
Allemansrätten 
Du får gå, jogga och cykla fritt i skog och mark, så länge 
du inte orsakar skada. Att ta vägen över en annans tomt 
är inte tillåtet, det kan betraktas som hemfridsbrott.  
 
Det är tillåtet att tälta i naturen så länge du inte stör eller 
förstör, men vill du tälta längre än en natt, om ni är en 
stor grupp eller om du vill tälta i närheten av ett 
boningshus bör du fråga markägaren om lov. 
 
Att göra upp en lägereld går bra, men det är förbjudet att 
elda när det är torrt och finns risk för att brand kan sprida 
sig. Små fältkök får däremot alltid användas. Elda på en 
säker plats och aldrig direkt på klipphällar. Hällarna 
spricker lätt sönder, en skada som inte går att reparera.  
 
Du får plocka grenar, kottar och pinnar på marken som 
bränsle till elden, men ingenting från levande träd. 
  
Hundar måste hållas kopplade i naturen mellan 1 mars 
och 20 augusti. Då är djurlivet som känsligast och många 
djur har sina ungar. 
 
Att rida i skog och mark ingår i allemansrätten, men det 
är bara tillåtet om du inte orsakar någon skada. Särskilt 
under vår och höst då marken är blöt och mjuk gäller det 
att välja rätt väg. Att rida på vandringsleder och andra 
iordninggjorda stigar är inte att rekommendera då de 
upprättats för att ta sig fram till fots. 

Lämna inte kvar något skräp i naturen! Både djur och 
människor kan skada sig på krossat glas, kapsyler, 
plastpåsar och rostiga burkar. Dessutom förstör det 
upplevelsen för nästa person som kommer till platsen.  
 

Bruksleden 
Genom Västmanland, från Västerås i söder till Avesta och 
Malingsbo i norr, sträcker sig Bruksleden. Från Mälar-
dalens slätter kan du vandra norrut in i Bergslagens djupa 
skogar och böljande terräng. Leden passerar ett omväx-
lande natur- och kulturlandskap där små brukssamhällen 
med spännande historia och många sevärdheter utgör ett 
karakteristiskt inslag. Skogsterräng blandas med blom-
strande ängsmarker, ödsliga myrar, glittrande sjöar och 
kalkrika områden med spännande växtlighet. Flera större 
vattendrag, som Kolbäcksån med Strömsholms kanal, 
korsar också genom landskapet. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapper 
Bruksleden är 25 mil lång och indelad i 27 etapper med 
varierande längd. De flesta börjar och slutar vid en 
rastplats med vindskydd eller en raststuga. I skogen är 
leden markerad med orange färg på träd och stolpar. 
 
Vatten och ved 
Vattenkällor finns på några ställen längs leden. Vatten-
kvaliteten i dessa källor kontrolleras inte. Därför är de inte 
utmärkta på kartorna och det rekommenderas att du bär 
med dig eget vatten. Ved finns i allmänhet inte utlagd vid 
vindskydd och raststugor. 
 
Ansvar 
Ansvarig för Bruksleden är de kommuner leden passerar, 
Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Skinnskatteberg, 
Fagersta och Norberg. Kontakta: info@bruksleden.se 

www.bruksleden.se 
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Rocklunda – Skålbystugan 15,5 km 
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Broschyren är framtagen inom ett projekt där 
statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårds-
projekt är medfinansiär för genomförandet. 
 



Etappbeskrivning 
Bruksledens första etapp börjar vid Rocklunda i nord-
västra utkanten av Västerås. Här får du uppleva över-
gången från stad till landsbygd och därefter till skogsland-
skap. De första åtta kilometrarna går till stor del på olika 
typer av vägar. Därefter följer leden skogsstigar fram till 
etappmålet vid Skålbystugan.  
 
Du startar med en kilometers vandring längs lättgångna 
motionsspår genom Rocklundaskogen. På det följer en fin 
cykelväg omgiven av en björkallé med Hovdestalunds 
kyrkogård på ena sidan och Svartån på den andra. 
Bortanför Svartån ligger Västerås kuperade golfbana och 
söder om den Vallby friluftsmuseum. Vid museet har man 
ett 40-tal äldre byggnader, historiska trädgårdsmiljöer 
med utrotningshotade kulturväxter och svenska lantras-
djur 
 
Snart viker leden av åt vänster över Svartån, och efter att 
ha passerat stadsdelen Vallby tar landsbygden vid. En 
liten krokig landsväg tar dig ca 1,5 km över ängar och 
förbi små gårdar. Vid en avtagsväg in till höger ser du 
Skerike kyrka. Kyrkan byggdes troligtvis redan på 1200-
talet. Inuti finns dekorativa kalkmålningar från 1500-talet, 
ett altarskåp från 1400-talets slut och ett triumfkrucifix 
från 1300-talet. 
 
Vid Kävsta viker leden in på en liten grusväg som 
passerar genom ett öppet landskap med åkrar och häst-
hagar och vid vägens ände börjar skogen. En liten bit in 
ligger en rastplats med bänkar och en eldstad. Här har det 
en gång stått ett soldattorp men idag finns bara otydliga 
spår av grunden och några förvildade syrenbuskar kvar. 
 
Resten av sträckan fram till Skålbystugan går du genom 
barrskog. Naturen är omväxlande med våtmarker, berg-
hällar och små ängar. Vid etappmålet ligger Skålbystugan 
på en liten höjd i skogskanten. 
 

 

Rastplatser 
På platsen där Scherfors soldattorp stått finns en rastplats 
med bänkar och eldstad. 
 
Vid etappmålet Skålbystugan står en raststuga med fyra 
bäddar och en kamin. Stugan ligger på en liten höjd i 
skogskanten. Här finns även TC. 
 

 
Skålbystugan 
 
Kommunikationer 
Vid Rocklunda finns gott om parkeringsplatser.  
  
Till Rocklunda kommer du med buss nr 18 från Västerås 
resecentrum. 
  
Du kan även komma på Bruksleden vid Häljebo vid väg 
66. Här stannar buss 114 som går mellan Västerås och 
Surahammar. På helgen kör bussen endast två turer på 
lördagar och ingen på söndagar. Från Häljebo går du 
norrut längs leden ca 1 km för att komma på etapp 
nummer 1a. 
  
Ca 800 m norr om etappmålet vid Skålbystugan finns en 
väg, men inga parkeringsmöjligheter. 

 
Kartor 
Bruksledens delkarta nr 1 täcker aktuell etapp. Utöver den 
kan du använda Lantmäteriets terrängkarta 11G SO 
Västerås i skala 1:50 000. 
 

www.bruksleden.se 

Västerås 
 
I en vik vid norra Mälarens strand mynnar vattendraget 
Svartån. Runt området har människor varit bosatta sedan 
lång tid tillbaka. Man vet att det fanns bebyggelse här 
redan för 900 år sedan, men troligtvis även långt tidigare. 
Platsens fördelaktiga läge vid Mälaren gjorde att området 
redan under Vikingatiden var ett viktigt handelscentrum. 
Det blev till och med så betydande att platsen fick namnet 
Westraarus. Arus kommer från fornsvenskans ”aros” som 
betyder åmynning och beteckningen westra kom till för att 
skilja platsen från Svearikets absoluta centralpunkt Östra 
Aros, nuvarande Uppsala.  
 
Bebyggelsen fick stadsprivilegium omkring år 1280 och 
idag heter staden vid Svartåns mynning Västerås. 
Härifrån har man sedan 1200-talet skeppat ut järn- och 
kopparprodukter från Bergslagen. Under 1500- och 1600-
talets uppsving av järn- och kopparexporten blev Västerås 
Mälarens ledande stad efter Stockholm. Än idag har 
staden en av Sveriges viktigaste insjöhamnar.  
 
1623 gav Gustav II Adolf i uppdrag åt biskop Johannes 
Rudbeckius att organisera verksamheten runt grundandet 
av Sveriges första gymnasium i Västerås. Rudbeckius 
finns avbildad i form av en staty av Carl Milles. Statyn är 
placerad utanför Västerås domkyrka.  
 
På 1700-talet förstördes stora delar av den gamla 
bebyggelsen av en svår brand. Därför ger stadsbilden idag 
ett modernt intryck. Norr om domkyrkan ligger 
kyrkbacken, en av de få platser i Västerås där gamla 
trähus fortfarande står kvar. Här finns ett oregelbundet 
gatunät av senmedeltida karaktär.  
 
Idag är Västerås en modern industristad med mång-
skiftande verkstadsindustri. Ett av de företag som uppstod 
under industrialismen på 1800-talet var ASEA, idag ABB, 
som dominerar näringslivet. 
 

 
Svartån flyter genom centrala Västerås 

Information om bussar finns på Västmanlands lokal-
trafiks hemsida: www.vl.se. Du kan även ringa trafik-
upplysningen: 0774 - 410 410  
 
Information om tågtrafiken hittar du på 
www.tagibergslagen.se. 


