
KONTAKT

Bergslagen, etapp 1-6
Bergslagen 0581-120 50        

Kilsbergen, etapp 7-13
Örebrokompaniet            019-21 21 21         

Tiveden, etapp 14-17
Laxå turistbyrå 0584-109 20             

Askersund Turist- &           
Evenemangsbyrå

www.bergslagsleden.se

Tänk på! Inte störa – inte förstöra
• Det finns inga sopställ vid rastplatserna. Ta alltid

med dina sopor och gör det fint för nästkommande.
• Ved finns oftast vid rastplatserna men kan ibland

vara slut. God sed är att alltid hugga upp minst
lika mycket ved som man har gjort av med.

• Respektera allemansrätten. Bryt inte grenar
och kvistar av levande träd och buskar.

• Elda enbart på rastplatserna.
Elda inte då brandfaran är stor.

• Tältning är tillåten längs leden, men bara
en natt på samma plats och inte nära annans
tomtmark. Tälta helst vid rastplatserna.

• Hund måste hållas kopplad under perioden
1 mars till 20 augusti.

• All körning med motorcykel och fyrhjuling
längs leden är förbjuden.

Bergslagsleden går genom många av de naturtyper som 
återfinns i Örebroregionen. Den går genom grova gamla 
storskogar, över mjuka, mossiga tuvor, upp på hisnande 
utsiktsberg och över porsdoftande myrar. Här bjuds  
besökaren på naturupplevelser utöver det vanliga: storlom-
mens rop hörs eka över skogstjärnarna, morkullan drar 
över skogsbrynet och taltrasten sjunger om kvällen. Har 
man riktig tur kan man få se älg eller kanske lodjur.  
Leden passerar genom flera av länets naturreservat.

Bergslagsleden har dragits så att den passerar en rad  
sevärdheter. Dess första etapper går genom gammal järn-
bruksbygd. Leden passerar nedlagda gruvhål, gamla finn-
byar, hyttor och länets största naturreservat: Kindla. Den 
fortsätter förbi forsarna i Järleån, Pershyttans hyttmiljö 
och balanserar sedan på den mäktiga Kilsbergskammen, 
som bjuder på storslagen utsikt över Närkeslätten. Efter att 
ha passerat Garphyttans nationalpark fortsätter leden förbi 
fornborgar och hälsokällor, gammeltallar och den mystiska 
sjön Tunntappen. Sista biten tar den sikte på Tiveden och 
löper på munkars stig, med ena foten i Närke, den andra i 
Västergötland. 
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0583-810 88    

www.bergslagen.se

www.visitorebro.se 

www.laxa.se

www.visitaskersund.se

Bergslagsleden
28 mil – 1 000 upplevelser

Gilla Bergslagsleden på Facebook



Bergslagsleden går som en pulsåder genom hela Örebroregionen. 
Med sina 28 mil är den en av Sveriges längsta vandringsleder; 
den är indelad i 17 etapper som är mellan 7 och 22 km långa. 
Leden startar i Kloten, vid gränsen mot Dalarna, och slutar 
vid Stenkällegården, långt nere i västgötadelen av Tiveden.

The Heart of Sweden logotype Vit

28 mil – 1 000 upplevelser



Alla kan vandra Bergslagsleden 
Eftersom etapperna är mellan 7 och 22 km långa finns 
det en för alla åldrar och önskemål. Vissa etapper är mer 
krävande än andra, men med normal kondition är det inga 
problem att klara två mils vandring om dagen. 

Markering
Leden är markerad med orange ringar på träd eller stolpar. 
Vid vägövergångar, stigförgreningar och på vissa andra håll 
finns även blå pilar med Bergslagsledens symbol. 

Etappmål
Vid varje etappmål finns en informationstavla som 
beskriver etappen norrut och söderut. Etappmålen 
ligger vid allmänna vägar där parkeringsplatser finns. 
Vissa etappmål går att nå med kollektivtrafik och vid 
de flesta finns möjlighet till övernattning. 

Rastplatser
Ungefär halvvägs på varje etapp finns en rastplats med 
vindskydd, eldstad och torrtoalett. Här kan du rasta eller 
övernatta, kanske ta ett bad och laga mat. Kom ihåg att ta 
med dina sopor när du lämnar rastplatsen.  

Vatten
Vattnet i sjöar och bäckar är så rent att det kan användas 
för matlagning efter kokning. Vid de flesta etappmålen 
men även på en del andra ställen finns möjligheter att fylla 
på färskvatten. Dessa platser är utmärkta på etappbladen. 
Glöm inte att ta med kärl till vattnet.   

Boende
Längs leden och vid vissa etappmål finns möjlighet till 
övernattning inomhus. Det förekommer allt från övernat-
tning i herrgårdsmiljö till boende i enkla stugor. 
 

Rundslingor
Vill du göra dagsetapper kan du välja att gå någon av de 
rundslingor som utgår från flera etappmål, bland annat 
Digerberget, Mogetorp, Blankhult och Ånnaboda. Rund- 
slingorna är mellan 3 och 12 km långa och går oftast förbi 
en rastplats med eldstad och vindskydd. 
 
Etappblad
Till varje etapp hör ett blad med karta och beskrivning 
av sevärdheter. Bladen finns på turistbyråerna i Örebro-
regionen och kan laddas ner på Bergslagsledens hemsida.

Digital karta
Den viktigaste informationen för Bergslagsleden finns 
samlad på en digital karta. Här finns sträckning, etappmål, 
naturreservat, vindskydd och boendemöjligheter. 
 



Fiske
Det finns möjlighet att fiska på många håll längs Berg-
slagsleden, men du måste ha fiskekort. För inköpsställen, 
kontakta närmaste turistbyrå. 

Kollektivtrafik
Vissa etapper går att nå med Länstrafiken i Örebro län, 
till exempel Mogetorp, Ånnaboda, Leken, Gillersklack och 
Svartå herrgård. Det finns också taxiföretag och andra som 
kan ställa upp med transporthjälp längs leden. 

Skötsel
Huvudman för Bergslagsleden är Region Örebro län. Varje 
etapp vårdas av ideella organisationer och föreningar. Har 
du synpunkter på leden hittar du kontaktuppgifter till 
skötselföreningarna på Bergslagsledens webbplats. 

Vandra hela Bergslagsleden
Du kan göra som över 1000 personer har gjort hittills och 
vandra hela Bergslagsleden. Det går att sprida ut vandring-
en under så många år du vill. När du vandrat alla etapper 
belönas du med diplom, förtjänstmärke och en present. 

Utrustningstips
Vandra i rejäla, ingångna kängor eller gummistövlar. Är du 
ovan vid skorna, tejpa hälar och tår med skavsårstejp innan 
du börjar gå. Ha med dig mer tejp i packningen. Använd 
gärna superunderställ i ull eller microfiber. Flanellskjorta är 
skönt, liksom byxor som inte är för tajta. Glöm inte huvud-
bonad och flera par strumpor, liksom regnkläder eller en 
bra vindtygsjacka. Kom ihåg att den skönaste vandringen 
får du med lätt packning. 
 

Packtips för flerdagarsvandring
Ryggsäck, liggunderlag, sovsäck, stormkök med bränsle, 
ev. tält. Tändstickor, kniv, kompass. Tallrik, kåsa, bestick, 
ev. diskborste och diskmedel, toalettpapper, första förband, 
skavsårstejp. Handduk, tandborste, tandkräm, sol- och 
myggmedel. Kamera, kikare, pannlampa och powerbank. 

Mat
Gröt eller välling är utmärkt friluftsfrukost. Komplettera 
med torkad frukt, te eller kaffe. Bra lunch- och middags-
mat är pasta tillsammans med någon pastasås på pulver. Du 
kan också köpa en pulversoppa och dryga ut med pasta eller 
couscous. Krydda med vitlök, bacon, torkade örter 
eller torkade grönsaker. Glöm inte choklad, torkad frukt 
eller kex till fikarasten. 

Ladda ner Bergslagsledens app
I appen hittar du bland annat GPS,  
etappkartor, boenden, service,  
sevärdheter och en alarmfunktion. 
Gratis i App Store och Google Play. 

www.bergslagsleden.se


