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I det vackra Bergslagslandskapet runt sjön Usken går en
rundslinga som är 12 kilometer lång och passar bra för en
fin dagstur. Rundslingan startar vid Uskavi och följer först
Bergslagsledens etapp 5. Därefter tar slingan norrut och har
då blå sträckning på träd och stolpar. Fin rastplats med fina
badmöjligheter finns vid Södra Brunnsjön.

www.bergslagsleden.se

Sevärdheter längs Rundslingan
Från Hällagruvan, ca 2 km söder om Uskavi,
och ända fram till Södra Brunnsjön följer
leden gamla kyrkstigar. Dessa stigar har i
århundraden nötts av bönder och bergsmän
från Siggebohyttan och Öskevik när de färdats till sin sockenkyrka i Lindesberg. Innan
Bergslagsleden iordningställdes var stigarna
till största delen igenväxta, eftersom de under 1900-talet ersatts av ett modernt vägnät.

kan utgöra lämningarna av ett gammalt torp
eller en backstuga, men de kan också ha varit
byggnader som haft samband med bergshanteringen i trakten. Vid Kopparbäcken, som
rinner förbi här, finns lämningarna av en
kopparhytta ca 200 m norr om landsvägen.

4. Damm vid Södra Brunnsjön

Den gamla bergsmansgården i Siggebohyttan
ägs av Örebro läns museum. För att komma
till Siggebohyttan skall man ta av från leden
där den korsar landsvägen ca 2,5 km söder
Uskavi och sedan följa landsvägen mot väster
ca 1,5 km.

Söder om badplatsen går leden på en sträcka
av 500 meter uppe på en låg vall intill sjön.
Denna vall har med största sannolikhet
byggts av de bergsmän som haft sina hyttor vid den lilla bäck som rinner från sjön,
och som också korsas av leden. Syftet med
dammvallen har varit att få möjlighet att
dämma upp sjön och därigenom kunna spara vatten till de få dagar under året då hyttorna skulle drivas

3. Ruinerna vid Södra Brunnsjön

5. Dyrkatorp

2. Siggebohyttan

Omedelbart norr om Södra Brunnsjön passerar leden ruinerna av två byggnader. Dessa

En kilometer söder om naturreservatet Lejakärret finns en del stora dolomitbrott. Av-

fallsmassorna från verksamheten har tippats
högt på sluttningen intill den gamla landsväg
som leden här följer.

6. Uskavigården

Uskavi är en turistanläggning öppen för alla.
Den drivs gemensamt av missionskyrkor.
Huvudbyggnaden har, som all äldre bebyggelse i trakten samband med bergshanteringen. Den uppfördes som ståndsmässig bostad
år 1910 för den gruvfogde som för statens
räkning hade att övervaka verksamheten i
de många gruvorna. Uskavigården är öppen
dagligen under sommarsäsongen. Logi erbjuds i vandrarhem och stugor. Vid Uskavi
finns också campingplats, café, badplats,
bastu, kanotuthyrning och kiosk. Färskvatten finns vid anläggningen. www.uskavi.se.
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Uskavigården.

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.

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

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.

med blå färg på stolpar eller träd.

www.lansstyrelsen.se/orebro/naturreservat.

Bussförbindelser

Friluftslivets webbsida

För mer information

Bergslagsleden som app

Uskavi nås vissa dagar med reguljär bussförbindelse från Nora. Fanthyttan, 5 km från
Uskavi, ligger längs den mer trafikerade linjen
Lindesberg- Kopparberg. För bussförbindelser i övrigt se www.lanstrafiken.se. Trafikupplysningen 0771-22 40 00.
Nora turistbyrå, 0587-81120. Lindesberg
turistbyrå, 0581-811 70. www.bergslagen.se.
Information om naturreservat,

På www.bergslagsleden.se hittar du samlad
information om Bergslagsleden. Här finns
aktuell information om övernattningsmöjligheter längs leden. Du kan ladda ned etappblad och få förslag på andra upplevelser via
vår interaktiva karta.
Bergslagsleden finns också som app till din
Iphone eller Android. Ladda ned appen gratis
från App Store eller Google play.
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