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Rundslinga Amboberget
I anslutning till det spännande blockgrottsområdet i Skärmarboda 
finns en rundslinga som leder genom naturreservatet Amboberget 
och är 12,5 km lång.
Rundslingan följer delar av Bergslagsledens sträckning som är i 
terrängen orangemarkerad. De sträckor som inte följer Bergslags-
leden är markerade med blå färg på träd och stolpar. Rundslinga 
Amboberget utgår från Mogetorps värdshus. Halvvägs erbju-
der vandringen en fantastisk utsikt mot öster från Amboberget.  
Naturen är omväxlande med en blandning av storskog, granskog, 
myrmarker och små bäckraviner.
Läs mer under etapp 7 på bergslagsleden.se
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1. Rangelbäcken
Delar av Rangelbäcken visar exempel på ett 
slingrande (meandrande) lopp. Vattnet ero-
derar bort material i yttersvängarna och av-
lagrar det i innersvängarna. Det är detta som 
gör att loppet förändras.

2. Blockgrottor
Blå grottan och Frihetsportalen är två grott-
bildningar i utkanten av Skärmarbodaområ-
det. Blå grottan är en typisk blockgrotta med 
ett djup på åtta meter och en högsta höjd på 
fyra meter. Frihetsportalen är en av de mer 
storslagna av Områdets grottor, inte minst ge-
nom den monumentala ingångsöppningen. 

Grottan utgörs av en över 15 meter lång 
spricka som man kan gå igenom.

Från Bergslagsleden utgår en 175 meter 
lång återvändsled till Blå grottan, samt 700 
meter västerut en 400 meter lång återvänds-
led till Frihetsportalen.

3. Klapperstensfält – Liaberget
Vid foten av Liaberget och söderut passe-
rar leden en serie klapperstenfält. En del av 
dessa är dock skogbeväxta. Helt vegetations-
fria vallar finns strax söder om leden där den 
passerar skogsbilvägen. Klapperstensvallarna 
ligger något under högsta kustlinjen och har 
bildats genom vågornas inverkan då landytan 
för ca 10-000 år sedan höjde sig ur havet ef-
ter att ha varit nedpressad av inlandsisen. Le-
den går inte upp över Liabergets högsta delar, 
men bjuder ändå på en del fina utsikter.

4. Ambobergets naturreservat
Amboberget höjer sig högt över det omgi-
vande landskapet. Bergsbranten är drygt en 
och en halv kilometer lång och det finns flera 
kraftiga stup omväxlande med rasbranter och 
blockiga sluttningar. På sina håll är utsikten 
hänförande.
Skogen är till största delen mycket gammal. 
I bergbranterna växer mest tall, men också 
björk, asp och rönn som på hösten ger Am-
boberget en färgrik skrud. På krönet växer 
barrskog med över 300 år gamla tallar.

Sevärdheter längs rundslingan

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

ställda eldplatserna.
●	 Förvissa dig alltid om att elden är 

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

sommarens torrperioder då brandfa-
ran är stor.

●	 Bryt inte grenar och ris av levande 
träd.

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

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

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

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

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

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

Rundslingor
Förutom leden har vi gjort iordning några 
rundslingor, där du kan starta och sluta på 
samma ställe. Rundslingorna följer till delar 
Bergslagsleden. Resterande del är markerad 
med blå färg på stolpar eller träd. 

Bussförbindelser
Det finns utmärkta bussförbindelser fram till 
Mogetorps värdshus längs sträckan Örebro - 
Nora. Lägre turtäthet på helger. Upplysningar 
om busstider, 0771-22 40 00. 
www.lanstrafiken.se

Information om naturreservatet
www.lansstyrelsen.se/orebro/naturreservat

Bergslagsledens hemsida 
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 webb-
karta.

Bergslagsleden finns även på Naturkartans 
app som du kan ladda ner till din smartphone. 

Skärmarbodabergen


