Bergslagsleden
Nyberget – Uskavi 22 km

ETAPP

4

Etappmål Nyberget

Vandrarhem med 2 rum med totalt 8
bäddar och kokmöjligheter i separat och
välutrustad köksdel. Dusch och toalett.
Vindskydd finns vid badplatsen samt på
en udde straxt norr om vandrarhemmet.
Färskvatten intill anläggningen. Inga bussförbindelser finns till Nyberget. Taxi utgår
från Storå (ca 1 mil).Upplysningar och
bokning, 0581-415 11 eller 070-5798696
www.nybergsbyn.se

Etappmål Uskavigården

Uskavigården ligger vid sjön Usken intill
vägen Fanthyttan-Öskevik-Nora. Gården drivs gemensamt av flera missionskyrkor. Uskavigården är öppen dagligen
under sommarsäsongen. Logi erbjuds i
vandrarhem och stugor. Vid Uskavi finns
också campingplats, café, badplats, bastu,
kanotuthyrning och kiosk. Färskvatten
vid anläggningen. Från Uskavi utgår en
rundslinga på 12 km.
Se www.bergslagsleden.se
Upplysningar och bokningar, telefon
0587-330025, www.uskavi.se.

Rastplats Garphyttedammen

Rastplats med vindskydd, eldstad och toalett finns vid Garphyttedammen ungefär
mitt på etappen. Sjöns vatten kan användas
för matlagning om det kokas först. För att
underlätta för skötselföreningen vädjar vi till
dig som vandrare att ta med dina egna sopor
när du lämnar rastplatsen.

Tid för vandring
Örebro

Vandringstiden är baserad på en genomsnittstid av cirka 2,5 km/timme. Då finns
utrymme för rast och vila. Etapp 4 Nyberget – Uskavi cirka 9 timmar.

www.bergslagsleden.se

Sevärdheter i anslutning till leden
Nyberget är en levande by långt inne i skogsbygden. Byns ursprung kan med säkerhet
kopplas till den hytta som mycket tidigt anlades i bäcken mellan sjöarna Dammsjön och
Gränsjön. Hyttan lades ned 1809 och efter
det har byn levt vidare som en del av den
industriella verksamhet med järnframställning och sågverk som bedrivits i närbelägna
Hammarbacken, samt som skogsarbetarby.

5. Garphyttan

Några kilometer norr om sjön Usken, kommer leden fram till en by med flera stora
och väl bibehållna bergsmansgårdar. Denna
bys utveckling och välstånd sammanhänger
sannolikt med den ovanligt stora bergsmanshytta som legat där vägen skär den stora
bäcken från sjön Aspen. Driften lades ned
först 1870.

6. Uskaboda
2. Risbergshöjden

Söder om Gränsjön går leden upp nära
toppen av ett högt berg – Risbergshöjden.
Söder om högsta punkten har man utsikt
österut mot sjön Råsvalen och Stråssa gruva.
Risberget finns omnämnt i skrönor från
trakten.

3. Smedsjön

Drygt två kilometer söder om Risbergshöjden passerar leden den lilla sjön Smedsjön.
Den har som namnet antyder spelat en
viss roll för järnhanteringen, men är nu
mest känd som sportfiskesjö. Den lokala
fiskevårdsföreningen sätter här årligen ut
laxartad fisk och säljer fiskekort. På platsen finns handikappbryggor, vindskydd och
torrtoalett.

4. Rebodaområdet

Inom Rebodaområdet söder om Smedsjön
finns många lämningar från traktens storhetstid då både järn och ädlare malmer bröts
och bearbetades här. Närmast söder om
Smedsjön passerar leden Gatgruvan som är
ett av traktens många gruvfält.
Söder om vägen finns småsjöar med
namn som Garphyttedammen och Nya sjön,
vilket antyder dels att inkallade tyskar ”garpar” deltagit i bergshanteringens utveckling,
dels att man genom fördämningar skapat
nya sjöar för att kunna spara på de knappa
men viktiga vattentillgångarna.

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

Nyberget saknar bussförbindelse. Uskavi
nås vissa dagar med reguljär bussförbindelse
mot Nora. Fanthyttan, 5 km från Uskavi,

Från Garphyttan går leden i stort sett hela
vägen fram till Mårdshyttan genom ett gammalt kulturlandskap med odlingsmarker och
bebyggelse. Den största av byarna är Uskaboda, där leden går längs bygatan. Bygdens
utveckling och välstånd har varit beroende
av de lättodlade sedimentjordarna norr om
Usken, men också på en givande bergshantering, där sannolikt varje gård haft del i hyttor
och gruvor. ”Boda” i Uskaboda är en medeltida ändelse i ortnamn och visar härigenom
hur gammal bygden är.

7. Mårdshyttan

Mårdshyttan är en av de många byar som
växt upp kring en eller flera små hyttor vid
en bäck. Den lilla bäcken genom Mårdshyttan har från 1440 till 1764 drivit en järnhytta.
Dessutom har en kopparhytta funnits. Den
bondeägda skog, som en gång var en förutsättning för hyttdriften, har senare utgjort
grunden för det sågverk som nu utvecklats
till en modern industri och som för bygdens
industritradition vidare.

8. Lejakärret

Inom kalkstensstråket finns många gruvor.
En av dem är Lejagruvan som senast bröts
under första världskriget. Restprodukterna,
som är mycket kalkrika, spreds i ett kärrområde norr om gruvan. Detta område har
sedan, tack vare kalkrikedomen, utvecklats
till ett av länets botaniskt rikaste områden
med bland annat tolv arter orkidéer. Lejakärret är skyddat som naturreservat.

ligger längs den mer trafikerade linjen Lindesberg-Kopparberg. För bussförbindelser i
övrigt se
www.lanstrafiken.se. Under ”sök resa” och
”detaljerad resa” finns alla hållplatser angivna. Trafikupplysningen 0771-22 40 00.

För mer information

Nora Turistbyrå, 0587-81120. Lindesberg
Turistbyrå, 0581-811 70.
www.bergslagen.se (göra/aktiviteter)
Information naturreservat:
www.lansstyrelsen.se/orebro/naturreservat

9. Dyrkatorp

En kilometer söder om Leja finns en del
stora dolomitbrott. Avfallsmassorna från
verksamheten har tippats högt på sluttningen intill den gamla landsväg som leden
här följer.

10. Uskavigården

Uskavi är en turistanläggning öppen för alla.
Den drivs gemensamt av missionskyrkor.
Huvudbyggnaden har, som all äldre bebyggelse i trakten samband med bergshanteringen. Den uppfördes som ståndsmässig bostad
år 1910 för den gruvfogde som för statens
räkning hade att övervaka verksamheten i de
många gruvorna.
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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 den allmänna älgjakten bör du inte använda
leden under den mest intensiva veckan i mitten av oktober.

Friluftslivets webbsida

På www.bergslagsleden.se finner du all
information du behöver inför din vandring
på leden. Boende, transporter, utrustning,
etappblad, aktiviteter och sevärdheter. På
webben finner du även en interaktiv webbkarta.
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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