
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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Hallstahammar - Långsjön 11,5 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 
Bruksleden mellan Hallstahammar och Långsjön är en 
trevlig sträcka där du går på skogsstigar i stort sett hela 
tiden. Det är ganska lätt att vandra i Hallstahammars 
omgivningar eftersom stora berg och branter saknas. 
Naturen är rik på växter och djur och här finns mycket att 
studera. Utefter leden hittar du informationsskyltar som 
berättar om naturen och om människor som bott i 
området.  
 
Under vandringen passerar du flera mossar. Den första 
heter Horsmossen och här kan man ibland få höra 
vadarfågeln Enkelbeckasin, även kallad Horsgöken. Efter 
att ha passerat väg 66 kommer du fram till Långsjön. Här 
går leden längs en lättvandrad stig genom vackra 
omgivningar i kanten på sjön. Efter knappt en kilometer 
är du framme vid det vackert belägna vindskyddet som är 
målet för etappen.  
 
 

Rastplatser 
Vid etappmålet Långsjön ligger ett vindskydd i vackert 
läge med utsikt över sjön. Det rymmer 6-8 personer och 
runt omkring går det bra att tälta. Vid vindskyddet finns 
eldstad och TC. 
  

 
Vindskyddet vid Långsjön 
 
Kommunikationer 
Lättast att ta sig till Hallstahammar är med tåg. Du åker 
tåget som går på linjen Västerås - Ludvika via Hallsta-
hammar, Surahammar och Fagersta. Tågstationen ligger 
ca 2,5 km från Hallstahammars motionscentrum. 
  
Du kan även komma till Hallstahammar med Brukslinjen 
från Kvicksund - Kolbäck eller Virsbo - Ramnäs men de 
flesta turerna går endast måndag-fredag. 
  
Från Västerås går buss nr 114 till Surahammar. Du kan gå 
av bussen längs väg 66 vid Långsjön och där komma på 
Bruksleden. På helgen kör bussen endast två turer på 
lördagar och ingen på söndagar. 
 

 
Handla mat 
Matvarubutiker finns vid Hammartorget mitt i Hallsta-
hammar, ca 2 km från motionscentrum. 
 
Kartor 
Bruksledens delkarta nr 2 täcker aktuell etapp. Utöver den 
kan du använda Lantmäteriets terrängkarta 11G SO 
Västerås i skala 1:50 000. 
 

www.bruksleden.se 

Hallstahammar 
 
Hallstahammars kommun sträcker sig från Mälaren i söder 
till utlöpare av Bergslagen i norr. Genom samhället går 
Strömsholmsåsen, som är kraftigt påverkad av täkt-
verksamhet, och parallellt med den rinner Kolbäcksån. 
Inne i tätorten finns ett naturreservat runt Sörkvarns-
forsen, det enda större naturliga forsområdet på hela Kol-
bäcksån, med vackra ädellövskogspartier och en rik flora.  

Fornfynd från trakterna runt Hallstahammar visar att här 
fanns befolkning redan under stenåldern. Tillgången till 
Kolbäcksåns forsar gjorde platsen väl lämpad för indu-
strier. År 1628 anlades en kopparhammare vid Kolbäcksån 
i Hallsta. Den kom senare att utvecklas till Hallsta-
hammars Bruk AB. Idag är Hallstahammar ett bruk-
samhälle med omfattande verkstadsindustri. Orten har 
blivit känd för namn som Hallstahammars Bruk, Bulten 
och Kanthal. 

Det är väl värt att göra en avstickare från Bruksleden och 
vandra genom Hallstahammar ner till Kolbäcksån – 
Strömsholms kanal. Under 1770-talet lät kanalbolaget 
uppföra fler byggnader vid Skantzen i Hallstahammar i 
samband med byggandet av kanalen. Flera av 
byggnaderna finns kvar än idag. På det gröna och 
lummiga Skantzenområdet kan du besöka ett kanal-
museum som berättar Strömsholms kanals historia. Här 
finns bland annat en fungerande slussmodell, ett 
verktygsmuseum och ett litet kapell.   

 

 
 
 

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 
 
Turlista för Brukslinjen hittar du på 
www.brukslinjen.nu 
 


