Bergslagsleden
Kloten – Gillersklack 20 km
Etappmål Kloten

Etappmål Gillersklack

Etappmålet är beläget cirka 7 km norr om Kopparberg
i hjärtat av Bergslagen. Klacken är en konferens- och
fritidsanläggning för både vinter- och sommaraktiviteter. Här finns boende i småstugor som rymmer
4-6 bäddar. Gillersklack erbjuder också camping,
inomhusbad och ett vandrarhem. Färskvatten finns på
tappkran utomhus. Bussförbindelser finns inte men
anläggningen ger information om taxi.
www.klacken.com eller tel. 0580-125 00.

Rastplats Lilla Kroktjärn

Rastplats Lilla Kroktjärn ligger vackert inbäddad i
Bergslagsnatur intill en liten tjärn och har vindskydd,
eldstad och torrtoalett (se punkt 3 på kartan. Dricksvatten finns inte men sjöns vatten duger för matlagning om det kokas först. En rastplats finns också vid
Sandån 7 km från Kloten (se punkt 4 på kartan).
För att underlätta för skötselföreningen vädjar vi till
dig att ta med soporna när du lämnar rastplatsen.

Tid för vandring

Vandringstiden är baserad på en genomsnittstid av
cirka 2,5 km/timme. Då finns utrymme för rast och
vila. Etapp 1 Kloten – Gillersklack cirka 8,5 timmar.

www.bergslagsleden.se
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Bergslagsleden har sin början i byn Kloten i hjärtat av
naturvårdsområde Malingsbo-Kloten. Vildmarken är
vidsträckt och området ett av Sveriges vilttätaste. Bland
granskogsklädda berg och djupa dalar trivs älg, bäver
och rådjur, men även lo, varg och björn förekommer.
Vandrarhemmet The Wilderness Lodge finns i Kloten
vid Bergslagsledens början. Här erbjuds frukost och
övernattning i sovsal eller rum. Möjligheter finns för
parkering och påfyllning av färskvatten. För camping
se www.wildernesslodge.se eller 05800-31007. För
vägbeskrivning och transfer där lokala förbindelser
slutar, www.nordicdiscovery.se
I Kloten finns också Klotens fritidsby som erbjuder
boende i välutrustade enplansstugor. www.kloten.nu
eller 0580-883 00. Vid Klotensjön finns en campingplats. Bussförbindelser finns ej. För vägbeskrivning se
www.nordicdiscovery.se
För vandring österut se www.bruksleden.se.
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Sevärdheter i anslutning till leden
Klotens samhälle har en lång och växlande
historia som började för flera hundra år
sedan med en hyttby kring vattenfallet mellan sjöarna Stora Kloten och Långvattnet.
Hyttbyn övergick till ett blomstrande brukssamhälle som bl a hade egen järnväg ned till
Bånghammar ca 20 km lång.
I början av 1900-talet kom skogsbruket
att ersätta järnhanteringen som drivkraft i
bygden och Kloten har under lång tid varit
bostadsort och revircentrum för skogsbruket
inom kronoparken. Under de senaste årtiondenas rationalisering i skogsbruket har
befolkningen minskat och Kloten förlorat i
betydelse för skogsbruket.
Bergslagsleden startar på byns torg och
går förbi den gamla hyttan som delvis byggts
om till fiskodling. Andra intressanta byggnader i Kloten är det stora vita stationshuset,
lokstallarna samt den gula Herrgården.
Kloten ligger i hjärtat av Malingsbo-Klotens naturreservat, som med sina 50 000 hektar är ett av landets störta. Malingsbo-Kloten
är ett höglänt och kuperat barrskogsområde i
centrala Bergslagen. Området är rikt på sjöar
och tjärnar och här finns källflödena till flera
av Mellansveriges stora vattendrag. Här finns
också mindre myrområden. Reservatet har
ett brett utbud av fasta vindskydd med fasta
eldstäder längs många kanotvatten och vandringsleder.

2. Källtjärn

En dryg halvmil väster om Kloten passerar leden genom byn Källtjärn med dess
igenväxande hagmarker och åkrar. Byn har
en gång varit så stor och folkrik att där
funnits en skola. Järnbrukstidens kolning
och körslor krävde, liksom skogsbruket före
rationaliseringarna, mycket folk och hästar
ute på skogen. Många torp och småbyar
odlades därför upp för att försörja människor och djur. En del av dessa torp har säkert
sitt ursprung så långt tillbaka i tiden som
finnkolonisationen på 1600-talet.

Fakta om Bergslagsleden

Bergslagsleden är en 28 mil lång vandringsled genom hela Örebro län. Den är uppdelad
i 17 etapper. Region Örebro län är huvudman för leden. Bergslagsleden markeras med
orange färg på träd eller stolpar. Vid vägskäl
och stigförgreningar används hänvisningspilar med Bergslagsledens symbol.

Bussförbindelser

Kloten och Gillerklack kan inte nås med
reguljär trafik.
För bussförbindelser i övrigt se
www.lanstrafiken.se. Under ”sök resa” och

3. Backstuga vid Sandån

Någon kilometer väster om Källtjärn passeras Sandån, som är ett av Arbogaåns
källflöden. Omedelbart före passagen av ån
går leden förbi en restaurerad backstuga som
delvis är ingrävd i backsluttningen. Åbostugan är det gamla namnet på platsen.
På detta sätt bodde de som hade det allra
fattigast, utan möjlighet att ta upp åkermarker. Ibland hade de en ko eller några getter
som betade på skogen och som hölls vid liv
över vintern med starrhö från myrarna.

4. Getryggsområdet - naturreservat

Väster om Sandån går leden genom ett kuperat och storblockigt område med ett flertal
småtjärnar. Inlandsisen har här i dalgångarna
lämnat efter sig en oregelbunden och storblockig morän, så kallad dödismorän, vilken
anses ha bildats av isolerade ismassor i inlandsisens avsmältningsskede. Leden passerar här
naturreservatet Getryggsområdet. Före senare
tiders skogsavverkningar har området haft en
stark vildmarksprägel och fortfarande finns
ett mindre område kvar med urskogsliknande
bestånd. I reservatet finns en uppmarkerad
rundslinga som iordningställts för besökarna.

5. Jämmerdalen - naturreservat

Två kilometer efter vindskyddet vid Lilla
Kroktjärn passerar leden genom Jämmerdalens naturreservat. Reservatet är en sprickdal med naturblandskog och våtmarker. I
reservatet finns gamla, grova träd, död ved,
bergsbranter, myrar och tjärnar. Här trivs
hackspettar och många sorters hotade lavar
och svampar.

minsta bäckar haft stor betydelse och praktiskt taget alla sjöar och tjärnar har nyttjats
som vattenmagasin.

7. Gillersklack

Väster om Holmsjön går leden brant uppför
till den stora höjdplatå ovan 350-metersnivån, där Gillersklack utgör den högsta
punkten med 407 m över havet. Leden går
nära högsta punkten.
Gillersklack och platån däromkring har tack
vare höjdläget mera snö samt längre och säkrare vintrar än kanske något annat område i
länet. Gillersklack har också gamla traditioner som vintersportort med väl utvecklade
anläggningar för olika typer av skidsport.
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6. Småtjärnarna

Tre kilometer väster om rastplatsen går leden
intill ett helt system med små skogstjärnar.
I tjärnarna finns ett flertal öar och flytande
tuvor som bildats när tjärnarna en gång i
tiden dämdes upp för att utgöra vattenmagasin för en kvarn långt ned efter bäcken.
I Bergslagen har vattenkraften även i de

”detaljerad resa” finns alla hållplatser angivna. Trafikupplysningen 0771-22 40 00.

För mer information

För mer information www.ljusnarsberg.se,
www.bergslagen.se eller Kopparbergs turistbyrå, 0580-805 55, turism@ljusnarsberg.se
Information naturreservat:
www.lansstyrelsen.se/orebro/naturreservat

Friluftslivets webbsida och app

På www.bergslagsleden.se finner du all
information du behöver inför din vandring
på leden. Boende, transporter, utrustning,

●

Gör upp eld bara på de iordningställda eldplatserna.
Förvissa dig alltid om att elden är
släckt innan du går vidare.
Avstå helt från att göra upp eld under
sommarens torrperioder då brandfaran 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
veckan i oktober och några veckor
fram.

etappblad, aktiviteter och sevärdheter. På
webben finner du även en interaktiv webbkarta.
Bergslagsleden har också en egen app som
du kan ladda ner till iPhone och Android.
Appen har en gps-funktion så du enkelt kan
se din position när du är ute och vandrar på
leden.
På www.regionorebrolan.se/turismfriluftsliv hittar du samlad information om
friluftslivet i Örebroregionen. Här finns att
läsa om Bergslagsleden, kanotleder, friluftgårdar m.m.
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