Bergslagsleden

ETAPP

11

Suttarboda – Leken 15 km

BODA

en

ed

sl
lag

AR
SUTT

rgs

Be
Örebro

N

Lilla Tväggelåten

LEKEN
TECKENFÖRKLARING
Bergslagsleden
Återvändsled
Annan fast markerad led
Skjutfält

Bar/restaurang
SUTTARBODA

Etappmål

Rastplats med vindskydd

Naturreservat

Utsikt

Fornborg
Färskvatten
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Etappmål Suttarboda

Det lövrika landskapet kring Suttarboda
hålls öppet med hjälp av betesdjur. Rastplatsen har vindskydd, eldstad, torrtoalett och
öppna ytor för den som vill tälta. Påfyllning
av färskvatten finns vid ladan cirka 300 m
norr om rastplatsen. Tag med dina sopor när
du lämnar rastplatsen.

Etappmål Leken

Där leden lämnar norra Kilsbergen intill
Leken finns bra parkeringsmöjligheter. Det

är också nära till bussförbindelser. Badplats
finns vid sjön Leken ca 1 km från etappmålet. Söder om etappmålet vid Lekhyttan
finns hållplats, mat, café samt service vid
Hallagården. www.hallagarden.nu. Anslutningsled finns mellan Hallagården och Bergslagsleden.

Rastplats Lilla Tväggelåten

Rastplats med vindskydd, eldstad, och toalett finns vid Lilla Tväggelåten, ca 3 km
norr om Leken. Dricksvatten finns inte vid

rastplatsen, men tjärnarnas vatten är så rent
att det efter kokning kan användas för matlagning. För att underlätta för skötselföreningen vädjar vi till dig att ta med dina sopor
när du lämnar rastplatsen.

Sevärdheter i anslutning till leden
1. Garphyttans nationalpark

Genom beslut av 1909 års riksdag skapades
nationalparksinstitutet. En av de först bildade nationalparkerna var Garphyttan.
Den 108 hektar stora parken består av de
åkrar, slåtterängar och utmarker som tillhört
bergsmansgården Östra gården i Svenshyttan.
Bergslagsleden kommer in i nationalparken vid det högst belägna utsiktsberget
och går sedan genom den del som utgjort
gårdens utmark. Här möta vandraren av
den mest sevärda delen av parken – de
gamla odlingsmarkerna med deras rikedom
av ängsblommor.

2. Svenshyttebäcken

Omkring 300 meter efter att leden lämnat
nationalparken korsar den Svenshyttebäcken. Denna bäck har haft stor betydelse för
traktens utveckling. Bland annat har den
drivit hytta och sågverk.
Längre upp har bäcken dämts för vattenhushållningens skull, vilket gett upphov till
den sjö som nu kallas Falkadammen.

3. Tväggelåten

Leden passerar mellan de två små skogstjärnarna Stora och Lilla Tväggelåten. Tjärnarna
ligger båda i en tallmosse med nästan helt
orörda skogsbestånd. En del av tallarna är

mycket gamla, trots att de inte är särskilt
grova. Mossen är dock inte helt opåverkad av
dikningar och på ett par ställen, norr om den
större tjärnen, har man brutit torv för husbehov. 600-700 m söder Lilla Tväggelåten
finns en markerad stig fram till friluftsgården
Klunkhyttan.

4. Klunkhytte skans

Någon kilometer före etappmålet i Leken
passerar leden fornborgen Klunkhytteskans
som erbjuder utsikt mot sjön Leken och
Kilsbergen.
Fornborgen var järnåldersböndernas
gemensamma företag, reträttplats och försvarsanläggning för en by eller en bygd.
De flesta borgar härrör från 400- och
500-talen.
Klunkhytteskans skyddades, dels av de
branta bergssidorna, dels av upplagda stenvallar. Resterna av vallarna finns ännu kvar.
På väg ned från berget passerar leden även
resterna av en yttre försvarsring.

5. Lekhytteån

Lekhytteån, från sjön Leken rinner genom
Lekhyttan och Lekeberga till Svartån. Trots
sin litenhet har ån haft avgörande betydelse
för utvecklingen av hyttbyarna Klunkhyttan
och Lekhyttan, samt Lekeberga bruk. Ån har
sedan länge en fast stam av bäver. Både bäverdammar och hyddor finns inom området.

Fällda lövträd och avgnagda grenar kan man
se längs hela ån.

6. Masmästarestugan

I den låga torvtäckta byggnaden, idylliskt
belägen vid dammen, strax söder om Klunkhyttan, hade masmästaren med ansvar för
driften vid hyttan sitt kontor. Stugan har
renoverats och inretts som museum.

Suttarboda.
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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.

Hallagården.

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

Suttarboda kan inte nås med busstrafik närmre än Garphyttan (cirka 3 km). Leken/Lekhyttan trafikeras med turer dagligen mellan
Örebro – Karlskoga. 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

Örebrokompaniet 019 - 21 21 21 eller
info@orebrokompaniet.se . Lekebergs turistinformation 0585-487 00, www.lekeberg.se
eller information.lekeberg@lekeberg.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
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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