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Bergslagen Outdoorkarta
Komplettera denna naturguide med vår 
egna outdoorkarta. 

www.bergslagen.se

Naturreservat
Hitta fakta om ditt naturreservat via Läns- 
styrelsens sökfunktion. Det är alltid speciella 
regler i ett naturreservat. Kolla upp vad som 
gäller dit du ska innan du packar ryggsäck-
en.

www.lansstyrelsen.se/orebro

Bergslagen cycling
Bästa kartverktyget till cykling i Bergslagen.

www.bergslagencycling.com

Naturkartan
Naturkartan är en bra app att ha med sig 
på turen i mobilen när du vandrar Bergs-
lagsleden.

www.naturkartan.se

Kartor
Kartlegend
Illustrerade kartor.
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Den här guiden är till för dig som längtar ut. 
För dig som förstått tjusningen och aldrig vill 
gå in. Eller för dig som tvekar över om en  
semester eller weekend utomhus är något för 
dig. En vistelse långt från trafik och snabbköp. 
Långt från skärmar, val och beslut. Bergslagen 
säger hej och välkommen till fri luft, rörelse,  
gemenskap och naturens magiska värld.

Inledning

I den här guiden lämnar vi tätorten för ett tag och 
tar ett stort kliv ut i naturen. Mellan pärmarna  
hittar du sex områden i det vilda och vackra Berg-
slagen. Områden som alla har sin unika charm 
och identitet. Från lättillgängligt till kuperat. 
Från vildmark till kulturhistoria. Från öppna 
vidder till gammelskog. Från stadsnära lands-
bygdsidyll till mäktiga naturupplevelser. 

Du får lära känna traktens natur bättre  
genom både bild och ord. Bland tips och råd hit-
tar du förslag på hur du kan uppleva naturen. 
Upptäck leder för vandring och cykling i varie-
rande längd och utmaning. Från lättrampade 
slingor för hela familjen till tunga grusbackar 
för dig med många mil bakom dig. Inspireras av 
utmanande MTB-leder eller lär dig mer om sko-
gens djur. Hitta ställen att pausa vid, platser att 
slå upp tältet på. Läs in dig på sjöar och vatten-

drag som lockar till paddling eller hitta utsikts-
platser som får dig att tappa andan.

Naturreservaten har fått sin alldeles egna 
del, skatter väl värda att upptäcka. Det är i reser-
vaten du får uppleva en alldeles orörd mark, där 
naturen fått leva sitt eget liv. Där fåglar och djur 
stormtrivs och andetagen blir lugna igen. Där 
en natt i ett vindskydd blir ett minne för livet. 
Vi lyfter några av Bergslagens sammanlagt över 
hundra reservat. Vilket blir din favorit?

Oavsett om du kommer långväga ifrån eller 
bor i Bergslagen är du välkommen att upptäcka 
vad som finns bakom nästa krök. Uppslagsbok, 
inspirationsdos eller ständig följeslagare i rygg-
säcken. Låt guiden bli tummad och använd. Det 
är dags att upptäcka Bergslagens sinnrika, gröna 
och sköna natur.
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Tips

Kultur i naturen

Vandra

Naturreservat

Paddla och SUP

Cykla

Service

Färgnyckeln
Röd, gul eller varför inte en hel regnbåge?  
Här hittar du nycklarna som förenklar din 
läsning och hjälper dig att ha koll på vad som 
är vad. Håll utkik efter färgkoderna i texter 
och i kartorna – här kan du hitta leder och 
stigar, service och tips i respektive område. 
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1  Basecamp Nora
2  Bergslagsleden etapp 6,  

 Hammarby–Pershyttan, 15 km
3  Rundslinga Amboberget, 12 km
4  Rundslinga Digerberget, 9 km
5  Skärmarboda (flera turer)
6  Järleån
7  Skärmarboda
8  Dalbotorpsravinerna 
9  Pershyttan MTB (flera turer)

10  Nyhyttan MTB (flera turer)
11  Kottabergets flowtrails
12  Gruvrundan, 27 km
13  Norasjön runt, 22 km
14  Järlerundan, 27 km
15  Nora–Örebro, 37 km
16  Nora
17  Pershyttan
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I Norra Kilsbergen rör du dig i en stadsnära 
vildmark. Det är aldrig långt till att fylla på  
vattenflaskan eller pausa friluftslivet med en 
fika. Det är här du vandrar genom kulturmärkta 
miljöer och cyklar förbi röda träkåkar. Men låt 
dig inte luras av närhet och bekvämlighet. Här 
väntar naturäventyr för alla – från spännande  
grottor till vilda naturreservat och utmanande  
MTB-leder. Nora blir gärna knutpunkten för 
dina äventyr. Den lilla trästaden, som en gång 
i tiden var en samlingsplats för bergsmännen i 
Bergslagen, har idag förvandlats till en plats för 
alla sinnen där kultur och historia möter nytän-
kande och kreativitet. 

Det bubblar i Norra Kilsbergen. Av driv, framåt- 
anda, kreativitet och stolthet. Trakterna kring den 
lilla trästaden Nora och Norra Kilsbergen är för dig 
som vill kombinera kultur och natur med historia och 
småstadscharm. För äventyr som är lätta är hitta. 

Norra Kilsbergen
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1. Färgglada kåkar i trästaden Nora. 
2. Med utsikt över Norasjön. 
3. Kulturreservatet Pershyttan för  
 både stora och små.
4. MTB-leder som passar alla. 

Basecamp Nora
Nora kan vara både utgångspunkt eller mellan-
landning. Ett ställe att pusta ut på, en plats att 
upptäcka nytt. Mellan träkåkar och längs kuller-
stensgator hittar du både gammalt och nytt, salt 
och sött. Låt tältet torka och ta in en natt på ho-
tell, ge cykeln en välbehövlig service, låt kroppen 
ladda om under en massage eller bryt av grön-
skan med kulturella intryck. I Nora myllrar det av 
liv – med naturen alltid närvarande runt knuten.

Vandra
Rundslingor är fina dagsutflykter för dig som 
bara vill ta en tur eller för dig som är ovan vand-
rare. Rundslinga Digerberget och Amboberget är 
båda en del av Bergslagsleden – kanske en smyg-
start till en längre vandring framöver?

Styr stegen in i historien under vandringen 
Rundslinga Digerberget 4 . Under nio kilometer upp-
täcker du bergsmansgårdar, smedja, hytta och 
gruva. Du passerar rakt igenom kulturreservatet 
Pershyttan, där pausen kan bli lång. Här finns 
möjlighet att spana in hur järn- och bergsbruket 
såg ut på riktigt. Vandringen tar dig vidare till 
Dammsjön, där du på norra sidan av sjön kan ta 
dig ett välförtjänt dopp om temperaturen tillåter. 
Passera naturreservatet Kvarnbäcken-Lerkesån, 
där den sällsynta flodpärlmusslan trivs extra 
bra. Ser du något glimma till i de gamla slagghö-
garna är det förmodligen bergslagssten. Om du 
utgår från Pershyttan under sommartid, hoppa 
på veterantåget i Nora och börja vandringen på 
ett annorlunda sätt. 

2

2
3

1
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Cykla MTB
Det är dags att upptäcka Bergslagen från skogssti-
garna. Med start från Digerberget eller Pershyttans 
besökscenter 9  kan du nå ut på 15 olika leder om 
totalt 220 kilometer. 

Det finns allt från korta, barnvänliga leder 
till tekniska, långa och krävande leder – från enk-
laste grön till svåraste röd. De svarta markering-
arna visar teknikbanor, tuffa slingor som låter dig 
öva på det du behöver. I Pershyttan finns ett be-
sökscenter med toalett, vattenkran och parkering.

Flera leder går genom bergsmansbyn  
Pershyttan och vidare ut på historiska stigar. 
Vid Digerberget hittar du två pumptracks och 
teknikbana och vid Kottaberget 11  växer flowtrails 
fram. Nora/Pershyttan är sammanlänkat med 
Ånnabodas ledsystem för MTB i söder.

Ett par mil norr om Nora, i Nyhyttan 10 , finns 
fina och utmanande MTB-leder som går längs 
gruvor, sjöar och rastplatser. Nybörjare eller van 
cyklist – testa Paradisrundan, Gruvrundan eller 
Havtjärnsrundan. 

Rundtur: Skärmarboda och Amboberget
Längd: 3 eller 9 km  Tid: 1–3h   
Start: Skärmarboda eller Mogetorp
Svårighetsgrad: Lätt till medel

Strax intill blockgrottorna i Skärmarboda 
finns Rundslinga Amboberget 3 . Halvvägs under 
den drygt 12 kilometer långa rundslingan kan 
du njuta av en mäktig utsikt från hög höjd. Hitta 
slingan från Skärmarbodas entré eller från parke-
ringen vid Mogetorps värdshus. Missa inte block-
grottorna Blå grottan och Frihetsportalen, två 
grottor i utkanten av Skärmarbodaområdet 5 . 

Vandra Bergslagsleden
Bergslagsledens etapp 6 2  bjuder på 15 kilometers 
vandring i kulturhistorien. Upplev Sveriges äldsta 
järnväg, rester från istiden och den imponerande 
Långforsen som har haft stor betydelse för järn-
hanteringen i trakten. När leden passerar Järleån 
kan du göra en avstickare in i naturreservatet 
som löper nedströms ån. I den lilla byn Källarhal-
sen passerar leden järnvägen Ervalla–Nora. Den 
invigdes år 1856 och är Sveriges äldsta normal-
spåriga järnväg och fungerar numera som musei-
järnväg. Rasta kan du göra vid Uvberget där det 
finns vindskydd, eldstad och toalett. 

Här vandrar du även på Signaturled Bergs- 
lagen, av Svenska Turistföreningen utvald som 
en särskilt vacker och kvalitetssäkrad flerdagars- 
vandring. Hela leden löper längs Bergslagsleden 
och sträcker sig i fyra etapper mellan Lekhyttan 
och Nora.

Mot
Örebro

Mogetorp

Mot Nora
& Lindesberg

Skärmarboda

50

Bergslags-
leden

Bergslagsleden

4
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Cykla grus och asfalt
Gruvrundan 12  är en 27 kilometer lång upptäckts-
färd till några av Bergslagens tongivande gruvor. 
Första gruvan ut är Striberg, tätt följd av Klacka 
Lerbergs gruvpark. Här finns lämningar och spår 
av både gruvhål och malmtorg. Gruvrundan sling-
rar sig fram på landsvägar i ett kuperat landskap. 
Turen vänder tillbaka mot Nora längs Fåsjöns 
västra sida, glöm inte att suga i dig utsikt så det 
räcker till nästa cykeltur.

Har du slagit läger i Nora? Utgå från den 
lilla trästaden och cykla norrut för turen Nora-
sjön runt 13 . På östra sidan av sjön väntar en fin 
vy över Nora, med både kyrktorn och Alntorps 
ö i blickfånget. Turen slingrar sig vidare mot 
Born, mestadels mellan ängs- och åkermark. 
Efter drygt två mil av lättrullad asfalt når du 
Nora igen. Även denna tur passar både van och 
ovan cyklist. Finns orken, gör en avstickare på 5 
kilometer runt Järle. Under Järlerundan 14  väntar 
vackra omgivningar och ett stycke bevarad his-
toria, i form av Järle stad.

Är du sugen på en tur till slottet? Från Nora 
till Örebro 15  är det ca 37 kilometer. Via Pershyt-
tan eller Järle/Mogetorp cyklar du en stund på 
grusväg innan du når flackare asfaltsvägar mot 
Örebro. 

1. Slingrande landsvägar genom Pershyttan.
2. När naturen sätter prägeln på semestern. 
3. Upptäck från cykelsadeln. 
4. Mot strandpromenaden i Nora. 

Fråga & Svar med Åsa Sandell 
Världsmästaren i boxning ger oss sina 
bästa tips och avkrokar på hemmaplan.

1

2

Vilken plats i Bergslagen återkommer  
du ofta till och varför?

Tre sjöars väg är ingen plats, men 
vägsträckan utmed Norasjön, 
Fåsjön och Usken tog andan ur 
mig och blev ett slags destillat 
av Bergslagens skönhet när vi  
började titta på hus i bygden och så småningom flyt-
tade till Nora. Sex år senare blir jag fortfarande lyrisk 
över det böljande landskapet och sjöarna och varje 
gång suckar jag och säger ”herregud, så vackert det är.”

Vilket besök får vi inte missa?

Galleri Astley i Uttersberg. Konsten ryms i en gammal 
järnvägsstation och ett tegelmagasin och där finns 
bland annat teckningar och grafik av Ernst Neizvestny, 
som var galleriets första utställare 1977. I skulpturpar-
ken mellan byggnaderna står min personliga favorit, 
stenfiguren ”Den nöjde” av Olle Brandqvist. Trevligt 
café med hembakat dessutom!



Kultur i naturen
Nora 16 : Att besöka Nora är lite som att kliva in i 
ett museum. Men med den stora skillnaden att 
allt är på riktigt. Staden lever med sin historia  
och är idag en av Sveriges mest välbevarade 
trästäder. Många av trähusen längs kullerstens-
gatorna ser likadana ut som de gjorde för flera 
hundra år sedan. Under bergshanteringens stor-
hetstid var Nora en samlingsplats för bergsmän-
nens affärsmöten, idag förvandlad till en plats 
för historia, kultur och kreativitet. Lär dig mer 
om staden, historien och de välkända profilerna 
under en stadsvandring. Bli din egen guide under 
vandringen med hjälp av en tryckt folder eller 
ladda hem Trästadsappen och ljudvandra dig 
genom staden.

Pershyttan 17 : Pershyttan är en av Sveriges 
bäst bevarade bergsmansbyar, idag märkt som 
kulturreservat. Här kan du se och ta del av hur 
det gick till när hytta och gruvor var i bruk på 
platsen som en gång var ett eget litet samhälle. 
Hela området med gruvhål, vattenhjul, stång-
gång och kolhus är värt att upptäcka och Pers-
hyttan går fint att utforska på egen hand året 
om. I Pershyttan hittar du ett besökscenter som 
alltid är öppet och under sommarmånaderna 
kan du boka en guidad vandring. Även här kan 
du upptäcka området på egen hand med hjälp av 
en folder. Missa inte Natur- och kulturstigen – en 
sex kilometer lång slinga som tar dig genom byns 
historia. 

3

4

Nora

NorasjönNorasjön

Pershyttan

244

Rundtur: Norasjön runt  
Längd: 22 km  Tid: 2h  
Start: Nora 
Svårighetsgrad: Lätt
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Ny energi i farten. 

Grön smoothie

När energin tryter kan en grön skatt i ryggsäcken 
komma väl till pass. Energi som smakar piggt!

Du behöver:
En näve bär
En näve gröna blad, t ex grönkål eller spenat
En näve havregryn
En skvätt vatten
En halv citron
1 cm ingerfära

Gör så här:
Mixa allt och häll i lämplig flaska. Om du vill behålla 
kylan en stund, ta en isbit istället för vatten i flaskan 
och skaka innan du dricker. Prova dig fram till mäng-
den citron och ingefära – vad gillar du? 

12
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1. På span efter flodpärlmusslan.
2. En midsommarnattsdröm i Bergslagen.
3. Medköpt och hemlagat i höstskogen.
4. Paus på bryggan vid Norasjön. 

Djuren
I Bergslagen finns några av södra och mellersta  
Sveriges finaste bestånd av flodpärlmussla.  
Flodpärlmusslan är en fridlyst och hotad art 
som ställer höga krav på sin livsmiljö. Den lever  
på öringens gälar och är därmed även beroende  
av ett bra bestånd av öring. I naturreservatet 
Kvarnbäcken-Lerkesån strax intill Pershyttan 
mår flodpärlmusslan extra bra, här finns ett 
stort bestånd i vattnen.

Det goda
Bär och svamp finns det gott om i skogarna. Men 
kräver smaklökarna nytt finns bot. Matsäcken 
har alla möjligheter att bli sitt bästa jag under en 
paus i Nora. Välj bland nybakat, nygräddat eller 
nybryggt längs gatorna i staden eller i det kreati-
va kvarteret Bryggeriet. Nora är känt för sin goda 
glass – vilken smakar smaskigt på en solig park-
bänk eller längs strandpromenaden i stan. 

1

3
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Sov över
I trakterna kring Nora finns det många ställen 
du kan kalla hemma för några dagar. Bo bekvämt 
på något av stadens hotell, sov gott i en tågvagn 
med utsikt över Norasjön eller ta in på någon av 
Bergslagens herrgårdar. Ställplatser och cam-
pingplatser finns för dig som helst bor på hjul.

      

Äventyr  
på två hjul

Planera ditt cykeläventyr med 
Bergslagen Cycling. Lång, kort,  

lätt eller utmanande på alla under-
lag. Sök bland 4200 kilometer  
cykelleder och hitta den som  

passar just dig. Här kan du också 
söka på vad du vill uppleva!  

Kultur, utsikt eller naturreservat 
– klicka, cykla, njut! 

Här är två favoriter:

Pershyttan, Kottabergs- 
rundan MTB 4 km

Fin stigcykling, för både stor och 
liten. Klättringen upp till Kottaber-

gets topp är inte brant, men tar dig 
till utsikten över sjön Vikern.

Nyhyttan,  
Gruvrundan MTB 7 km

Tekniskt lättcyklad led, men räkna 
med att de hundra höjdmeterna kan  
kännas. Grusbackar, stigar, spångar  

och mängder av gamla gruvor! 

www.bergslagencycling.com

2
4
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Naturreservat

Om du rör dig i Norra Kilsbergen i trakterna 
utanför Nora är naturreservaten lättillgäng- 
liga. Upptäck en natur präglad av såväl  
uråldrigt hav som istid. Packa ryggsäcken för 
en dag bland grottor och forsar eller övernatta 
till skogens ljud i något av reservatens vind-
skydd. Olika slingor och bra kommunikation 
gör att de här reservaten passar hela familjen.

www.bergslagen.se

1. Tidig vår vid Järleån. 
2. Bland klippor och grottor i Skärmarboda.
3. Grönskande Dalbotorpsravinerna.

6 Järleån

Järleåns naturreservat föl-
jer en flera hundra tusen år 
gammal dalgång där vatt-
net tar sig från Norasjön via 
Järleån mot sjön Väring-
en. Här finns en av länets 
mäktigaste forssträckor – 
Långforsen. Vill du se Lång-
forsen brusa är vårfloden 
bäst att pricka in, medan 
blomsterprakten är som 
vackrast på försommaren. 
Längs ån hittar du en vand-
ringsled mellan 2,5 och 5 
kilometer. Flera startplat-
ser och många rastplatser 
gör Järleån lättillgängligt 
för många. 

16
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Skärmarbodabergen är en 
unik och spännande plats. 
Ge dig ut på upptäcktsfärd 
bland grottor, bergsbranter 
och uråldriga tallar – för 
här har naturen blivit ett 
riktigt äventyrsland. Vid 
Galtapussen finns ett vind-
skydd med eldplats. Inom 
reservatet finns totalt lite 
drygt 10 kilometer marke-
rad stig, uppdelad på flera 
stigslingor med färgmarke-
ring. Yoldiarundan, döpt  
efter havet som för 11 000 år 
sedan täckte Skärmarboda, 
är en tur på 3 kilometer för  
hela familjen. Vid entrén till 
reservatet kan du värma 
upp i en hinderbana.

Skärmarboda7

Strax utanför Nora kan 
du uppleva djupa raviner, 
porlande bäckar och säll-
synta växter. I naturreser-
vatet Dalbotorpsravinerna 
vandrar du mellan gröna 
mossmattor och kanske får 
du syn på den lilla vitblom-
mande orkidén knärot, 
som trivs extra fint här. En 
markerad stig leder dig från 
parkeringen genom reser-
vatet. 

Dalbotorpsravinerna8

17Norra Kilsbergen
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Uskavigården

Vretens Kurs & 
Lägergård
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Lejaskogen och
Lejakärrets naturreservat

Naturreservat
Mårdshytte kalkskog

Rundslinga
Uskavi

Siggebohyttans 
Bergsmansgård

18  Basecamp Uskavigården
19  Rundslinga Uskavi, 12 km
20  Bergslagsleden etapp 4, 23 km
21  Bergslagsleden etapp 5, 18 km
22  Lejaskogen och Lejakärret
23  Munkhyttan
24  Mårdshytte kalkskog
25  Usken
26  Usken runt, 22 km
27  Två sjöar runt, 50 km
28  Öskeviks byvandring
29  Kyrkstigen Siggebohyttan
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För dig som vill komma bort och ut. För dig 
som vill kombinera det enkla med naturen.  
Vidder, skogar, sjöar och ett böljande åker-
landskap. Fyllt av historia och minnesmärken 
från den tid som byggde Bergslagen.  
Uskenbygden är den nära landsbygden. 

Uskenbygden

Uskenbygden, den kulturhistoriska lands-
bygdsidyllen, hittar du mellan Nora och Lindes-
berg. Ett område färgat av bergsbrukets stor-
hetstid, med nytänkande och bevarande som det 
centrala i nutiden. Bland hagar och betande djur, 
intill sjöarna och längs grusvägarna hittar du 
spår av järnhanteringen. Hyttbyar, röda bergs-
mansgårdar, ruiner och kalkbrott. Kyrkstigar 
och gruvhål. Naturen och floran präglas starkt 
av en av järnhanteringens viktigaste förutsätt-
ningar – kalken. Sveriges längsta kalkstråk lö-
per genom bygden och får sällsynta och kräsna 
växter att trivas fint. Orkidéer, ädellövträd och 
tibast är bara några exempel som du kan få syn 
på i trakten. 

För historikern, botanikern, livsnjutaren 
eller familjen med olika viljor. För dig som vill 
upptäcka utan att gå vilse, för dig som vill upp-
leva kontrasterna i Bergslagens natur – året om. 
Välkommen till Uskenbygden och det bekväma 
äventyret.

21Uskenbygden



Basecamp Uskavigården
Ordet Uskavi betyder faktiskt mötesplats vid  
Usken. Och det är precis vad Uskavigården är. 
Den gula sekelskiftesbyggnaden på höjden, med 
utsikt över sjön, har samlat människor sedan 
slutet av 1930-talet. Idag fungerar den stora 
villan som huvudbyggnad och restaurang för 
Uskavigården. Intill hittar du badplats, stugby, 
campingplats, vandrarhem och minigolfbana. 
Det här är stället att samlas på och utgå ifrån  
– för en, två eller hela släkten.

Vandra
Med Uskavigården och sjön i ryggen kliver du 
rakt in i äventyret. Rundslinga Uskavi 19 , som är en 
del av Bergslagsleden, bjuder under 12 kilometer 
på många guldkorn. Det här är vandringen för 
den nyfikna upptäckaren. Leden följer till stora 
delar gamla kyrkstigar, som bönder och bergs-
män trampat upp på väg till sockenkyrkan – år-
hundraden innan oss.

Knappt halvvägs vandrar du genom Brom-
sjöbodar, den lilla byn som oförklarligt övergavs 
på 1940-talet. Varför är fortfarande ett myste-
rium. Men de ödsliga husen finns på pränt, då 
deckardrottningen Maria Lang inspirerades av 
platsen i boken En främmande man. 

Siggebohyttans
bergsmansgård

Leja

Uskavi
Bromsjö-
bodar

Usken

50

Mot
Lindesberg

Bergslagsleden
Tre sjöars
väg

Bergslags-
leden

Rundslinga Uskavi
Längd: 12 km  Tid: 4h  
Start: Uskavigården
Svårighetsgrad: medel

1
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Vid södra Brunnsjön kan du både pausa vid rast-
platsen och doppa dig i sjön. När benen är pigga 
igen, följer leden en låg vall som med största san-
nolikhet byggts av de bergsmän som haft sina 
hyttor längs bäcken som rinner från sjön Usken. 
Efter fyra timmars vandring är du tillbaka vid 
Uskavigården igen.

Vandra Bergslagsleden
Från Uskavi når du två etapper på Bergslagsleden.  
Etapp 4 20  tar dig norrut mot Nyberget medan  
etapp 5 21  avslutas i Hammarby i söder. Med Ham-
marby i sikte vandrar du 18 kilometer och etappen 
beräknas ta drygt sju timmar att vandra. Halv-
vägs hittar du en rastplats med vindskydd och eld-
stad, vid sjön Stora Gålsjön. Vattnet här är så rent 
att det efter kokning kan användas i matlagning. 

Paddla
Sjön Usken 25  är en liten guldgruva för paddlare. 
Glid ut i det stilla vattnet under en sen sommar-
kväll och känn in lugnet. Eller packa ryggsäck-
en och extratröjan och upplev höstens färgprakt 
från vattnet. I Usken finns ett flertal små öar du 
enkelt kan paddla intill. Grilla kvällsmaten eller 
ta ett dopp från strandkanten. Usken erbjuder 
inte den mest utmanande paddlingen, men pas-
sar å andra sidan alla – från liten till stor. På Us-
kavigården kan du hyra kanot, SUP eller roddbåt. 

1. Ut på tur. 
2. Uskavigården är mötesplatsen mitt i bygden. 
3. Stegen styr mot Bromsjöbodar.
4. Sjön Usken som gjord för paddlingstur.

4

3

2
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Upptäcktsfärd längs Långvattnet

Lekar på tur
Pausvila eller rastlösa barn? Dra 

fram en lek ur rockärmen och vips 
pekar mungiporna uppåt igen! 

Cines bokstavslek
Vad i naturen ser du på bok- 

staven B? Björk, blåbär, bark... 
Välj en bokstav och spana ut i  

naturen. Vilka djur, växter, arter 
och träd har du framför dig?

Visklek
En person börjar viska en påhittad 
mening till personen bredvid. Vis-
kandet fortsätter laget runt. Sista 
personen säger meningen högt. 
Vilken berättelse kommer fram? 

Eeros rimlek
Vad rimmar på dimma? Simma!
Utmana varandra på att rimma. 

Välj ett ord och kör igång.

Gissa antal
Lägg kottar eller barr i en kåsa 

eller burk och gissa antal. 
Närmast vinner!

Paddling i Usken för hela familjen. 

24
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Kultur i naturen
Låt kulturhistorien ta plats under din tid i  
Uskenbygden. För runt sjön Usken är historien 
högst närvarande. Hyttor, gruvhål och kyrk-
stigar – för längesedan obrukbara, men en stor 
del av landskapet och miljön än idag. Ett bra 
sätt att upptäcka omgivningarna är den fem  
kilometer långa och uppmärkta vandringen  
Kulturstigen 28  i Öskevik. Utgå från Siggebohyt-
tans Bergsmansgård, här finns både karta och 
historisk guide att köpa. 

Siggebohyttans bergsmansgård är ett stycke 
bevarad bergslagshistoria – gården drivs av Öre-
bro läns museum som ett museum och låter dig 
samla intryck från 1860. Den gamla kyrkstigen 29  
utgår från bergsmansgården och leder dig 800 
meter till den bevarade Siggebogruvan. 

Cykla grus och asfalt
Att cykla i Uskenbygden är att rulla fram i ett 
kulturlandskap, med utsikt som många gånger 
får tramporna att stanna. Och längs lättrampade 
vägar spelar val av cykel inte så stor roll. Cityhoj, 
gruscykel eller MTB tar dig fram fint i landskapet. 

Turen Två sjöar runt 27  tar dig 50 kilometer, 
längs slingrande vägar mellan sjö och hagar. Du 
cyklar runt de båda sjöarna Usken och Fåsjön på 
lättrullade vägar på både grus och asfalt. Kuperat 
på sina håll, men lätt att trampa för alla i famil-
jen. Det här är turen med många stopp längs vä-
gen. Loppisar och fikaställen under sommaren, 
ängsblommor i dikeskanten under sena våren. 
Ett eller ett par dopp i sjöarna, kaffepaus i Vreten 
eller ett stopp i bergsmansgården Siggebohyttan. 
Turen går enkelt att anpassa eller varför inte dela 
upp med en sjö per dag.

Usken runt 26  tar dig som namnet antyder 
runt sjön Usken. Turen stannar på 22 kilome-
ter och passerar ett flertal gamla hyttbyar. By-
arna växte fram där bäst förutsättningar för 
järnframställningen fanns – kombinationen av 
malm, vatten, skog och kalksten. Vissa byar har 
väl bevarad bebyggelse, kika runt och upplev his-
torien på nära håll. I Ol-Jonsgården i Öskeviksby 
var den första kvinnliga folkhögskolan inrymd 

1. Bergslagshistoria i en välbevarad gård 
 – Siggebohyttans bergsmansgård. 
2. Cykling med utsikt under turen Två sjöar runt.
3. För dig som kom på att du visst ville stanna längre.

Usken

Fåsjön

Uskavi

Siggebohyttans
bergsmansgård

Öskevik

Vreten

Mårds-
hyttan

Klacka
Lerbergs
gruvpark Tre sjöars väg

Nora

Mot
Järnboås

Rundtur: Två sjöar runt
Längd: 50km  Höjd: 410 m  
Svårighetsgrad: Medel 
Start: Uskavigården

1
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Fråga & Svar med Kajsa Eriksson 
Från skogspromenader till kultur. 
Kajsa berättar om sina bästa platser 
hemmavid.

Vilken plats i Bergslagen åter-
kommer du ofta till och varför?

Jag bor ju på en fantastiskt vacker plats vid norra 
Usken, och jag behöver bara öppna dörren för att 
ta min dagliga promenad i skogen eller det öppna 
jordbrukslandskapet där Bergslagsleden slingrar sig 
fram. Men ett spännande utflyktsmål som vi gärna 
tar med barnbarnen till är Skärmarbodabergen, med 
välmarkerade vandringsleder bland grottor och fina 
utsiktspunkter.

Vilket besök får vi inte missa?

Jag tycker att Siggebohyttans bergsmansgård är en 
underbar plats. Det är inte bara muséet som är in-
tressant utan hela området är så vackert och fridfullt 
med stora lövträd och härlig utsikt över Usken. Nu-
mera finns dessutom en fin vandringsled upp till ett 
gruvområde i närheten.

och i Mårdshyttan bröts under 1950-talet den 
grönskimrande mårdshyttemarmorn.

Utmana gänget att klara Bergslagens 
mördarbacke. För det är nämligen så den kallas 
– Siggebohyttebacken! Det finns till och med en 
utmaning där det gäller att cykla uppför backen 
så många gånger som möjligt under fem timmar. 
Väl uppe på toppen väntar belöningen. Utsikten 
över Usken är svårslagen. Pausa när du sakta rull-
lar ned mot Siggebohyttans bergsmansgård igen.

Djuren
Det är inte bara växterna som gillar de kalkrika 
markerna. Naturreservatet Mårdshytte kalkskog 24  
som ligger i en sluttning ned mot sjön Usken, är 
en skyddad skog där den döda veden blir hem och 
mat till sällsynta insekter. I sjön Usken trivs både 
gädda, abborre och öring. Runt sjön kan du som 
fågelintresserad ta del av ett rikt fågelliv – här 
har bland annat smålom, storspov och havsörn 
synts till. 

Sov över
Uskenbygden är den nära landsbygden som låter 
dig välja. Ta in på vandrarhem eller campingstu-
ga eller leta fram din favorit till ställpats. Tälta i 
naturen eller välj en bäddad säng med frukost på 
något av hotellen i Nora eller Lindesberg. Oavsett 
viloplats väntar dagar som stannar i minnet. 

2

3
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28

Naturreservat

Uskenbygden är lika med utsikt. Vart du 
än vänder dig är naturen slående. I trak-
ten hittar du även fler naturreservat – här 
presenterar vi tre lite närmre. Här kan du 
upptäcka längs lättillgängliga stigar som 
passar fint för en dagsutflykt. Naturreser-
vat är lika med orörd natur, tänk på att du 
är gäst i grönskan. Skada inte eller gräv 
upp växter, plocka med dig ditt skräp och 
elda vid angivna platser.

www.bergslagen.se

Munkhyttans naturreser-
vat löper längs med Munk-
hyttebäcken och är skapat 
särskilt för att värna två 
sällsynta och utrotnings- 
hotade fjärilsarter, asknät-
fjärilen och väddnätfjärlien. 
Intill vattnet finns den rätta 
kombinationen av fuktiga 
marker med ask, olvon och 
ängsvädd – viktiga förut-
sättningar för fjärilarnas 
överlevnad. Längs bäcken 
går Fjärilsstigen, en spång-
ad stig där du kan gå genom 
fjärilarnas livsmiljöer utan 
att riskera att skada dem.

Munkhyttan23



Kombinera två närliggande 
naturreservat och upplev  
vad en kalkrik berggrund 
gör för växtligheten. Leja-
kärret är så nära Ölands 
orkidémarker du kan 
komma i Bergslagen. På 
ett gammalt gruvfält där 
bland annat kopparkis bru-
tits växer en rad orkidéer, 
många i stort antal. Band 
annat de sällsynta arterna 
guckusko och kärrknipp-
rot. En lättgången stig leder 
runt i området. Intill hittar 
du det lövskogsdomineran-
de reservatet Lejaskogen. 
Även här växer en mängd 
sällsynta växter och svam-
par. I båda reservaten gör 
sig gruvbrytningen väl 
påmind, under vandringen 
kommer du stöta på såväl 
ruiner och slagghögar som 
gruvhål.

22 Lejaskogen  
och Lejakärret

1. Ståtlig och fridlyst guckusko i blom. 
2. Längs den spångade stigen i Munkhyttan. 
3. Försommarvy längs vandringen. 

1

2

1
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Kloten

30  Basecamp Kloten
31  Kloten–Gräsberget, 18 km
32  Bergslagsleden etapp 1, 20 km
33  Malingsbo-Klotenleden, 45 km
34  Långvattnet
35  Stora Kloten
36  Kloten till Ramsberg runt, 36 km
37  Klotenrundan, 10 km
38  Nyforsleden, 64 km
39  Malingsboleden, 87 km
40  Trelänsleden, 63 km
41  MTB Ramsberg Ölsjöbadet 
 (flera turer)
42  Getryggen
43  Långa tjärnarna
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Två mil rakt in i skogen från riksväg 50, i höjd 
med Kopparberg, hittar du Kloten. Den lilla byn, 
intill gränsen mot Dalarnas län, som en gång i 
tiden spelade en stor roll för Bergslagens bergs-
bruk. I slutet av 1600-talet uppfördes den första 
smedjan och det blev starten till Kloten som be-
tydande plats i järnhanteringen. Var du än går, 
syns historiska lämningar från den här tiden. 
Slagghögarna, dammvallen och ruinen efter  
masugnen Klothyttan. Stationshuset, lokstallet 
och herrgården. Den gamla skolan och banvallen, 
som numera är en utmanade cykelled. Idag har 
Kloten förvandlats till en annan typ av mötes-
plats – med naturen som gemensam nämnare.

Basecamp Kloten
Låt den lilla byn bli din utgångspunkt för mäk-
tiga upplevelser. Och nog för att skogen är på 
riktigt i Kloten. Men i den gamla bruksbyn finns 
vattenhål för dig som vill sova över. Ta en kaffe. 
Värma fötterna efter en vandring. Vandrarhem, 
stugby eller camping. I Kloten finns alla möjlig-
heter att stanna längre. Åker du tomhänt, finns 
cykel, kanot, SUP, fiskeutrustning och skidor 
att hyra på plats i Kloten. Vintertid är Kloten en 
snösäker plats. Dra fram med längdskidorna i 
skogen eller snöra på dig skridskorna för en tur 
på frusna vatten.

Området kring Kloten är Bergslagens vildmark.  
Ett böljande landskap med stora skogar och 
sjöar, beläget på en platå upp till 331 meter 
över havet. Det är här du hittar oändliga stigar, 
orörd mark, bär, svamp och vilda djur. Kloten 
är för dig som vill uppleva naturen och skogen 
– på riktigt. 

Kloten

Kloten 33



Vandra
Med sina 50 000 hektar, är naturvårdsområdet 
Malingsbo-Kloten det största skyddade området 
i landet utanför fjällen. Och den som vandrar 
i Kloten får ofta vara ostörd. Bland barrtäck-
ta mjuka stigar och intill vibrerande blå sjöar, 
finns tid och rum för eftertanke och upplevelser. 
Vilsamt och stundtals otillgängligt – tjusningen 
med vildmarken.

En dagsvandring på 18 kilometer tar dig från 
Kloten 31 , till Gräsberget och tillbaka. Du passerar 
blå vattendrag mellan täta granskogar, på väg till 
Malingsbo-Klotens högsta punkt. Här väntar fina 
bärmarker och hör du att det prasslar i skogen är 
det förmodligen någon av skogens alla vilda djur. 

I rundslingan Malingsbo-Klotenleden 33  rör du 
dig i djupa skogar och genom byar, längs stigar 
och grusvägar. Med startplats i Kloten, passerar 
du även byarna Malingsbo, Björsjö och Nyfors. 
Under 45 kilometers medelsvår vandring pas-
serar du många utsiktsplatser, rastplatser och 
vindskydd. Med byn som startplats når du även 
fler rundslingor. Enklare vandring över dagen 
med barn i sällskap eller utmanade sträckor med 
övernattning. Du väljer.

1. Pannkaksfika i det fria
2. Vandring i Kloten.
3. Det blommar i Kloten. 
4. Gott om grusvägar.
5. Kvällsdopp i ljummen sjö.

Gräsberget
Malingsbo-

Kloten-
leden

Kloten

Långvattnet

Bergslags-
leden start

Rundtur: Kloten + Gräsberget
Längd: 16 km  Tid: 5h  Start: Kloten
Svårighetsgrad: Utmanande

1

2
3
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Kloten

Startplats Bergslagsleden
Bergslagsledens första etapp 32 , även känd som den 
vildaste av dem, utgår från just Kloten. Etap-
pen avslutas i Gillersklack, 20 kilometer senare. 
Leden löper genom ungskog, mossar och myrar, 
urskog och höjder. Du passerar naturreservaten 
Getryggsområdet och Jämmerdalen. En av gam-
melskogens mest kända hackspettar, den tretåi-
ga hackspetten, häckar ofta i skogarna vid Jäm-
merdalen. Århundranden av bergs- skogs- och 
jordbruk har präglat omgivningarna och här och 
var syns de spår som näringarna lämnat efter 
sig. Backstugan Åbostugan, är delvis ingrävd i 
sluttningen och huserade fram till år 1900 en fa-
milj om nio personer. Ta en paus, övernatta eller 
fyll korgen med hjortron under säsong. 

Halvvägs, vid Lilla Kroktjärn, hittar du 
vindskydd med eldstad och vedförråd. Och strax 
innan du når etappmålet Gillersklack väntar 
Holmsjön. Vid den södra änden av sjön kan du ta 
ett dopp. En fin plats för övernattning i det egna 
tältet eller bara en stunds vila.

Cykla MTB
Att cykla mountainbike i skogarna kring Kloten 
är att uppleva historien och naturen på nära håll. 
Dryga milen söder om Kloten hittar du byn Rams-
berg. Vid Ölsjöbadet 41  startar tre olika MTB-leder. 
Från lätt som passar alla, till utmanande på hög 
höjd för den vana. Stigarna växlas och kan bindas 
ihop med skogs- och grusvägar. Här finns även en 
enklare teknikbana för dig som vill trampa nära 
bad och camping.

4

5

Fråga & Svar med Jenny Segerfelt 
Fotografen tipsar om sina favoriter i sin älskade 
hembygd Ramsberg. 

Vilken plats i Bergslagen återkommer du ofta till?

I min hemby Ramsberg finns många platser jag åter-
kommer till. Ölsjön är en av mina favoritplatser. Genom 
åren har jag ridit, cyklat, sprungit och promenerat i 
skogarna omkring den, haft fester och grillat på stran-
den, solat, badat och bastat. Jag har till och med gift mig 
där! Det bästa med sjön är själva vattnet. Det liknar inget annat, det är 
liksom både lent och lite tungt, och att simma där på kvällen, i solned-
gången, är en nästan andlig upplevelse. 

Vilket besök får vi inte missa?

Jag tycker att sommar i Ramsberg är en fin upplevelse. Att bara åka 
runt med bil, cykla eller promenera, och upptäcka byn och trakten på 
egen hand. Ölsjön, för det ljuvliga vattnet och för den fina och välord-
nade badplatsen med kiosk och camping. Den årliga karnevalen på 
midsommardagen är en klassiker. Sen tycker jag att det är kul att det 
numera finns två schyssta ställen i trakten att äta eller ta en drink på, 
John Scotts i Kopparberg och Riff Musik Bar i Lindesberg.
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Upptäcktsfärd längs Långvattnet.
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Cykla grus och asfalt
Runt Kloten finns oändliga grusvägar och lands-
vägar. Känner du för en längre grustur passar 
rundturen från Kloten till Ramsberg 36  och tillbaka. 
Slingrande vägar genom djupa skogar, vackra 
vyer och pausställen med mildvid utsikt utlovas. 
Hela turen är på grus.

En kortare tur är Klotenrundan 37  . Här utgår 
du och återkommer till just Kloten. Trampa en 
mil på framförallt små grusvägar med lite trafik. 
Vid sjön Långvattnet finns både vindskydd och 
eldstad – passa på att ta med hela familjen för 
att upptäcka Kloten. Lite mer utmanande är Ma-
lingsboleden 39 . Här cyklar du 87 kilometer med 
start och mål i Kloten, mestadels på landsväg 
men med rejäla stigningar. Varför inte dela upp 
på flera dagar?

Nyforsleden 38  är en ännu lite längre tur på 
64 kilometer, som tar dig till Nyfors och tillba-
ka. Fina rastplatser och vindskydd längs vägen 
väntar, missa inte Skräddartorpsfallet med sitt 
vattenfall. Väljer du Trelänsleden 40  färdas du med 
cykeln genom både Örebro, Dalarnas och Väst-
manlands län.  

Djurliv
Kloten är ett viltätt område, tack vare sina stora 
och orörda arealer. Björn, lo och varg tillhör den 
skygga sorten. Men det finns stor chans att se så-
väl älg och bäver som rådjur. Vill du ha lite hjälp 
på traven, finns viltsafaris att hänga med på. Här 

Rundtur: Kloten till Ramsberg
Längd: 40 km  Höjdmeter: 528 m  
Start: Kloten
Svårighetsgrad: Medel

Gammelbo

Gillermossen

Sandtjärn

Ölsjön

Treöresvägen

Resta

Kloten

Ramsberg

233

233

Malingsbo-Kloten
Naturvårdsområde

1
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1. På tur med barn uppför Klotens grusade höjder.
2. Häng kvar i skogen.

Packa 
för cykling

Längre turer kräver sin planering 
men även de korta turerna kan 

innebära överraskningar.  
Packa smart! 

Matsäck
Släng med en banan i fickan eller 
packa väskan för en längre dag i 
sadeln. Finns det något bättre än 
fika efter en lång uppförsbacke? 

Pump och slang
Ett lagningskit och reservslang 
är A och O att ha med sig på  
cykeln om punkan är framme.  

Öva gärna innan så du har koll 
när det är dags.

Vatten
Fyll flaskorna med härligt vatten 

från Bergslagen. 

Hjälm
Cykla med hjälm i alla lägen.

Klokt val för stor som liten.

2

kan du smyga ut i skymningen, till fots, med båt 
eller kanot, och tillsammans med andra iaktta 
djuren i deras naturliga element. Glöm inte att 
skogen är djurens hem. Med respekt och försik-
tighet kommer du långt.

Sov över
Låt Kloten bli stället att stanna vid. En natt, ett 
tag. En paus, en middagslur. Välj en bäddad säng 
eller ta med dig din egen viloplats i ryggsäcken. 
Vakna och se solen gå upp, säg godnatt när Kloten 
vilar i mörker. Vandrarhem, stugby, tält eller hus-
bil. Boende, aktiviteter och uthyrning av utrust-
ning hittar du på www.bergslagen.se.
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Paddla och SUP
Långvattnet 34  är den långsmala sjön alldeles intill 
byn Kloten. Sjön fungerade som en viktig farled 
mellan Bergslagens hyttor, innan järnvägen 
byggdes under andra hälften av 1800-talet. Idag 
färdas du i precis den takt du vill i dalgången – 
med kanot, kajak eller SUP. Omgiven av barr-
skogsklädda höjder och små öar kan du välja en 
lättare eller mer avancerad tur. Kanske en stilla 
tur på brädan när solen vaknat. Stanna till vid 
någon av alla små öar och se världen vakna. Eller 
packa det nödvändiga och låt vattnet ta dig med 
på en flerdagarstur i kanot eller kajak. Känner 
du att du vill ha lite stöd på vägen, finns arrang-
erade paddelturer att delta i. Sjön Stora Kloten 35 , 
alldeles intill Klotenlägret, bjuder på fina isar och 
skidspår vintertid och paddling på lugnt vatten 
när det våras.

1
3
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Det goda
Jakten på skogens guld behöver inte vara särskilt 
utmanande i Kloten. Skogarna bjuder på mellan-
mål i särklass, bara du prickar in säsongen. Fyll 
korgen eller pappåsen med lingon, blåbär, hjort-
ron och svamp. Fräs kantarellerna i pannan över 
öppen eld eller få ny energi med en näve bär.  
Eller två.

Om du föredrar att lägga andra godsaker i 
korgen finns gott om delikatesser i Bergslagen. 
Längs landsvägar och snirkliga grusvägar hit-
tar du allt från lokala ostproducenter och små 
gårdsbutiker till rykande färskt surdegsbröd och 
nyrörd glass.

Arabiskt kaffe

En historisk beredningsmetod som fortfarande är  
vanlig i Mellanöstern och Nordafrika. Genom att 

koka upp kaffet upprepade gånger drar du ut extra 
mycket smakämnen. Smakar extra gott att koka 

över öppen eld!

Du behöver:
Kallt vatten
Kokkaffe
En nypa kardemumma
Eventuellt lite råsocker
En eldsäker kaffepanna

Gör så här:
Värm upp vatten och råsocker i kaffepannan. Blanda 
i kaffet och rör om tills kaffet börjar koka. Så fort kaf-
fet stiger upp tar du bort kaffet från elden. Upprepa 
minst två gånger. Låt sumpen sjunka, häll upp i kåsor 
och njut! 

1. Upplev på SUP.
2. Paddling i Långvattnet.
3. Maten smakar alltid som bäst utomhus.
4. Världens bästa mellis.

2

4
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Naturreservat

Njut av naturen i Klotens vild-
mark. Ofta är det kuperad och 
vildmarksbetonad natur du rör 
dig i så snöra på dig dina bästa 
kängor. Och glöm inte att vara 
snäll mot träd, växter och djur. 

www.bergslagen.se

7 kilometer väster om Kloten 
hittar du Getryggsområdet – 
ett spännande och vildmark-
spräglat reservat med höga 
berg, trånga sprickdalar, my-
rar och tjärnar. Förbered dig 
på kuperad terräng när du 
går längs den markerade sti-
gen i reservatet. Getryggsom-
rådet har länge varit svårtill-
gängligt för människan och 
skogen är i stort sett orörd 
under de senaste 100 åren. 
När du parkerat väntar en 
2 kilometer lång promenad 
längs en skogsbilväg innan 
du når reservatet. 

42 Getryggen
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Långa tjärnarna är ett stort 
vildmarksliknande skogs-
område, med gammal skog 
som på sina håll bär spår av 
skogsbrand och kolvedhugg-
ning. Naturreservatet låter 
dig vandra bland skogs-
tjärnar, granskogar, gamla 
tallar, lövrika skogar och 
vackra sjöar. Välj bland sti-
gar mellan 2 och 4 kilome-
ter och pausa i vindskyddet 
intill sjön Stora Kloten. Tidig 
vår kan du se tjädrarna spela 
eller höra pärlugglan. Som-
martid trivs fiskgjusen bra 
här.

1.  Utsikt över Klotens skogar.
2. Kaffe i det fria.
3. Naturreservaten har märkta stigar 
 för dig att vandra.
4. Utsikt över Långvattnet.
5. Skogen i ett naturreservat är
 skyddad. 

Långa tjärnarna43

1

3
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Nittälvens

Nittälvens naturreservat

naturreservat

Nittälven Berg
sla

gsleden

St. Kumlan

Smaltjärn

Sundbo

Näset

Hånsjön

Svarvarbo

Ö Älvhöjden

Långfallet

St. Skytjärnen

Östra
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naturreservat
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Enbo

Genstigsbrännans
naturreservat

Ställbergsmossens

Järphöjden

naturreservat

Övre Nittälvsdalens

Kockorabergets

St. Kumlan

Vinterhöjden
Älvhöjden

Lönnfallet

N Nordtjärnen

Murens

Kroktjärns-
Rustorp

L. Kumlan

Välling-

V Lövfallet

berget

Stora

Kopparberg

Hörken
S Kvarnbacken

Hörksälv

HerrhagenPrästön

Djäkens bygge
Övra sjön

Stennäs

N Lövfallet

St. Lövskogen

Svepartorp

Nubbtorp

Vinteråsen

naturreservat
Nittälvens
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Bjursjön

Uvberget

StoraHavsjön

N Bastfallshöjden

Stora
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Karlstäkt

Pingstaberg

Hokusberget
Storhöjden

Blygruvan

Puttmossen
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Broby

Brattberget
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Ställdalen

Hästhagen

Jönses

St. Orrtjärnen

Römyren

Lång-

Spjuttjärn

Salbomossen

tjärnen

Ljusnaren

berget

Nittälvens naturreservat

Högberget
Mosslund

Bäcktorp

Kvarnen

Högfors

Basttjärn

Lerviken

Sundet

Myr-

Skäret

Havsjön

Grillsberget
Silverhöjden

Fulberget

Ö Kumlan

Svarthavet

Skäret

Olovsjön

Björken

Abborrtjärnen

L. Nitten

Myrsjön

S Alderfallet
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höjden
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Djupdalshöjdens

N Dalkarlstorp

L. Krigstjärn
St. Krigstj.

Brattforsens

Lilla

backen

Ställberg Nya dammen

Åkersberg

Brattberg

Lund

Persbo

naturreservat

naturreservat

 naturreservat

Kaljoxadalens

naturres.

naturreservat

 Havsjön

 naturreservat

naturreservat

215

153

271

277

Avfallsanl.

365

208

431

344

226

163

378

312

324

Kraftverk

Kraftverk

Kraftverk

44  Service
45  Postleden, 62 km
46  Bergslagsleden etapp 2, 17 km
47  Ljusnaren runt, 21 km
48  Nittälvsbrännan
49  Kaljoxadalen
50  Brattforsen
51  Kolbron
52  Nittälven
53  Ljusnaren
54  Lilla Koppartrampen, 30 km
55  Stora Koppartrampen, 60 km
56  Nittälvsdalen runt, 60 km
57  Rikkenstorp
58  Kopparstigen, 2,5 km
59  Ställbergs gruva
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Fri luft, äventyr och en natur som är på riktigt. 
Det är vad som väntar dig i Nittälvsdalen. Om-
rådet där den brusande älven knyter samman 
fler naturreservat i ett stort och vilt område. 

Nittälvsdalen

Nittälvsdalen är området för dig som vill upp-
leva ett riktigt friluftsäventyr. Med stigar, vand-
ringsleder och flertalet rastplatser ger det stora 
området alla förutsättningar för en tur att min-
nas. Själva Nittälven är ett oreglerat vattendrag, 
som rinner från sjön Nitten i Dalarna till sjön 
Ljusnaren intill Kopparberg. Den oreglerade Nitt-
älven användes flitigt för flottning, ända fram 
till 1950-talet. Timret färdades längs älven, från 
skogarna i norr, till Ljusnaren.

Upplev en omväxlande natur som går från 
artrik gammelskog, till småmyrar och hedskogar. 
Och förbered dig på en trolsk upplevelse att vand-
ra bland draperade granar och orörda områden. 

Nittälven som vattendrag är ett naturreser-
vat i sig, men binder även samman flera reser-
vat till ett stort sammanhängande och skyddat 
område. Längs älvens färd kan du även upptäcka 
naturreservaten Övre Nittälvsdalen, Brattforsen, 
Mördarheden, Nittälvsbrännan och Kaljoxadalen. 
För dig som gillar miljöer långt från bebyggelse, 
för dig som vill skapa ditt eget äventyr. Av en el-
ler fler leder, av ett eller fler naturreservat. Hitta 
tiden, för här finns utrymmet att uppleva.
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Utgångspunkt Kopparberg
Kopparberg är den lilla orten med den storslagna 
historien. Vart du än vänder dig ser du inslag och 
bevarade byggnader från Bergslagens storhets-
tid. Det är även här du fyller på vattenflaskan, 
handlar matsäck, njuter hembakt eller paus-
fyndar på en loppis eller två. Låt Kopparberg 
bli utgångspunkten för äventyret, hit tar du dig 
enklast med tåg och du når många av vandring-
arna och cykelturerna från orten. Strax väster 
om Kopparberg ligger Kolbron 51  . Huvudentrén 
till Nittälvsdalen är en bra start för ditt äventyr. 
Härifrån utgår flera leder och du hittar även in-
formation, toalett och grillplats.

Vandra
Postleden 45  är en 62 kilometer lång och utma-
nande vandringsled som går mellan Kopparberg 
och Hällefors. Vandringen bjuder på vidsträckta 
utsikter, stora myrar och gammelskog genom fle-
ra naturreservat. Bitvis följer leden forna tiders 
brevtransporter, som innan de moderna vägarna 
byggdes, levererades med häst eller till fots. Om 
du väljer att starta din vandring i Hällefors är 
Hurtigtorpets motionsanläggning i östra delarna 
av orten en bra utgångspunkt. De första 17 kilo-

1. Salbosjön i skymning. 
2. Ta med familjen ut i naturen. Många
 ställen passar både liten och stor. 
3. Vandra i Nittälvsdalens djupa skogar. 
4. Utsiktstornet på Mackarsberg.

1

2
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metrarna samsas Postleden med Silverleden, för 
att separeras strax söder om Sävsjön. Postledens 
första etapp leder till Sävenfors, den gamla in-
dustriorten vars gamla kraftstation nu är för-
vandlad till ett boende och besöksmål utöver det 
vanliga. Leden passerar bland annat älven vid 
Dansarbacken, där du hittar vindskydd, eldstad, 
ved och torrdass.

Ljusnaren runt 47  är en utmanande dagstur 
på 21 kilometer, som delvis följer Bergslagsle-
dens etapp 3. Starta vid Djäkens badplats, cirka 
3 kilometer från Kopparberg, eller Stjärnfors. 
Terrängen är omväxlande och turen ringlar sig 
genom blåbärsris, över sandåsar och på barrtäck-
ta stigar. Sjön Ljusnaren sägs ha fått sitt namn 
för att den var ett ljust inslag i det annars skog-
stäta landskapet. Framme i Nittbo, vid Nittälvens 
utlopp i Ljusnaren, finns en trevlig rastplats. I 
norra änden av sjön vandrar du förbi Opera på 
Skäret. Vandringsturen Ljusnaren runt beräk-
nas ta sju timmar och kan gärna delas upp på två 
etapper. Packa tältet eller övernatta i vindskydd. 

Vandra Bergslagsleden
Om du vandrar Bergslagsleden är det etapp 2 46  
som gäller i området runt Kopparberg. Utgå från 
Gillersklacks friluftsområde, som på sin topp 
för övrigt erbjuder en imponerande utsikt över 
Ljusnarsbergstrakten. Passera Finngruvans kop-
pargruveområde, där malm bröts ända fram till Kopparberg

Stjärnfors

Skäret

Djäkens
badplats

BergslagsledenPostleden

63

Ljusnaren

Salbosjön

Bergslags-
leden

Rundtur: Ljusnaren runt
Längd: 21 km  Tid: 7h  
Start: Djäkens badplats
Svårighetsgrad: Utmanande

3

4
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mitten av 1800-talet. Stanna till vid rastplatsen 
vid Olovsjön eller ta ett dopp i Ljusnaren innan 
du når målet Stjärnfors. 

Kultur i naturen
Med utgångspunkt i Kopparberg kan du uppleva 
historien i komprimerat format. Upptäck Koppar-
stigen 58 , en 2,5 kilometer lång promenad där 
du följer i spåren av bergshanteringens gruvor, 
kopparhanteringen och samhället som skapades. 
Passera hyttor, gruvor och stadens träbyggnader. 
Missa inte Ljusnarbergs kyrka och tingshuset 
med sina falufärgade träspånsfasader. Ljusnars-
bergs kyrka har en av de bäst bevarade inred-
ningarna i fornnordisk stil. 

Gården Rikkenstorp vid sjön Lammitjär-
nen, i den nordligaste spetsen av Örebro län, är 
ett finnboställe med rötter i tidigt 1600-tal. Hus 
och odlingsmark är varsamt restaurerade och 
Rikkenstorp kulturstig 57  sträcker sig 4 kilometer, 
genom historien och markerna. 

Rundtur: Lilla (1)  och stora (2) Koppartrampen
Längd: 30 km eller 60 km  
Höjdmeter: 300 m eller 500 m
Start: Kopparberg
Svårighetsgrad: Medel till utmanande

Kopparberg

Skäret

Ställdalen

Ställbergs
gruva

Nittälven

1.  Starta kulturvandringen  
 Kopparstigen vid Tingshuset
 i Kopparberg.
2. Planera in en fikapaus.
3. Cykeln är bästa packningen. 
4. Det blommar i Nittälvsdalen. 

1

2

1 2
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Cykla grus och asfalt
Trampa dig fram i trakterna kring Nittälven. 
Men förbered dig på en kuperad utmaning i Stora 
Koppartrampen 55  eller Lilla Koppartrampen 54 . Turen 
är en mäktig naturupplevelse, mestadels på grus-
vägar som skär igenom djupa skogar, naturreser-
vat och Nittälvens brus. Turens längd kräver sina 
fikastopp. Ta med en termos och ett par mackor 
för när du rullar ut ur Kopparberg lämnar du 
service och tätort för ett tag. Istället tar naturen 
vid. Turen går att förkorta, den kortare slingan 
tar dig 30 kilometer medan den längre ligger på 
60 kilometer. Planera med hjälp av kartan här 
bredvid.

Inte störa. 
Inte förstöra.

Ha kul och njut av naturen. Med 
ledorden inte störa, inte förstöra 

kommer du långt! 

Res smart
Res tillsammans i bil eller om  

möjligt kollektivt. 

Inget skräp i naturen
Ha alltid en skräppåse i fickan.

Visa respekt till allt levande 
Visa respekt till djur, växter,  

blommor och andra människor. 
Håll hunden kopplad under  

perioden mars–augusti för att 
skona alla djurungar.

Begränsad allemansrätt 
Ska du besöka ett naturreservat 
gäller speciella regler. Kolla upp 

vad som gäller dit du ska.

Elda smart
Elda vid anvisade platser, släck 
ordentligt och kolla upp om det 

råder eldningsförbud. 

3

4
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Bygg på stora Kopparbergstrampen rakt 
norrut med riktning Yxsjöberg för turen Nitt-
älvsdalen runt 56 . Vid din nordligaste punkt når 
du asfalten igen som tar dig söderöver förbi 
bruksbyar som Hörken, Ställberg och Ställdalen 
innan du åter når Kopparberg. Det är en utma-
nande tur med många höjdmeter och underlaget 
är en mix av grus och asfalt och vyerna välvan-
de barrskogar, porsdoftande myrar och vatten-
drag. Ortsborna trampar bäst på underlaget med 
mountainbike, men även gruscyklar passar bra. 
Sommartid rekommenderas ett stopp vid Ställ-
bergs gruva 59 , ett nytänkande kultur- och konst-
center i en spännande gruvmiljö. Stanna till en 
stund och kliv in i konsten.

Paddla och SUP
Det är något speciellt med att uppleva naturen 
strax ovanför vattenytan. Paddla kajak, kanaden-
sare eller kanot. Är SUP:en packad, ta ut den på 
en tur. Nittälvens utlopp i söder sker i sjön Ljusna-
ren 53 . Möt stilla vatten i dalgången omgärdad av 
hög barrskog. Möt solen eller ta en kvällstur och 
upplev lugnet som bara vattnet kan erbjuda. 

Den brusande pulsådern genom området är 
Nittälven 52 . En varierad älv, som utmed färden 
många gånger byter skepnad. Den norra delen 
fram till Uvbergsbron är livlig med många forsan-
de partier. Vid Brattforsen brusar det som mest i 
vattenfallet. Att paddla i norra Nittälven kräver 
vana och lämpar sig bäst för forskajak eller pack-
raft. Söder om Uvbergsbron lugnar sig älven och 
forsarna blir färre. Här kan du paddla i vanlig 
kanot eller kajak, men du kan behöva avbryta för 
ett lyft över vissa forsar. Bästa tiden på året att 
paddla i Nittälven är under våren, då vårfloden 
skapar ett naturligt högt vattenflöde i älven.

SUP i Nittälven.
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Det goda
Förutom skogens skafferi hittar du många deli-
katesser i området. Låt korgen fyllas av godsaker 
att hämta energi av under turen. Gårdsproduce-
rad ost, nyrökt fisk eller nybakat surdegsbröd. 
Plötsligt förvandlades naturen till en fullfjädrad 
restaurang. 

Djuren
Bäver, lo, varg och älg. Skogarna kring Nitt-
älvsdalen rymmer sina invånare. Tack vare de 
många naturreservaten och de stora arealerna, 
trivs skogens djur bra. Om du inte får se de skyg-
ga varelserna, kör en utmaning och leta spår i 
skogen med ditt sällskap. Vem hittar vilka spår?

Fingermat för  
små och stora

En god tur kräver sina fikastopp. Det här är ett snack-
tips på ingredienser du enkelt kan variera och matcha 
med vad du har hemma. Tänk färgstarkt, sött och salt.

Du behöver:
Morötter
Äpplen
Torkad frukt och nötter, t ex dadlar och jordnötter
Ärthummus (egengjord eller köpt)

Gör så här:
Tvätta, slanta och stava frukt och grönsaker och lägg 
i en lämplig burk. Förbered hummusen och lägg upp 
i en burk med återförslutningsbart lock (så du kan 
dippa flera gånger). Fördela torkad frukt och nötter i 
trevliga papperspåsar. Nu går vi!

1. Finfika med utsikt. 
2. Sommar i Vintermossen.
3. Utsikt mot Salbosjön.
4. Ett dopp i Ljusnaren.

1

2
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Fråga & Svar med Ahmad Al Zeeb 
Läraren från Kopparberg med det stora 
naturintresset tar oss med på några 
favoriter i området.

Vilken plats i Bergslagen 
återkommer du ofta till 
och varför?

Jag har två olika favoritplatser i Kopparberg. Den första är 
naturreservatet Finnkullberget. Det gillar jag av flera an-
ledningar. Den första är att det är nära till där jag bor, allt-
så en vacker och bevarad skog mitt bland bebyggelsen och 
människorna. Skogen i naturreservatet utmärker sig med 
sina gamla och fina träd, mossan som sprider sig överallt, 
fågelkvitter och ekorrarnas krafsande, allt hörs tydligt. 
Det är lugnt och tyst. Jag känner mig lugn och bättre till 
mods efter att jag har gått en promenad i naturreservatet. 

Den andra platsen är Djäkens badplats vid sjön Ljusnaren. 
Jag längtar ofta dit och känslan jag får av att vara där. Jag 
blir varm i kroppen och själen av allt vackert runt omkring.

Vilka besök får vi inte missa?

1)  En promenad i tätorten Kopparberg, med alla dess
 fina och gamla hus (Kyrkan och Tingshuset).
2)  De nedlagda gruvorna som ligger nära Kopparberg.
3)  Vandra på Bergslagsleden.
4)  Utsikttornet i Kopparberg.
5) Sjön Ljusnaren.
6)  Nittälven (fika i något av vindskydden).

Sov över
Det är aldrig långt till vildmarken i trakterna 
kring Nittälvsdalen. Platsen är för dig som vill 
vakna till fågelkvitter, vågskvalp eller suset i trä-
den. Packa hängmatta, sovsäck och tält, slumra i 
bilen med nedfällda säten eller övernatta i något 
av alla de vindskydd som finns längs leder och 
stigar. I reservat finns alltid speciella regler kring 
tältning, håll utkik efter angivna tältplatser. Be-
höver du ladda upp inför äventyret eller tina upp 
efter finns det både campingplatser och herrgår-
dar i krokarna. Sov gott. 

3
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Naturreservat

Upplev Nittälvsdalens olika naturreservat där 
såväl växter som djur trivs. Välj din riktning och 
sträcka, ta en dagstur eller välj en lång vand-
ring där du binder samman flera naturreservat. 
Möts av en vild, vacker och brusande natur där 
Nittälven löper som en röd tråd genom hela 
Nittälvsdalen.

www.bergslagen.se

1. Brandhärjade Nittälvsbrännan.
2. Brattforsens klara vatten.
3. Paus i vindskyddet.

Naturreservatet är ett om-
råde tallhed som drabbades 
av en skogsbrand år 2000. 
Här möter du ett brand-
härjat och numera skyddat 
skogsområde där både väx-
ter och djur trivs. Hallon, 
rallarros, tallört och klibb-
korsört är några av de arter 
som mår bra i de brända 
områdena. Den tretåiga 
hackspetten äter skalbaggs-
larver i död ved och du kan 
även se rödstjärt, tofsmes 
och svartmes. Tassar du 
försiktigt längs älvsträn-
derna finns det chans att se 
bäver och även spår efter 
varg. Naturreservatet ligger 
15 kilometer nordväst om 
Kopparberg – vid Dansar-
backen hittar du parkering 
och rastplats.

48 Nittälvsbrännan
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Kaljoxadalens norra del 
gränsar mot Nittälvsbrän-
nan. I naturreservatet, som 
är ett av Örebro läns största 
skyddade vildmarksområ-
den, hittar du ett varierat 
landskap med såväl berg 
och skog som hedar och 
myrar. Kaljoxadalen kor-
sas av Postleden och har 
flera markerade stigar för 
vandring. Här hittar du fle-
ra vindskydd med eldstad 
och även Frodes stuga, den 
lilla timmerstugan som gör 
övernattningen till ett fint 
minne. Här hittar du ett rikt 
växt- och djurliv, men även 
knott och mygg. Glöm inte 
myggnätet i packningen.

Kaljoxadalen49

3

Brattforsen bjuder på ett 
vilt och dramatiskt fors-
avsnitt, till skillnad från 
den annars så stillsamma 
Nittälven. Här syns bran-
ta sluttningar och lodräta 
strandklippor. Nittälven 
användes tidigare för tim-
merflottning. Här och var 
kan du se spår efter spräng-
ning och timmerrännor i de 
branta forsarna. Brattfor-
sen erbjuder en fantastisk 
naturupplevelse för både 
stor och liten. Blir det en fa-
vorit – se till att återkomma 
till våren då forsen frustar 
som mest.

Brattforsen50
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60  Service
61  Postleden, 62 km
62  Silverleden, 65 km
63  Knuthöjdsmossen, 1,5 km
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69  Sör-Älgen
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72  Torrvarpen runt, 42 km
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Det är dags att utforska magiska och mörka vatten, 
mossar och myrmarker. Djupa skogar och oändliga 
stigar. Glittrande sjöar och kulturlandskap. Häckan-
de fåglar och skogens skygga djur. Välkommen till 
Svartälven och myrarna. 

Svartälven och myrarna

Svartälven gör skäl för sitt namn. Med sitt mör-
ka vatten och barrskogsklädda stränder slingrar 
sig älven fram genom Bergslagens natur. Hela 
älven sträcker sig 125 kilometer – från källsjöar i 
Dalarna och genom Bergslagen, för att slutligen 
mynna ut i sjön Möckeln i Värmland. Om du gillar 
känslan av vildmark och letar efter utmärkta pad-
delvatten har du kommit helt rätt. Enstaka torp, 
byar och brukssamhällen bryter av. Men inte säl-
lan är du ensam, med bara naturen som sällskap. 

Utforska området med den omväxlande na-
turen från cykeln, kanoten eller varför inte till 
fots. Från de djupa skogarna rör du dig till öppna 
marker, kulturlandskap och djupa sjöar.
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Hällefors

Svartälven
Svartälven

Tur: Knuthöjdsmossen
Längd: 1,5 km 
Tid: 0,5–1h
Svårighetsgrad: Lätt + tillgänglighetsanpassad 
Start: Södra parkeringen

Utgångspunkt Grythyttan  
och Hällefors
Svartälven och myrarna når du från orterna 
Grythyttan och Hällefors. Samhällen som ligger 
granne med vildmarken. Platser att utgå från, 
platser att fylla på reserverna vid. Strosa 
genom samhällena och upplev ett Bergslagen 
med träkåkar och kulturmärkta miljöer. Res 
smart och färdas med tåg eller buss och gör 
framtiden en tjänst. 

Vandra
Att vandra i de här trakterna är att möta naturen 
och stillheten. Välj bland leder, etapper eller upp-
täck en fascinerande natur i naturreservaten.

Postleden 61 , som du även når från området 
Nittälvsdalen, slingrar sig fram i dessa trakter. 
Utgå från Kopparberg eller Hällefors och vandra 
den 62 kilometer långa och utmanande leden. 
Under vandringen passerar du bland annat flera 
naturreservat, vidsträckta vyer och gammelskog. 
Vid bland annat Dansarbacken hittar du vind-
skydd, eldstad, ved och torrdass.

Silverleden 62  är en 65 kilometer lång vand-
ringsled med start och mål vid Hurtigtorpet i 
Hällefors. Den går genom trakter där silverbryt-
ningen var omfattande under 1600-talet. Leden 
har bitvis storkuperad terräng med prägel av norr-
landsnatur och har gott om sjöar och vattendrag. 

Orkar benen inte hela leden, finns en rundslinga 
på 15 kilometer, Sävenforsslingan 64 , som börjar och 
slutar vid Sävenfors. På vägen hittar du bland an-
nat rastplats vid Ugglekullen, tjusig utsikt från 
varphögen Björnhöjden och flertalet gruvhål och 
husgrunder från bergshanteringens storhetstid. 

Ett stenkast från Hällefors tätort hit-
tar du naturreservatet Knuthöjdsmossen 63 . En 
rundslinga på spångar slingrar sig genom mos-
sen, förbi hundratals små gölar och myrar. Det är 
här, i det sällsynta landskapet, du promenerar i 
lugn takt. Slingan är tillgänglighetsanpassad och 
passar hela familjen. 1, 5 kilometer senare har du 
säkert träffat på ett antal fågelarter. Det fuktiga 
naturreservatet har blivit en häckningsfavorit 
bland många fåglar, där Smålommen har blivit 
något av en kändis i Knuthöjdsmossen.

1. I naturreservat är det kopplad hund  
 som gäller. 
2. Med Svartälven som mål. 
3. Omväxlande cykling på skogsstig,  
 grus och asfalt. 
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Cykla grus och asfalt
Med start i Hällefors tar du dig med tramporna 
runt området Silvergruvan, som en gång i tiden 
stod för Sveriges näst största silverfyndighet. 
Landskapet är till en början öppet, med ängs-
mark och nyfikna blickar från hagarnas fyrben-
ta åskådare. Turen Silvergruvan runt 70  tar dig 20 
kilometer längs lättrampade vägar och passar 
som motionsrunda för hela familjen. 

Sörälgen runt 71  är en 38 kilometer lång cykel-
tur med start och mål vid Sikfors herrgård eller 
Grythyttan. Oavsett val av utgångspunkt utlo-
vas en välsmakande start och mål. Här cyklar 
du både på grus och asfalt, genom blåbärs- och 
hjortronstråk. Turen är relativt lätt och nedförs-
backen vid Hökhöjdens naturreservat blir en 
skön vila innan du rullar ned mot Sikfors.

När du cyklar Torrvarpen runt 72  trampar 
du 42 vackra kilometrar runt sjön Torrvarpen, 
med start i Hällefors eller Grythyttan. Du hin-
ner knappt lämna samhället innan landskapet 
förvandlas och domineras av mossar, myrar och 
skog. Efter byn Saxhyttan når turen fram till 
Torrvarpen. Här går vägen från asfalt till grus 
när du trampar nära sjökanten och genom de 
djupa skogarna. En avstickare väl värt mödan är 
naturreservatet Björskogsnäs, med sitt kultur-
landskap och blomsterprakt. Du trampar rakt 
genom Grythyttan, väl värd ett stopp för energi-
intag av både sött och salt. 

Grythyttan

Hällefors

Torrvarpen

63

Krokborns-
parken

Sax-
hyttan

Björskogsnäs

Skräddartorp

Mot Loka

Rundtur: Torrvarpen runt
Längd: 42 km  Höjd: 260 m  
Start: Hällefors
Svårighetsgrad: Medel
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Paddla
Att paddla Svartälven 68  fram är en upplevelse att 
minnas. Och inte sällan blir Svartälven en åter-
kommande favorit för många, år efter år. Den 125 
kilometer långa skogsälven har flertalet bifloder 
och angränsande sjöar och är en av landets rik-
tiga pärlor när det kommer till kanotvatten. Här 
finns tre etapper, som rör sig från Tyfors i norr 
till Öfalla i söder. I Bergslagen rör du dig främst i 
den mellersta etappen, där du kan välja bland en 
mängd turer och startplatser. 

Det mörka vattnet slingrar sig genom skog, 
på sina ställen smalt och utan civilisation i sikte. 
Titt som tätt dyker däremot sevärdheter, små 
byar och närliggande naturreservat upp längs 
färden. Svartälven bjuder på många ställen längs 
älvstranden att gå i land på. För värme och över-
nattning, för fina sandstränder och pauser med 
utsikt. Du hittar flera vindskydd, som gjorda för 
vila inför morgondagens fortsatta paddling. 

1.  Vilken sträcka blir din favorit?
2. Svartälvens magiska vatten. 
3. Svartälven är en paddlings- 
 favorit för många. 

Svartälven passar de flesta, från nybörjare 
till van. Välj en tur som passar just dig. Från en 
lugn paddling över dagen med familjen till en 
flerdagarstur med hela gänget. Hitta din favorit-
sträcka eller kombinera fler för en vildmarksupp-
levelse utöver det vanliga. 

Är du sugen på sjötur passar Sör-Älgen 69  fint. 
Paddla ut i den långsmala sjön som sträcker sig 
från Sikfors till Grythyttan. Upplev lugn och  
en bergslagsnatur som gör sig väldigt bra från 
sjösidan.

Har du inte kanot med dig finns det själv-
klart att hyra. Kika in på www.bergslagen.se.
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Planera  
för paddling 
Bra planering ger ett  

roligare äventyr!

Läs på om sträckan 
Var parkerar du bilen? Planera för 

sjösättning och landstigning. 

Matsäck och avfall 
Mellis för korta turer, smart och 

enkel mat för långa turer!  
Skräpet tar vi med hem.

Vattentäta väskor 
Packa mobil, extra laddbatteri  
och ombyte i vattentäta väskor.

Tala om vart ni ska 
Berätta om din rutt för familj  

eller en kompis. 

Reservplan 
Se till att ha en extrarutt eller koll 

på boenden och färdmedel.

Koll på vädret
Planera turen för att kunna ta dig 
fram till lä om det skulle behövas. 

2
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Fiskelycka i Svartälven. 
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Djuren
Skogarna längs Svartälven är bävrarnas hemvist. 
I gryning och skymning skymtar du lättast de ar-
betsamma djuren. Knuthöjdsmossen är däremot 
fåglarnas favorit. Här kan du få syn på allt små-
lom och kricka till ljungpipare, storspov och en-
kelbeckasin. Gillar du att fiska finns goda chan-
ser till fångst i såväl sjö som älv, lös ett fiskekort 
och ladda inför morgondagen med nygrillad fisk 
till kvällningen. 

1. Tjusningen med att övernatta i naturen. 
2. Skymning över Svartälven. 
3. Hitta lugn och ny energi. 

Fråga & Svar med Stefan Lahti 
Cykelbyggare och tränare, med 
kvalité i varje tramptag.

Vilken plats i Bergslagen återkom-
mer du ofta till och varför?

Det finns flera härliga platser jag 
vistas på. Och då ofta, eller rättare 
sagt alltid, med cykel. Ett par mi-
nuter från centrala Hällefors finns 
Hökhöjdens naturreservat och söder om 
det Kullaberg, vilket är mitt mest besökta naturområ-
de. Jag trivs här med närheten och den blandade natu-
ren med grym utsikt från höjderna. Ibland är det fokus 
på träning i motionsspåren, lika ofta är det bara att 
njuta av det som naturen bjuder på.

Vilket besök får vi inte missa?

Jag tänker direkt på två saker. Det ena med fokus fritid 
och motion, att vandra, springa eller cykla hela eller 
delar av Silverleden. Det är en helt underbar vandrings-
led med många överraskningar. Det andra är ett besök 
i Silvergruvorna norr om Hällefors, en fantastisk miljö 
som skapades under 1600- och 1700-talen. 
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Det goda
Lingon, blåbär, hjortron eller kanske svamp. Här 
finns alla möjligheter till att fylla korgen med 
godsaker. Packa med dig den lilla svampboken, 
det finns fler läckerheter än kändisen kantarell i 
skogarna. Om svamplyckan uteblir, finns kulina-
riska höjdpunkter runt om i trakten.

Sov över
I naturreservaten och längs älven finns fina 
vindskydd för nattens vila. Älvstranden lockar 
gärna till att slå upp det egna tältet – tänk bara 
på att inte tälta mer än två nätter på samma 
ställe. Om ryggen värker är det inte långt till den 
bäddade sängen. I området kring Grythyttan och 
Hällefors hittar du såväl campingar och vandrar-
hem som hotell, herrgårdar och gästgiverier. 

Gransocker
Boosta blåbären till glassen med en smak av 

granskog. Löjligt enkelt och barnsligt gott.

Du behöver:
200g granskott
200g strösocker

Gör så här:
Blanda granskott med strösocker. Låt stå framme i två 
veckor i tät glasburk i rumstemperatur. Rör om då och 
då. Mixa sedan med stavmixer. Blanda gransocker 
med blåbär och servera till en god vaniljglass. Mums!

Ett recept från den prisbelönta kokboken Härifrån 
av Anders Johnsson.
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Naturreservat

Från vildmark och sagolik gammelskog, till 
blommande kulturlandskap. Från väglöst 
till promenadvänligt. Naturreservaten kring 
kring Grythyttan och Hällefors bjuder på 
naturupplevelser att minnas. Kom ihåg att 
skydda växter och djur med försiktiga steg 
och respekt. 

www.bergslagen.se

I Lokadalen, strax söder om 
den anrika kurorten Loka 
Brunn finner du ett av de 
mest vildmarksartade na-
turreservaten i Bergslagen. 
I Murstensdalen möter du 
storslagen gammelskog, 
djupa tjärnar och myrar. 
Vandra genom tyst och 
orörd vildmark med djupa 
raviner, högplatåer och 
gammal tallskog. Ett väg-
löst land där man oftast får 
vara alldeles för sig själv. 
Två rundslingor för vand-
ring finns, med vindskydd 
och eldplatser.

66 Murstensdalen

I Lokadalen, strax söder om 
den anrika kurorten Loka 
Brunn finner du ett av de 
mest vildmarksartade na-
turreservaten i Bergslagen. 
I Murstensdalen möter du 
storslagen gammelskog, 
djupa tjärnar och myrar. 
Vandra genom tyst och 
orörd vildmark med djupa 
raviner, högplatåer och 
gammal tallskog. Ett väg-
löst land där man oftast får 
vara alldeles för sig själv. 
Två rundslingor för vand-
ring finns, med vindskydd 
och eldplatser.

1
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2 mil norr om Hällefors kan 
du upptäcka Övre Sävälven. 
Ett naturreservat som be-
står av gamla granskogar, 
lövbrännor och myrmar-
ker. Allt längs den vind-
lande Sävälven. Om du ser 
hackmärken i ringar runt 
granstammarna är det den 
tretåiga hackspetten som 
varit framme! 

67 Övre Sävälven

Naturen i Björskogsnäs, 
strax utanför Grythyt-
tan, är format av hundra-
tals år av slåtterbruk. Det 
har skapat en artrik och 
speciell flora, med växter 
som smörbollar, fältgen-
tiana och darrgräs. Här 
trivs även många orkidéer 
och den stora kändisen är 
guckuskon, som blommar 
som mest i början av juni. 
Från parkeringen är det 
en promenad på 1 kilome-
ter innan du når själva 
reservatet. Väl framme 
leder en 1,3 kilometer lång 
rundslinga dig genom kul-
turlandskapet. Utforska det 
före detta kalkbrottet eller 
gården Nymansgården med 
loftbod och slående utsikt 
över sjön Torrvarpen. Sväng 
förbi kulturminnesgården 
Skräddartorp på vägen – 
Bergslagens historia beva-
rad i en gård.

65 Björskogsnäs

1. Möt vildmarken i Murstensdalen. 
2. Med syrenerna som sällskap på
 väg till Björskogsnäs.
3. Upptäck den vindlande Sävälven.
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Checka ut från vardagen. Checka in i det högt  
belägna äventyret. Kindla är utsikternas plats,  
med skogen och sjöarna i centrum. Det är här 
du kopplar bort och kopplar av. Välkommen 
till det stora naturreservatet som bjuder på 
mäktiga upplevelser. 

Kindla

I Kindlaområdet möts de tre kommunerna 
Hällefors, Ljusnarsberg och Lindesberg. Centrum 
i det kuperade området kan sägas vara Kindla- 
höjden, berget som når hela 426 meter över ha-
vet. Runtomkring berget breder barrskogarna ut 
sig och ramar in det över 900 hektar stora natur-
reservatet.

Bergslagens mest storslagna vy når du från 
Kindlahöjdens utsiktstorn. Högt ovanför gran-
topparna öppnar landskapet upp sig och endast 
sjöarna gör ett avbrott i det annars gröna land-
skapet. Spana efter någon av gruvbyggnaderna 
som tornar upp sig. Stråssa gruva i öst och Stripa 
ser du om du vänder dig söderut.

Utgångspunkt
Lindesberg, Nora, Kopparberg eller Hällefors. 
Vilken utgångspunkt du väljer spelar mindre 
roll. Mellan dessa orter hittar du Kindla. Redo att 
utforskas, redo att stoltsera med utsikterna. Men 
fyll ryggsäcken med proviant – i Kindla vill man 
gärna stanna. 
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Vandra
Det finns fyra officiella startplatser med parke-
ring in till naturreservatet. Härifrån hittar du 
en variation av rundslingor i området kring 
Kindla 74 . Sammanlagt finns 15 kilometer strövsti-
gar, som gör det möjligt att gå en runda mellan 7 
och 10 kilometer. Knutpunkten för de flesta finns 
vid Klosstjärn, som ligger i reservatets mitt. Här 
hittar du vindskydd och torrdass för en paus. 

De vältrampade stigarna slingrar sig genom 
skogen, över klipphällar och på spångar över 
myr- och mossmark. Kängor är ett klokt val då 
det på sina ställen är både sankt och blött. Pulsen 
höjs definitivt i de branta partierna. Längs sti-
garna i reservatet finns rastplatser, utsiktstorn, 
vindskydd och en eldpallkoja för övernattning. 
Sover du över intill Kindlahöjden kan tidig väck-
ning vara en idé. Klättra upp i utsiktstornet och 
möt soluppgången. Ett minne för livet utlovas.

Kindla har nyttjats av människan under 
bergsbrukets tid. Här och var syns spår av gång-
na tider, håll utkik efter såväl torpruiner som 
kolbottnar. 

Kindlahöjden

Klosstjärn

Mot
Hjulsjö

Mot
Guld-
smeds-
hyttan

Mot
Järnboås

Bergslags-
leden

Tur: Kindla
Längd: 3–15 km 
Svårighetsgrad: Medel till utmanande 
Start: Flera
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1. Snart ved till brasan. 
2. Stegen styr mot Klosstjärn. 
3. Solnedgång från Kindlahöjdens
 utsiktstorn. 

Packa  
för vandring

Olika vandringsturer kräver olika 
mycket packning. Packa smart!

Varma kläder 
Jobba lager på lager med ett 

extra ombyte. 

Karta och kompass 
En fysisk karta och kompass räd-
dar dig när batteri eller täckning 

sviker. Packa ett laddbatteri!

Matsäck och stormkök 
Tänk enkelt, konserv eller torrvara 

när du packar maten. Kortare 
turer kräver gott mellis!

Vatten 
Kika var du kan fylla på flaskan.

Elda
En påse med torr näver tar dig 

långt. Glöm ej tändstickor!

Apotek
Packa myggmedel, solkräm, keps, 

myggnät och toapapper.
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GrängenGrängshyttan

Södra
Hyttan

Rishöjden

Kindla
Naturreservat

Hjulsjö

Mot
Kopparberg

Mot
Hällefors

68

Rundtur: Hjulsjö–Kindla MTB 4
Längd: 31 km  Höjd: 320 m  
Svårighetsgrad: Grön 
Start: Hjulsjö

Vandra Bergslagsleden
Bergslagsledens etapp 3 75  pas-
serar i utkanten av Kindla na-
turreservat, med utgångspunkt 
i Stjärnfors och etappmål vid 
Nyberget. Ta en avstickare in 
i naturreservatet eller traska 
längs leden, som sträcker sig 21 
kilometer mestadels på skogs-
stigar. I bergsmansbyn Nyber-
get kan du övernatta i något av 
vindskydden vid Dammsjön. 
Vid Rasbacktjärn hittar du 
Bergslagsledens rastplats med 
vindskydd, toalett och eldstad.

Cykla MTB
Gillar du att cykla i skogen? Om det är någon-
stans din mountainbike ska få följa med, är det 
till dessa trakter. Härifrån når du både snirkliga 
stigar och svindlande höjder. Längs vägen mellan 
Nora och Hjulsjö ligger den gamla kurorten  
Nyhyttan 79  intill sjöar, gruvor och åar. Här startar 
tre olika leder – en blå och två röda. Med start vid 
Hjulsjö MTB 80  81  når du tolv MTB-leder på totalt 
190 kilometer. Stigarna böljar fram längs sandiga 
åsar och nedlagda järnvägsbankar, mellan grav-
rösen och hyttor. Lederna har varierande svå-
righetsgrad och passar både nybörjaren och den 
vana. Vid startplatsen finns teknikbana, cykelut-
hyrning och ställplats.

1. En stunds vila vid Klosstjärn.
2. Hjulsjö är MTB-älskarens dröm. 
3. Slaggsten i Södra Hyttan.
4. När skogen andas.
5. Ett fikastopp är ett bra mål.



Djuren
I Kindla finns i dag över 100 år gamla skogar som 
i mycket liten utsträckning är påverkade av mo-
dernt skogsbruk. Många djurarter är beroende av 
barrskogens gamla, murkna och döda träd. Den 
tretåiga hackspetten är en av arterna som letar 
mat i de murkna träden. Lyssna och hör spillkrå-
kans eller tranornas rop från myrarna.

Kultur i naturen
I Bredsjö hittar du friluftsmuseet Finnstigen 83

som berättar om skogsfinnarnas liv och öden 
från slutet av 1500-talet och framåt. Genom en 
historisk vandring på 2 kilometer kan du se ty-
piska byggnader som rökstugor, rior och bastur. 
Avsluta dagen med att övernatta i någon av de 
enkla stugorna i området. 

Vid gruvfältet Slotterberget 82  pågick brytning 
av malm fram till 1920-talet och i området finns 
flera spår efter gruvdriften kvar. Vandra längs 
den iordningsställda leden i området och se flera 
dagbrott, den gamla banvallen och rester efter 
anrikningsverk och kruthus.

Missa heller inte att besöka Södra Hyttan 84  
det gamla hyttområdet med kultur av många 
slag. Här hittar du även ett Bergslagen Visitor 
Centre med information!

3

4

5
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Var vilar du?
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1. Friskt vatten längs vägen. 
2. Ministuga som har det du behöver. 
 Välkommen till Kolarkojan. 
3. Ett parti innan läggdags. 
4. Blir det middag vid eldplatsen ikväll?

Det goda
Det finns inga rätt eller fel när det kommer 
till mat. Kaffe över öppen eld med köpekaka. 
Soppa på stormkök och en kupad hand vatten 
från bäcken till. Surdegspizza på bryggan eller 
nedpackade delikatessostar. Bergslagens skogar 
döljer de mest delikata godsakerna, producera-
de med lokala råvaror av stolta mathantverka-
re. Hjulsjö och Bredsjö är två heta tips i trakten 
– här hittar du både kaffe, fikabröd, pizza och 
mängder av ost. 

Fråga & Svar med Maline Ardesjö 
Från egen ateljé i Järnboås skapas 
design och konst som älskas och 
brukas världen runt.

Vilken plats i Bergslagen åter-
kommer du ofta till och varför?

Utanför min dörr sträcker sig den gam-
la banvallen. Ett fascinerande, tillgängligt bygge 
i sig. Man kommer upp på platå, får utsikt och en bra 
utgångslinje för nya stigar och utmaningar. Ifrån min 
startpunkt finns inom gång- eller cykelavstånd, det trol-
ska Slotterberget, Kindlas höjder, Grängens stränder, 
Södra Hyttan och croissanter på Hjulsjö 103. Som nerver 
sträcker sig vägarna och stigarna, välj en och kör, det 
kan inte bli så fel.

Vilket besök får vi inte missa?

Järnboås bjuder på mycket. Finnsjön, Rastälven, Eri-
kaberget och den traditionella marknaden Larsmäss i 
augusti. Yxsjön runt är en lagom sväng med konstant 
sjöutsikt, där det också finns knytpunkter till marke-
rade MTB leder. Banvallen jag nämnde bjuder på en del 
magiska myrmarker. Stanna upp, det är något visst med 
dem, allt segvuxet och krumt och inte minst dofterna 
av pors och skvattram, torv och tallbarr. Något annat 
jag inte tröttnar på är alla gamla gruvmiljöer i Stripa 
eller utsikten från Stråssas slaggberg. Naturen har tagit 
tillbaka dessa mänskligt skapade platser på de mest 
kreativa sätt. 
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It's a wrap

Det här är käk som får plats i bakfickan på en cykel-
tröja eller som lätt går att haffa från ryggsäcken när 

du boxat toppen på din vandring. 

Du behöver:
Stora tortillabröd
Gröna blad
Rödlök
Rivna morötter och äpple
Protienkälla, t ex tofu eller Bredsjöost
En god sås, t ex aioli
En nypa salt och peppar
Bivaxduk eller bakplåtspapper till omslag

Gör så här:
Förbered alla ingredienser i lagom bitar och mängd till 
de antal personer som ska med ut. Bygg din wrap från 
ingredienslistans topp och ner. Rulla ihop och avsluta 
med ett omslag bivaxduk eller bakplåtspapper. Ett tips 
är att ta med såsen vid sidan, då kan alla lägga på 
önskad mängd och wrapen håller sig fräsch längre.

Sov över
Ta med sovsäcken och gör Kindla till en tur på 
flera dagar. Inom naturreservatet är det tillåtet 
att tälta vid rastplatsen Klosstjärn. I området 
finns flera vindskydd, raststugor och en kolarko-
ja att övernatta i om tak över huvudet önskas. 

3

4
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Naturreservat

På vägen dit eller på vägen hem. Kring 
Kindla hittar du fler naturreservat som är 
väl värda ett besök. Spännande och svår- 
åtkomligt eller promenadvänligt – vad 
väljer du? Tänk på att svårtillgängliga 
områden ofta är en fristad för djuren, gå 
med försiktiga steg så du inte stör skogens 
kompisar.  

www.bergslagen.se

Här möts du av ett bergigt 
gammelskogsområde med 
200 år gammal barrbland-
skog och stora gamla aspar. 
Ta en paus på berget och 
kika på utsikten över Hå-
kansbodasjön. På platser 
där det finns kalk i marken 
trivs blåsippa, trolldruva 
och nattviol. Den lilla or-
kidén knärot finns också 
här, men behöver ingen 
kalk i marken, utan trivs 
även i vanliga barrskogar. 
En slinga på 2 kilometer 
leder dig runt i reservatet, 
lätt att hitta och promenera 
för de flesta. 

76 Håkansbodaberget
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1. Med utsikt över Salbosjön.
2. Genom gammelskogen. 
3. Mot Erikabergets topp. 

Naturreservatet Salboknös 
är ett säreget naturreservat, 
beläget mellan Hällefors 
och Kopparberg. I reservatet 
finns en mäktig blockbrant, 
skapad av sprickbildning-
ar i berggrunden. Följ den 
markerade stigen från par-
keringen till utsiktsplatsen 
och upptäck 500-åriga tal-
lar, myrar och bäckar.

Håll ögonen öppna – 
avtagsvägen från riksvägen 
kan vara svår att se.

Salboknös77

1
3

25 kilometer nordväst om 
Nora kan du besöka Erika-
berget. Ett naturreservat 
som bjuder på en mäktig 
utsikt från toppen av just 
Erikaberget. Här hittar du 
även eldplats och vedför-
råd. En markerad stig på 
3 kilometer leder dig fram 
genom reservatet. Är du 
sugen på en utmaning kan 
du välja att ta dig upp till 
Uvberget i brant terräng 
utan stigar. 

78 Erikaberget
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Register över leder och naturreservat  92
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Res reko
Att resa hållbart – vad är det? Det innebär färre 
avtryck och att resandet kan bidra till att både 
människor, miljö och destination mår bättre. Att 
resa med hänsyn är inte så krångligt som det låter. 
Tänk en extra vända och planera din rutt innan du 
ger dig av. Det är värt det. För framtiden.

Upptäck
Den vildaste av upplevelser kanske inte finns 
på andra sidan jorden. Det starkaste minnet 
kanske finns närmre än du tror. Den bästa av 
resor kanske är den otippade. En weekend åt ett 
annat väderstreck, en upptäcksfärd i hemma-
blinda trakter. Tänk om och upplev nytt!  
Väl på plats kan du bidra än mer genom att tän-
ka lokalt – stötta destinationen genom att välja 
lokala och småskaliga producenter som får om-
rådet att blomstra. 

Cykel
På väg till Bergslagens skogar kan cykeln hänga 
med på både tåg och buss. Kolla upp med just 
ditt bolag vad som gäller. Väl framme har du 
världens bästa färdmedel med dig. Vill du hop-
pa på en led direkt har Bergslagen Cycling en 
digital cykelkarta som samlar Bergslagens 
drygt 130 cykelleder. 

bergslagencycling.com
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Tåg
Spela kort, lyssna pod, slumra en stund eller 
skriv en novell. Saker svåra att göra bakom rat-
ten. Och att välja tåg är ett enkelt och bra sätt 
att minska dina klimatavtryck. Planera din 
resa och umgås på vägen. 

tagibergslagen.se
sj.se
resrobot.se

Buss
Buss är ett klimatsmart och billigt alternativ 
att ta sig genom Sverige. Och när tåg eller buss 
inte når ända fram till målet, susar länsbussar-
na dit du ska. Luta dig tillbaka en stund, snart 
framme.

resrobot.se 
lanstrafiken.se

Klimatberäkna  
din semester
På klimatsmartsemester.se 
och bergslagen.se kan du 
beräkna din klimatpåverkan 
och göra smartare val på väg 
till din semester. 

Hyr bil
Sugen på att ta dig dit kollektivtrafiken inte 
når? Fråga hyrbilsfirman om de har en elbil el-
ler en bil med låga utsläpp. 

Kunskap
Ifrågasätt, läs på, ge förslag! Det är många spe-
lare i samhället som är med och påverkar för-
ändringen mot ett mer hållbart resande. Som re-
senär kan du vara med och påverka genom egna 
val, kunskap, envisa frågor och kravställning.
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Allas rätt,
Allemansrätten ger dig möjlighet att vistas i naturen 
när du vill. Njut av frihet, andas frisk luft, upptäck 
och ha roligt. Men med frihet kommer ansvar. Visa 
omtanke och respekt till både djur och natur. Med 
ledorden inte störa, inte förstöra kommer du långt. 
Här är nio snabba om allas vår allemansrätt.

Tälta och campa
Tälta gärna i naturen. Du får slå upp ditt tält på 
någons mark utan särskilt tillstånd så länge du 
visar hänsyn, respekterar hemfridszonen och 
inte stannar mer än något enstaka dygn. Med 
husbil eller husvagn får du ställa dig på en par-
keringsyta i direkt anslutning till vägen under 
ett dygn – men var noga att titta efter skyltar 
om andra regler. 

Markägare, boende och djur
Allemansrätten gör det möjligt att röra dig fritt 
i skog och mark, på eller utanför vägar och 
stigar. Men du får inte gå över någons tomt 
och se även till att undvika planterade områ-
den som åker och nyplanterad skog. Tänk på 
att cykeln kan göra skada – cykla inte över 
ömtåliga marker, i markerade motionsspår, 
skidspår eller vandringsleder. Om du passerar 
inhägnad betesmark, tänk på att inte störa 
djuren eller skada stängslet. Om det finns en 
grind, stäng noga så ingen rymmer.

Skräp
Lämna inget skräp i naturen – se alltid till att 
ha en soppåse i fickan och ta med dig allt skräp 
hem. Glas, burkar och kapsyler kan skada både 
människa och djur och bryts ned väldigt lång-
samt, om alls, i naturen. Lämna heller inget 
skräp bredvid en full soptunna. Du får gå på 
toaletten i naturen om det inte finns ett dass 
i närheten. Men gräv gärna en grop, gräv ned 
pappret och se till att uträtta dina behov där 
inte så många passerar. 
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allas ansvar.
Elda
Du får elda i naturen, men det finns några 
 saker att tänka på: 

• Elda inte vid brandfara – vid torrt väder råder
 ofta eldningsförbud. Kolla upp aktuell  
 information hos lansstyrelsen.se.
•  Välj en plats där det inte är risk att elden
 sprider sig.
•  Tänk på att inte elda direkt på, eller alldeles
 intill berghällar. De spricker sönder och får
 sår som aldrig läker.
•  När du har eldat – släck ordentligt.
• Lämna inga spår av skräp i askan.

Hundar
Det är klart hunden ska med ut på tur! Men 
mellan 1 mars och 20 augusti är djurlivet käns-
ligt och då får hundar inte springa lösa. Oavsett 
årstid, se till att ha uppsikt över hunden. Den 
får inte jaga eller störa skogens djur. Kika om 
det finns speciella regler i området du rör dig i.

Fiska
I sjöarna och vattendragen i Bergslagen krävs 
det fiskekort för att fiska. På bergslagen.se/fiske 
ser du vad du kan köpa fiskekort för just ditt 
ställe. Fånga heller aldrig mer fisk än vad du 
har användning för.

Blommor och bär
Plocka gärna blommor, bär, svamp, ris och gre-
nar från marken. Men tänkt på att inte ta kvis-
tar, grenar, näver och bark från växande träd. 
Vissa växter är även fridlysta! Hos Länsstyrel-
sen kan du hitta mer information om vilka väx-
ter du kan plocka och inte. Orkidéer är exemple-
vis fridlysta i hela landet.

Naturreservat 
I naturreservat, nationalparker och natur-
vårdsområden gäller alltid speciella regler. Här 
är naturen skyddad av en anledning – kolla upp 
det naturreservat du planerar att besöka för att 
veta vad som gäller just där. Du hittar informa-
tion på naturreservatens entréskylt eller hos 
Länsstyrelsen. 
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Register
Vandra
2  Bergslagsleden etapp 6, Hammarby–Pershyttan, 15 km 9
3  Rundslinga Amboberget, 12 km 9
4  Rundslinga Digerberget, 9 km 8
5  Skärmarboda (flera turer) 9

19  Rundslinga Uskavi, 12 km 22
20  Bergslagsleden etapp 4, Nyberget–Uskavi, 23 km 23
21  Bergslagsleden etapp 5, Uskavi–Hammarby, 18 km 23
31  Kloten–Gräsberget, 18 km 34
32  Bergslagsleden etapp 1, Kloten–Gillersklack, 20 km 35
33  Malingsbo-Klotenleden, 45 km 34
45  61  Postleden, 62 km 48, 62
46  Bergslagsleden etapp 2, Gillersklack–Stjärnfors, 17 km 49
47  Ljusnaren runt, 21 km 49
62  Silverleden, 65 km 62
63  Knuthöjdsmossen, 1,5 km 62
64  Sävenforsslingan, 15 km 62
74  Kindla (flera turer) 76
75  Bergslagsleden etapp 3, Stjärnfors–Nyberget, 21 km 78

Cykla stig, grus och asfalt
9  Pershyttan MTB (flera turer) 9

10  79  Nyhyttan MTB (flera turer) 9, 78
11  Kottabergets flowtrails 9
12  Gruvrundan, 27 km 10
13  Norasjön runt, 22 km 10
14  Järlerunt runt, 27 km 10
15  Nora–Örebro, 37 km 10
26  Usken runt, 22 km 26
27  Två sjöar runt, 50 km 26
36  Kloten till Ramsberg runt, 36 km 38
37  Klotenrundan, 10 km 38
38  Nyforsleden, 64 km 38
39  Malingsboleden, 87 km 38
40  Trelänsleden, 63 km 38
41  Ramsberg MTB, Ölsjöbadet (flera turer) 35
54  Lilla Koppartrampen, 30 km 51
55  Stora Koppartrampen, 60 km 51
56  Nittälvsdalen runt, 60 km 52
70  Silvergruvan runt, 20 km 63
71  Sörälgen runt, 38 km 63
72  Torrvarpen runt, 42 km 63
80  Hjulsjö MTB startplats 78
81  Hjulsjö–Kindla MTB 4 78

Paddla 
25  Usken 23
34  Långvattnet 40
35  Stora Kloten 40
52  Nittälven 52
53  Ljusnaren 52
68  Svartälven 64
69  Sör-Älgen 64

Kultur i naturen
16  Nora 11
17  Pershyttan 11
28  Öskeviks byvandring 26
29  Kyrkstigen Siggebohyttan 26
57  Rikkenstorp 50
58  Kopparstigen 50
59  Ställbergs gruva 52
82  Slotterberget 79
83  Finnstigen Bredsjö 79
84  Södra Hyttan 79

Naturreservat
6  Järleån 16
7  Skärmarboda 17
8  Dalbotorpsravinerna 17

22  Lejaskogen och Lejakärret 29
23  Munkhyttan 28
24  Mårdshytte kalkskog 27
42  Getryggen 42
43  Långa tjärnarna 43
48  Nittälvsbrännan 56
49  Kaljoxadalen 57
50  Brattforsen 57
51  Kolbron 48
65  Björskogsnäs 71
66  Murstensdalen 70
67  Övre Sävälven 71
76  Håkansbodaberget 84
77  Salboknös 85
78  Erikaberget 85
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Anteckningar
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www.bergslagen.se

http://www.bergslagen.se



