
två kvarnar men också slaggrester som tyder 
på att här troligen även funnits en eller flera 
hyttor

Sevärdheter längs Rundslingan

Viktigt att veta
●	 Gör upp eld bara på de iordning-

ställda eldplatserna.
●	 Förvissa dig alltid om att elden är 

släckt innan du går vidare.
●	 Avstå helt från att göra upp eld under 

sommarens torrperioder då brandfa-
ran är stor.

●	 Bryt inte grenar och ris av levande 
träd.

●	 Du får tälta efter leden, men gör det 
helst intill rastplatserna och inte mer 
än en natt på samma plats.

●	 Gå inte vid sidan av leden där den 
går nära bebyggelse, genom odlade 
marker eller över skogsplanteringar.

●	 Skräpa inte ned i naturen.
●	 Om Du har hund med, tänk på att 

du alltid måste hålla den kopplad i 
skog och mark tiden 1/3–20/8.

●	 För att undvika att störa älgjakten 
bör du inte använda, leden under 
den mest intensiva jaktperioden 
andra måndagen i oktober till början 
av november.

Fakta om Bergslagsleden
Bergslagsleden är en 28 mil lång vandringsled 
genom hela Örebro län. Den är uppdelad i  
17 etapper. Region Örebro län är huvud-
man för leden. Bergslagsleden markeras med 
orange färg på träd eller stolpar. Vid vägskäl 
och stigförgreningar används hänvisningspi-
lar med Bergslagsledens symbol. 

Rundslingor
Förutom leden har vi gjort iordning några 
rundslingor, där du kan starta och sluta på 
samma ställe. Rundslingorna följer till delar 

Bergslagsleden. Resterande del är markerad 
med blå färg på stolpar eller träd. 

Bussförbindelser
Det finns utmärkta bussförbindelser fram 
busshållplatserna på kartan längs sträckan 
Örebro - Nora. Lägre turtäthet på helger. 
Upplysningar om busstider, 020-22 40 00.

För mer information
Nora turistbyrå, 0587-811 20, www.nora.se, 
Information naturreservat: www.lansstyrel-
sen.se/orebro/naturreservat

Friluftslivets webbsida 
På www.bergslagsleden.se hittar du samlad 
information om Bergslagsleden. Här finns 
aktuell information om övernattningsmöjlig-
heter längs leden. Du kan ladda ned etapp-
blad och få förslag på andra upplevelser via 
vår interaktiva karta. 

Bergslagsleden som app
Bergslagsleden finns också som app till din 
Iphone eller Android. Ladda ned appen gratis 
från App Store eller Google play.


