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.

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

Du får plocka grenar, kottar och pinnar på marken som
bränsle till elden, men ingenting från levande träd.

Bruksleden
Etapp 9
Ramnäs – St Acktjärn 8 km

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.

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. Vattenkvaliteten 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.

Broschyren är framtagen inom ett projekt där
statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet.

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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Etappbeskrivning
Etapp nr 9 startar inne i Ramnäs. Gör gärna en avstickare från leden upp till Ramnäs bruksområde där du
bl a kan titta på herrgårdarna och den gamla lancashiresmedjan.

Rastplatser
Vid rastplatsen stora Acktjärn är det fint att tälta. Här
finns en brygga och TC. Det ligger inget vindskydd eller
raststuga vid det här etappmålet.

De första 2,5 kilometrarna är lite tråkiga då du vandrar
längs landsvägen, men efter att ha korsat väg 66 börjar
skogen. Härifrån och fram till stora Acktjärn vandrar du
till största delen genom ljus och mysig hällmarkstallskog. Sträckan bjuder på en vandring genom småkuperad terräng.
Du hittar många fina platser för en fikapaus, t ex vid
sjön Grotten. Vid etappmålet stora Acktjärn är det fint
att tälta. Eller varför inte ta ett dopp?

Stora Acktjärn
Kommunikationer
I Ramnäs stannar tåget som går mellan Västerås och
Ludvika.
Du kan inte nå etappmålet vid stora Acktjärn med bil.

Kolbäcksån i Ramnäs

Information om bussar finns på Västmanlands lokaltrafiks hemsida: www.vl.se. Du kan även ringa
trafikupplysningen: 0774 - 410 410
Information om tågtrafiken hittar du på
www.tagibergslagen.se

Ramnäs
Ramnäs har liksom de flesta andra orterna längs Bruksleden en flerhundraårig brukshistoria. Vid den forsande
Kolbäcksån anlades år 1590 Ramnäs första stångjärnshammare av Gustav Vasas änka Katarina Stenbock. Den
fick namnet Kungshammaren. Flera hamrar uppfördes
under 1600-talet.
Att gå en tur genom Ramnäs historiska bruksmiljö, som
idag till stor del är museum, är en spännande och
intressant upplevelse. Du kan t ex få en guidning bland
maskinerna i världens sista lancashiresmedja som var
igång från 1855 fram till 1964. Lancashiresmide är en
typ av stångjärnssmidesteknik som kom från England
och präglade svensk järnindustri i mer än 100 år. I
mitten på 1800-talet var Ramnäs landets största
producent av stångjärn. Vid den här tiden började man
tillverka kättingar, en produkt som under åren gjort
Ramnäs vida känt. Den gamla kättingsmedjan finns
bevarad och kan besökas. Det är också möjligt att få
göra ett studiebesök och se den moderna tillverkningen
av världens största ankarkätting.
Två vackra herrgårdar finns på bruksområdet. Schenströmska herrgården byggdes 1762 och ligger vid
Strömsholms kanal intill lancashiresmedjan. Bland
ägarna har det förekommit både riddare och bergsråd.
Idag används den som konferenshotell. Intill Schenströmska ligger Tersmedens herrgård, från 1801, som är
privatägd.
Idag har man i Ramnäs tre framgångsrika företag som
för brukstraditionen vidare, Scana, Gunnebo och Franke
Ramnäs Rostfria AB. Främst tillverkar man kättingar till
bl a supertankers och oljeplattformar.

Handla mat
Matvarubutik finns i Ramnäs centrum.
Kartor
Bruksledens delkartor nr 3 och 4 täcker aktuell etapp.
Utöver dem kan du använda Lantmäteriets terrängkarta
11G NV Västerås i skala 1:50 000.
Övrigt
Nedanför Schenströmska herrgården ligger Ramnäs
gästhamn. Här finns servicebyggnad med dusch och
toalett som man kan utnyttja mot en avgift.
Sjön Grotten
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Lancashiresmedjan i Ramnäs

