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Tätortsnära vandringsleder 
i Hallstahammars kommun



Välkommen ut på skogsleder och stigar i nära anslutning till Hallstahammars tätort.
Lederna är uppmärkta och iordningställda med informationstavlor, spänger över bäck-
ar samt riktningspilar vid stigförgreningar. 

Nibbleskogen
ligger i den östra delen av Hallstahammar. Sträckan är cirka 3 km lång och lättvandrad. 
I början finns några olika alternativ att gå. På 2 st olika ställen finns informationstavlor 
där man kan starta ifrån. Terrängen består av såväl barr- som lövskog. 
 
Sträckan är                            på träd. I närheten ligger Valstasjön som är en konst-
gjort sjö och som iordningställdes i slutet av 1700-talet för konstbevattningar. 

 rödmarkerad



Kvarnskogen
ligger i den västra delen av Hallstahammar. Sträckan är cirka 6 km lång och lättvan-
drad i mjuk och fin terräng. Det finns informationstavlor på 2 st olika ställen där 
man kan starta ifrån. Terrängen består av såväl barr- som lövskog.  
Sträckan är                                      på träd. Leden går förbi Harmsjön som är Hallsta-
hammars tätorts enda naturliga sjö. Den var en gång i tiden mycket större med tap-
pades till stor del ur på 1840-talet. Läs mer om historiken på Harmsjöstenen. 

 gulmarkerad



Allemansrätten

I Sverige har vi en förmån som inte finns i många länder. Den kallas för alle-
mansrätten, en rätt som gör att man får vistas i skog och mark men det krävs 
att vi visar hänsyn mot djur, natur och andra människor. Du får gå, jogga och 
cykla fritt i skog och mark så länge du inte orsakar skada. Det är däremot inte 
tillåtet att gå över åkrar med växande gröda, över planteringar eller annan 
mark som kan ta skada. Att ta vägen över annans tomt är inte heller tillåtet. 

Det är tillåtet att tälta i naturen så länge du inte stör eller förstör. Vill du tälta 
längre än en natt eller om ni är en större grupp bör markägaren frågas om 
lov. 

Var aktsam om du gör upp eld för matlagning och dylikt. Det är förbjudet 
att elda när det är torrt och finns risk för att brand kan sprida sig. Råder eld-
ningsförbud får du inte ens elda i iordninggjorda eldstäder. Små fältkök får 
däremot alltid användas. Tänk på att  göra upp eld på en säker plats och att 
aldrig elda direkt på klipphällar. Klipphällarna spricker lätt sönder, en skada 
som inte går att reparera. Tänk också på att släcka eld och glöd ordentligt. 
Du får plocka grenar, kottar och pinnar på marken som bränsle till elden men 
inte från växande träd.

Du får plocka vilda bär, blommor och svamp men inte på tomter och i plan-
teringar. Fridlysta växter får inte heller plockas. 

Hundar får följa med ut i skogen men de måste hållas kopplade. 

Att rida i skog och mark ingår i allemansrätten men det är bara tillåtet om du 
inte orsakar någon skada. Vandringsleder, motionsspår och andra iordning-
gjorda stigar är inte att rekommendera för ridning då de ju upprättats för att 
ta sig fram till fots.

Att passera genom en hage är tillåtet, men glöm inte att stänga grinden ef-
ter dig och stör inte djuren!  

Lämna aldrig kvar skräp i naturen! Både människor och djur kan skada sig 
på krossat glas, kapsyler och rostiga burkar. Plastpåsar som kastas i naturen 
orsakar stort lidande för djuren om de får dem i sig. Dessutom förstör det 
upplevelsen för nästa person som kommer till platsen. 

Det är förbjudet att köra med motorfordon i terrängen. Det är inte heller 
säkert att du får köra på skogsbilvägar och enskilda vägar. Respektera skyltar 
som förbjuder bilkörning! De finns där av en anledning. Att parkera ditt for-
don direkt intill vägen går bra, så länge du inte hindrar trafiken.

Allemansrätten är en rätt som gör att vi kan vistas i naturen med ansvar. 

Kontaktpersoner för vandringslederna: 
Hallstahammars Orienteringsklubb: Signar Palm, tfn 070-589 61 92 eller Göran 
Wiig, tfn 073-091 58 12.  
Hallstahammars kommun, Kultur & Fritid: Jan Fagerström, tfn 0220-241 92. 


