
50

Etappmål Digerberget
För att komma till Digerberget tar man  
av från länsväg 244 Örebro–Hällefors vid 
avtagsvägen mot Nora och följer landsvägen 
mot Pershyttan. Efter den vägen finns en 
skylt som visar till Digerberget. Här finns en 
klubbstuga med vattenkran på utsidan. Par-
keringsplats, tältplats och vindskydd.
 
Etappmål Mogetorp
Mogetorps Wärdshus ligger vid riksväg 50 
med bra bussförbindelser. Wärdshuset serverar 
kaffe, mackor, fikabröd, husmanskost (byffe). 
Lunchpaket till vandrare. Tillgång till färskvat-
ten på utsidan vandrarhemmet. 
Parkering finns vid etappmålet. Info 019-28 20 71/ 
073-636 87 76. www.mogetorpswardshus.se 
Från Mogetorp utgår rundslinga Amboberget på 
12,5 km. Se www.bergslagsleden.se

Rastplats Kvarndammen
Rastplats med vindskydd, eldstad och toalett 
finns ungefär mitt på etappen, strax nord-
väst om Ramshyttan. Ta med dig dina sopor 
från rastplatsen. 

Rundslinga Digerberget
Rundslingan erbjuder 9 km vandring med 
start vid Digerberget. Rundslingan är mar-
kerad med blått på träd och stolpar förutom 
de delar som följer Bergslagsleden. Den 
blåmarkerade sträckan är till delar MTB-led.

MTB-leder
Etapp 7 mellan Digerberget och Rökärr är 
även markerad MTB-led. Huvudman för 
MTB-lederna är Nora kommun och markä-
gare är Sveaskog. 

Örebro

ETAPP

7Digerberget – Mogetorp 17 km

Bergslagsleden

www.bergslagsleden.se

Tid för vandring
Vandringstiden är base-
rad på en genomsnitts-
tid av cirka 3 km/timme. 
Då finns utrymme för 
rast och vila. Etapp 7 
Digerberget – Moge-
torp cirka 6 timmar.



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

Vid Digerberget finns vintertid flera 
elljusspår. Här startar också skidspåret ”Kils-
bergsspåret” som går söderut till Ånnaboda 
(27 km). Vintertid lämnas daglig spårinfor-
mation på telefonsvarare, tel. 0587-124 06.

2. Pershyttan
Pershyttan är den bäst bevarade av länets 
bergsmansbyar och dessutom en av de älds-
ta, med anor från 1300-talet. Driften vid hyt-
tan upphörde så sent som 1953 och i gruvan 
1967. Längs leden finns landets enda vat-
tenhjul med stånggång i fungerande skick. 
Stånggången är 200 m lång och börjar i det 
restaurerade vattenhjulet. Stånggången över-
förde kraften från vattenhjulet till pumpar 
och uppfordringsverk i gruvorna. Detta och 
mycket annat visas sommartid av guiderna i 
Pershyttan.

Leden går förbi den välbevarade hyttan 
samt bergsmansgårdar från 1700- och 1800-
talen, arbetarbostäder, smedja och kolhus.

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

I Pershyttan korsar Bergslagsleden på 
flera ställen en gulmarkerad stig som är ca  
6 km lång och leder besökaren förbi Pers-
hyttans många kulturminnen, bland annat 
den sevärda Lockgruvan. I Pershyttan finns 
sommartid en restaurang i ett par gammal-
dags tågvagnar. 

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

4. Kanalen
Söder om Dammsjön följer leden en hand-
grävd kanal. Kanalen, som är mer än en 
kilometer lång, grävdes under 1800-talet för 
att leda över en del av Lerkesåns vatten till 
Dammsjön. På det sättet kunde vattenfö-
ringen ökas i den bäck som drev vattenhju-
len i Pershyttan.

5. Forväg
Söder om kanalen följer leden den gamla rid- 
och forväg på vilken malmen från Pershyttan 
och andra gruvor i Noratrakten transporte-
rades på hästforor till Ramshyttan och andra 
hyttor längre söderut i Kilsbergen. Stigen 
är djupt nedskuren i marken, en så kallad 
hålväg.

6. Ramshyttan
Även i Ramshyttan har järnhantering av 
betydande omfattning bedrivits. Leden pas-
serar bäcken genom byn på den plats där 
hyttan legat. Badplats finns i Ramsjön ca 
600 m väster om Ramshyttan. Dit kommer 
man genom att följa en bilväg som leden 
kommer ut på efter rastplatsen. Naturreser-
vatet Ramshytte ängar är en kombination 
av natur- och kulturvärden som växt fram 
genom människans skötsel under lång tid. 
Här finns höga naturvärden knutna till häv-
dade marker, lövträd, skog och våtmark.

7. Sågställningsbottnarna
Strax efter det leden lämnat skogsbilvägen 
norr om Amboberget, passerar den några 
tydliga klapperstensvallar. Sågställningsbott-
narna är namnet på området. Dessa ligger 
strax under högsta kustlinjen och har bildats 
genom vågornas inverkan, då landytan efter 
inlandsisens avsmältning för ca 10 000 år 
sedan höjde sig ur det förstadium till Öster-
sjön som kallas Yoldiahavet.

8. Utsikt Amboberget
En markerad led finns från Bergslagsledens 
etapp 7 fram till Amboberget. Möjligheten 
finns att fortsätta söderut och ansluta till 
Bergslagsledens etapp nr 8.

9. Skärmarbodabergen
I naturreservatet Skärmarbodabergen finns 
en ansamling av monumentala istidsmin-
nen, som man inte finner någon annanstans 
i Örebro län. Här finns branta isslipade 
bergsstup, enskilda dramatiskt placerade 
flyttblock, is- och vattensprängda bergspar-
tier, sprickbranter och blockanhopningar 
med underliggande grottor. Den 400 år 
gamla tallurskogen är också bland de mest 
skyddsvärda i länet. I området finns flera 
vandringsleder, som bjuder på spännande 
vandringar för hela familjen. Startpunkten 
för en utflykt i Skärmarbodabergen ligger 
strax väster om riksväg 50, efter avfarten 
mot Nora. Mer information om området 
finns vid rastplats Bergslagsporten, norr om 
Mogetorp. För en utflykt till Skärmarboda-
bergen finns två startpunkter, dels väster 
om R50 utefter vägen mot Nora men också 
mitt emot rastplatsen Bergslagsporten. Mer 
information om området finns vid rastplat-
sen Bergslagsporten eller på länsstyrelsens 
webbsida (se nedan). 

Sevärdheter i anslutning till leden

Re
v.

.ju
ni

 2
02

0

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 denkopplad 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 vandrings-
led 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.

Bussförbindelser
Mogetorp och linjen, Örebro-Nora trafikeras 
med täta turer. 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, 0587-811 20 
www.bergslagen.se eller 
www.bergslagsleden.se
Information naturreservat:
www.lansstyrelsen.se/orebro/naturreservat

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. Här kan du även läsa om andra 
friluftsaktiviteter i länet. 

Bergslagsleden i mobilen
Bergslagsleden finns även på Naturkartans
app som du kan ladda ner till din smart-
phone.


