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Leden startar vid Badsta 
Camping i Storfors.
Här finns parkering, enklare 
servering, kiosk, övernatt-
ningsmöjligheter i stuga eller 
på campingen. Här finns 
också en sandstrand med 
hoppbrygga. Första delen 
av leden går uppe på en 
bergskam mellan gammal 
skog och och ny ungskog.

Leden fortsätter på 
bergskammen och går se-

dan nerför mot avtagsvägen 
för Lårhöjdsleden.  Här har 
skogbolaget tagit ner en del 
skog.
Nu blir det vandring på grus-
väg en bit. Knappt en kilo-
meter efter avtagsvägen till 
Lårhöjdsleden kan man göra 
en avstickare till Jordkullens 
fina badplats med sandbot-
ten. Följ en liten grusväg ner 
till badet, en minimal skylt 
visar vägen.
Fortsätt sedan på den större 

grusvägen och passera 
riksväg 26. På andra sidan 
vägen viker sedan leden av 
in i skogen igen. 

På den här delen av leden 
passeras sankmarker, 
hyggen, ungskog innan man 
kommer upp i gammal skog. 
Efter Abborrtjärn, som är 
omgiven av sankmark, går 
leden uppåt mot Ulveruds-
höjden.

Du passerar ormtjärn som 
inte syns från stigen, men 
där det ska finnas mäng-
der av ödlor. Vid toppen på 
Ulverudshöjden går Rövarle-
den ihop med Rövarledens 
nord-syd-sträckning (också 
kallad Silverleden) som 
kommer från Hornkullens 
Silvergruvor. 

För sista biten till Bjurbäck-
en se beskrivning 4.

1. Från Badsta Camping till Bjurbäckens slussar, ca 14 km (hela sträckan)

Leden vandras med fördel 
från Silvergruvorna ner till 
Bjurbäcken för den som upp-
skattar fler nerförsbackar än 
uppförsbackar. Silvergruvor-
na ligger knappt 2 km norr 
om Nykroppa. Där finns en 
parkering. Silvergruvorna 
är öppna för guidning juni 
till augusti. Här finns också 
servering. Leden är märkt 
Silverleden men kallas nu-
mera Rövarleden.

Leden slingrar sig först ge-

nom skogsmark och här kan 
man bland annat se den sto-
ra gropen där ett vattenhjul 
gav kraft att driva pumparna 
i gruvan. Efter ett tag når 
man en fin grusväg som går 
utför med vacker utsikt över 
Östersjön.

Efter grusvägen är det 
dags att passera riksväg 
26, se upp för trafiken. På 
andra sidan fortsätter leden 
ett stycke genom skogen 
innan man kommer fram 

till en grusväg. Här kan den 
fikasugne passa på att göra 
en avstickare till Prästbäcks-
rasta där det finns servering. 
Det är 800 meter att gå. 
Leden fortsätter över Präst-
bäcken via en liten bro och 
fortsätter genom skogen 
innan det åter är dags att 
följa små grusvägar.

Från Edsberg följer man 
grusvägen. Detta var den 
gamla vallstigen där bön-
derna vallde korna upp till 

Ulveruds-höjden för bete.  En 
bit upp mot höjden passe-
ras ett äldre kalhygge där 
hallonsnåren står täta och 
dignande. 

Vid toppen på Ulverudshöj-
den går leden ihop med 
Rövarleden öst-väst som 
kommer från Badsta Cam-
ping i Storfors. Härifrån är 
det 9 kilometer till Storfors. 

För sista biten till Bjurbäck-
en se beskrivning 4.

3. Från Hornkullens Silvergruvor till Bjurbäckens slussar, ca 13 km (hela sträckan)

Strax efter ”korsningen” ska 
man hålla uppsikt till höger. 
En bit in från stigen ligger 
ett fint vindskydd där man 
kan göra en brasa och rasta. 
Där finns också ved. Det går 
bra att sova över här och 
utsikten över Ulverudstjär-
nen är fin.

Efter vindskyddet går stigen 
neråt mot Rövarkulorna. En 
skylt visar vägen till de fant-
asieggande block-grottorna 
som skapats av inlandsisen. 
Många skrönor finns om 
platsen. Det sägs bland 
annat att ett par torpare 
på Ulverudshöjden ska ha 

rövat en ung flicka från byn 
för att ha som husa. Henne 
gömde de i grottorna. Det 
sägs också att rövare bott i 
hålorna och ägnat sig åt att 
röva silver och mat i bygden. 
Efter Rövarkulorna fortsätter 
leden neråt mot Bjurbäcken.

Stigen slingrar sig ner 
genom skogen (där det nu 
är hyggen på ett par ställen) 
och kommer så småning-
om fram till Bjurbäcken. 
Här finns en mycket vacker 
kulturmiljö med Kvarnen, 
Smedjan och en gammal 
stenbro. Bänkar och bord 
finns för den som vill rasta. 

Från Bjurbäcken går man en 
liten bit (200 meter) efter 
vägen och svänger sedan av 
för att vandra längs kanal-
banken ner till Bjurbäckens 
slussar som är ett levande 
kulturminnesmärke. Här 
slussas varje dag under 
högsommaren. 

En vacker avstickare är 
att ta promenaden längs 
kanalbanken västerut upp 
till Källsfallets nivåsluss som 
står öppen. Här kan man ta 
ett dopp i sjön Aspen från en 
minimal sandremsa nedan-
för fikabordet. Promenaden 
längs kanalen är mycket 

lättvandrad och trivsam och 
man kan sedan fortsätta 
längs asfaltsvägen till Asp-
hyttans slussar, där det finns 
en badplats och utedass. 
Det är två kilometer på glest 
trafikerad väg med fantast-
sik utsikt över sjön Aspen 
och ängarna intill den.

Vid Bjurbäckens slussar 
finns servering, grillplat-
ser och toaletter. Här kan 
man också hyra kanot eller 
roddbåt för en liten tur på 
kanalen. 

4. Från Ulverudshöjden till till Bjurbäckens slussar, ca 5 km

2. Från Badsta Camping till Hornkullens silvergruvor, ca 17 km
Följ beskrivning nummer 
1 och sedan beskrivning 
nummer 3 baklänges. Leden 

är lite jobbigare åt detta håll 
eftersom det blir mer uppför 
mot Silvergruvorna efter 

Prästbäcken. Det handlar 
dock inte om branta backar.
Stigningen upp till Bockfalls-

höjden kan också ge lite flås 
innan det bär av utför mot 
Ulverudstjärnen.
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Prästhöjden

Prästbäcksrasta

Avstickare till Präst-
bäcksrasta, mat & 
fika. Ca 800 meter 
längs grusväg

Bockfallshöjden

Rövarkulorna

Rövarleden löper genom Storfors och Filipstads kommuner i Östra 
Värmland. Leden har flera alternativa sträckningar. 
Bjurbäckens slussar till Hornkullens Silvergruvor: ca 13 kilometer. 
Badsta Camping till Hornkullens Silvergruvor: ca 17 kilometer.
Badsta Camping till Bjurbäckens slussar: ca 14 kilometer.

Skjutsservice 
finns både från Badsta Camping och från Bjurbäcken slussar. 
Kostnad: 100 kr per person.
Badsta camping tel 070-683 43 33
Bjurbäckens slusscafe 0550-630 26

OBS! Detta är en skiss över leden. Vandringskarta finns 
att köpa på turistbyrån i Storfors för 50 kr.

Bjurbäckens 
slussar

Bekvämast är leden att vandra från gruvorna och neråt. Leden till 
Badsta camping är något tuffare upp mot Bockfallshöjden - men 
man belönas också med utsikt över hela Storfors .

Storfors turistbyrå 0550-651 50

Platser för mat och/eller fika:
Hornkullens silvergruvor 072-586 73 80. 
Öppet kl 11-17 sönd-torsd.
Badsta camping tel 0550-619 30 eller 070-683 43 33. 
Öppet varje dag.
Bjurbäckens slusscafé 0550-630 26. Öppet kl 11-18 varje dag
Prästbäcksrasta 0590-413 88. Öppet varje dag.
Biljardcaféet 0550-603 21. Öppet tisd-torsd 11-19, fred-lörd 11-
21 samt sönd 11-19.

Övernatta
Badsta Camping; tältplats, stugor, rum
Bjurbäckens slussar; naturcamping, vindskydd, ställplats
Ovanför Rövarkulorna; vindskydd, grillplats, TC
Asphyttan: Asphyttans B&B tel 073-632 97 35

Slusscafé öppet 
varje dag 11-18

TC
TC
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Badsta 
Camping

Biljardcaféet
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Rövarbäcken
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I en av gruv-
gångarna vid 
Hornkullen.

Källsfallet vid sjön Aspen Vandring på KanalbankenPå väg över Prästbäcken

Rastplats ovanför Ulverudstjärnen

Gammelskog kring ´Rövarbäcken

Badplats vid Badsta Camping


