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MALINGSBOLEDEN, 86 km
Svårighetsgrad: Svart

Tidsåtgång: Flerdagarstur

Höjdmeter: 555 m

Naturreservatet Malingsbo-Kloten i gränstrakterna mellan
Västmanland och Dalarna är ett av Sveriges största Naturreservat.
Höga granskogsklädda berg och djupa dalar ramar in orörda
vattendrag. Vildmarken ligger högt och djurlivet är rikt. Här
finns mycket älg, bäver och rådjur men även lo, varg och
björn förekommer. Reservatet är ett av världens älgrikaste
områden och ett av Sveriges få vargrevir. Vildmarken har varit
Naturreservatsskyddad sedan 1950, vilket är anledningen till att
området är en orörd och populär frizon för många vilda djur.

kraftstationen i Hällsjön och gruvfälten i Grängesberg. Den
ursprungliga stationen revs och byggdes om 1912. Vissa delar av
den ursprungliga byggnaden finns kvar. Via en 450 meter lång
ståltub och en fallhöjd av 44 meter matas dagens kraftverk med
vatten från Vasselsjön.

1) Kloten: Byns historia indelas i tre epoker. En tid av
järnframställning i en hytta med start på 1600-talet. En timmer
och skogshuggarera mellan slutet av 1800-talet och början av
1900-talet. I modern tid lever vi i byn Klotens tredje epok med en
tid av småskalig rekreations, natur, äventyr och aktivitetsturism.

10) Björsjö: Järn framställdes på orten mellan 1658 och 1931.

2) Masugnskransen från Klotens hytta: Ruinen från det som
en gång var masugnen ligger 7 meter från vägen på höger sida,
längs bäcken mellan Klotensjön och Långvattnet. Vattenkraft
till hyttans blåsbäljar togs från ett vattenhjul i bäcken. Tackjärn
producerades på platsen mellan 1680 och 1910.
3) Kloten Vildmarkscamping: Naturskön campingplats vid
Klotensjön. I anslutning till campingen finns en trevlig badplats.
4) Bergslagsleden: Bergslagsleden startar i hjärtat av
Naturreservatet Malingsbo-Kloten och slingrar sig 280 km
söderut fördelade på 17 etapper. På det lilla bytorget i Kloten
startar både cykelleder och vandringsleder.
www.bergslagsleden.se
5) Mossgruvan och Sköttgruvan: Före detta gruvsamhällen
där de gamla och höga gruvlavarna vittnar om en svunnen
tid. Gruvorna upptäcktes på 1870-talet. 1948 uppfördes en
ny gruvanläggning vid Mossgruva och 1956 byggdes en ny
gruvanläggning vid Sköttgruvan. Den lilla bostadsbebyggelsen
som finns idag härstammar från 1950-talet.
6) Järnmalmstransportled: Från sent 1600-tal fraktades här
järnmalm mellan de båda sjöarna Södra Hörken och Stora
Avlången. Järnmalmen kom från gruvorna i Grängesberg och
fraktades via sjöar till hyttan i Kloten och hyttan i Bredsjö hytta.
7) Hällsjön: Kraftstationen i Hällsjön är känd genom
utvecklingen av växelströmsöverföringar. År 1893 invigdes
världens första kommersiella kraftöverföring för växelström mellan

8) Stora Snöån: Järn framställdes på orten mellan 1524 och
1886.
9) Lilla Snöån: Trevlig badplats. Källsorteringsstation.

11) Badplats: Trevlig badplats med bryggor i sjön Dammsjön.
12) Smeleden: Här passerar Smeleden på sin väg mellan Kloten
och Dalarna. Smeleden är en del av vandringsleden Europaled 1,
med en sträckning mellan norra Sverige och Sicilien.
13) Badplats: Trevlig badplats vid Malingsbosjön.
14) Vindskydd: Trevligt vindskydd vid Malingsbosjön. Fast
eldstad finns placerad framför vindskyddet. Här passerar
Bruksleden www.bruksleden.se på sin väg mellan Kloten och
Västmanland. Från vindskyddet leder vandringsleden upp på
Trollberget (1 km) och Malingsklack (2 km).
15) Fiskesjö med badplats: Ljustjärn är en isgropssjö som
bildades när inlandsisen drog sig tillbaka. Fiskekort fodras.
16) Malingsbo: Järn framställdes på orten mellan 1620 och 1891.
17) Rastplats vid sjön Lilla Sången.
18) Ädelfiskesjöar: Regnbåge finns inplanterad i Mellantjärnen
och Lilla Djurlången.
19) Rastplats vid sjön Stora Djurlången.
Logi vid ledens startpunkt: Klotens Vildmarkslodge
Telefon: 073-035 00 75 www.wildernesslodge.se
Cykeluthyrning vid ledens startpunkt:
Nordic Discovery’s Äventyrscentral
Telefon: 070-2551984 www.nordicdiscovery.se

