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Etappmål Mogetorp

Mogetorps värdshus ligger vid riksväg 50 med bra bussförbindelser. Servering av kaffe och husmanskost samt vandrarhem för övernattning. Parkering finns vid etappmålet. Info
och upplysningar 019-28 20 71 / 073-636 87 76.

Etappmål Blankhult
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Blankhult är en frilufts- och konferensgård med möjlighet
för uthyrning och övernattning för stora och små grupper.
Vindskydd och tältäng finns i anslutning till anläggningen.
Dricksvatten på västra gaveln till huvudbyggnaden. Anläggningen drivs av Blå Bergens lilla Spa.
Information 019-28 00 12. www.blabergenslillaspa.se
Rastplats med vindskydd, eldstad och toalett finns mitt på
etappen strax norr om den punkt där leden korsar landsvägen
i Lockhyttan. Kallkälla finns ca 200 m från rastplatsen efter
särskilt markerad stig bakom vindskyddet. Vi rekommenderar
att vatten ur kallkällor kokas innan det dricks.

Rundslinga Amboberget

Rundslinga Amboberget med utgångspunkt fråm Mogetorp
är cirka 11 km. Förbindelsen över Amboberget är markerad
med blått. I övrigt följer leden Bergslagsleden. Från Amboberget har man utsikt mot öster. Naturen är omväxlande med en
blandning av storskog, myrmarker och bäckraviner.

Rundslinga Blankhult

MTB-led

Etapp 8 mellan Mogetorp och fram till naturreservatet
Amboberget är även markerad MTB-led. Huvudman för
MTB-lederna är Nora kommun och markägare är Sveaskog.
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Amboberget

Rastplats Vinterhagen

En längre slinga på 9 km passerar STF:s raststuga Skrikarboda och Kilsbergens finaste utsiktsplats Rusakulan där
rastplats finns. Den kortare turen på 3 km går runt Skogatorpsklinten. Rundslingorna utgår från etappmål Blankhult.
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www.bergslagsleden.se

Sevärdheter i anslutning till leden
Blå grottan och Frihetsportalen är två grottbildningar i utkanten av Skärmarbodaområdet. 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 Skärmarbodabergens grottor, inte minst
genom 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 återvändsled till Frihetsportalen.

2. Amboberget

Amboberget höjer sig högt över det omgivande landskapet. Bergbranten 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. En markerad led finns
mellan etapp 8 och 9.

3. Klapperstensfält – Liaberget

Vid foten av Liaberget och söderut passerar
leden en serie klapperstenvaller. En del av
dessa är dock skogbeväxta. Helt vegetationsfria 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 efter att ha varit
nedpressad av inlandsisen. Leden går inte
upp över Liabergets högsta delar, men bjuder
ändå på en del fina utsikter.

4. Lockhyttan

Lockhyttan är en av de många hyttbyarna
vid Kilsbergens fot som uppkommit där
bönder från trakten tillsammans uppfört en
hytta för järnframställning.
Den lilla bäck som leden passerar söder
om landsvägen, var en förutsättning för hytt-

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

Mogetorp trafikera med turer på linjen mellan Örebro – Nora / Lindesberg. Närmaste
bussförbindelser med Blankhult ärbegränsade
turer Klockhammar (3 km). För bussförbindelser i övrigt se www.lanstrafiken.se. Under

driften, då den via vattenhjul drev hyttans
blåsbälgar. Slaggstenshögar från hyttdriften
syns där leden passerar bäcken. Hyttan anlades troligen i början av 1600-talet och lades
ned år 1816.
Norr om landsvägen passerar leden genom
en nu restaurerad beteshage med rikligt med
hassel. Marken i hagen består till stor del av
klappervallar. Området är känt som fyndplats för de sällsynta smågnagarna hasselmus
och buskmus.

5. Rusakulan

Ca 2 km sydväst om Lockhyttan finns ytterligare en markerad återvändsled. Den är 300
m lång och leder upp till Rusakulan som är
ett av Kilsbergens högsta berg, ca 265 m ö h.
Rusakulan är också en av Kilsbergens bästa
och mest kända utsiktspunkter. Plattformen
vid utsikten är handikappanpassad.

6. Norra Trolldalen

Skogatorpet nedlades så sent som 1964,
men skogen har redan återerövrat det mesta
av de öppna markerna. Norr om Skogatorpet följer leden den gamla vägen mot
Bocksboda.

Tomasboda (Kilsbergstugan)

Ett av de tre torp som funnits vid Tomasboda
finns fortfarande kvar. Den gamla torpstugan
har sedan slutet av 1920-talet disponerats av
föreningen Kilsbergsstugan och hållits öppen
som raststuga främst under skidsäsongerna.
Kilsbergsstugan är en representant för den
gamla traditionen av friluftsliv i Kilsbergen.
Utsikten från de öppna markerna närmast
stugan hör till de bättre i Kilsbergen. I området finns vindskydd, vandrarens kapell och
en natur- och kulturstig. Kallkälla finns i
anslutning till stugan.

Viktigt att veta

Leden korsar här en av de många djupa
sprickdalar som finns i Kilsbergens östsluttning, – vinkelrätt mot förkastningsbranten.
Norra Trolldalen är en av de mäktigaste med
höjdskillnader i sluttningarna på närmare
100 meter.
Den lilla bäck som rinner i dalens botten,
och som leden passerar, har haft stor betydelse för traktens järnhantering. Den har
varit kraftkälla för såväl en liten skogshytta,
Klockarhyttan, som en bruksmasugn och en
stångjärnshammare vid Klockhammar.
För att få vattnet att räcka till för detta
har ett flertal sjöar och myrar längre upp i
bäcken varit dämda och reglerade.
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7. Skogatorpet
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Leden passerar här ett av de många nedlagda
torpen i Kilsbergen. För många av dessa
torp, har uppgifter om siste brukare och när
nedläggningen skedde, räddats åt eftervärlden genom insatser av Närkes Skogskarlars
Klubb, som också satt upp minnestavlor vid
torpruinerna.
”sök resa” och ”detaljerad resa” finns alla hållplatser angivna.
Trafikupplysningen 0771-22 40 00.

För mer information

För mer information Örebrokompaniet,
019-21 21 21, info@orebrokompaniet.se.
Information naturreservat:
www.lansstyrelsen.se/orebro/naturreservat

Friluftslivets webbsida och app

www.bergslagsleden.se Här finner du all

den information du behöver för din vandring
på leden. Boende, transporter, utrustning,
mat och etappblad.
www.bergslagsleden.se/karta är en
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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 älgjakten
bör du inte använda, leden under
den mest intensiva jaktperioden
andra måndagen i oktober till början
av november.

interaktiv webbkarta (google map) där du
kan tända och släcka olika sökvägar för
information om ledens boendemöjligheter,
vindskydd, etappmål och naturreservat. Här
finns vidare länkar till annan service.

www.regionorebrolan.se/turismfriluftsliv hittar du samlad information om

friluftslivet i Örebroregionen. Här finns att
läsa om Bergslagsleden, kanotleder, friluftgårdar mm. Du kan ladda ner etappblad
och få förslag på länkar och aktiviteter. Du
kan ladda ner Bergslagsled till iPhone och
Android.
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