
Om Gruvdammsrundan 

Samtliga sjöar som leden passerar ingick tidigare i det sjösystem, vilket en gång gav Sala Silvergruva dess drivkraft. 

Därför har leden också fått namnet Gruvdammsrundan. Längs hela leden finns informationsskyltar om gruvans 

vattensystem och andra intressanta sevärdheter. 

En vandring på leden inbjuder till många trevliga och spännande friluftsaktiviteter. Fiske är tillåtet vid samtliga sjöar 

som leden passerar (mot lösande av fiskekort). Ädelfisk är inplanterad i Järndammen. Skogen ger rika tillfällen till 

svamp- och bärplockning. Iordningställda grillplatser finns vid samtliga sjöar som leden passerar. Möjlighet till över-

nattning i tält eller vindskydd finns på natursköna platser.  

 

Här kan du se några av de spännande naturföreteelser du kan uppleva eller läsa om på informationstavlorna  

utefter vandringsleden Gruvdammsrundan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  Gruvdammsrundan  

 
Vandringsleden runt Sala Silvergruvas vattensystem 

        

 Gruvdammsrundan med start/mål i Stadsparken—26 km.      

 Övre slingan med start/mål vid Järndammen—10 km 

 

Vandringsleden är markerad med ett orangemålat band kring träd  

eller i trädfattiga områden på stolpar. 
www.sala.se 

Allemansrätten - inte störa inte förstöra! 

En unik förmån som bygger på ansvar, hänsyn och gott 

omdöme.   

Uppträd med respekt för skogens invånare. Var försiktig  

då du märker att fåglar och djur blir oroliga av din närvaro.  

Du får   

 Plocka bär och blommor (utom de fridlysta) 

 Ta torrt ris, torra grenar och kottar för husbehov 

 Tälta en natt utan att fråga markägaren om lov 

 Bada överallt utom från annans tomt eller brygga 

Du får inte 

 Bryta träd och kvistar från växande träd, ta bark, näver  

eller nötter 

 Slänga skräp eller lämna sopor i naturen 

 Göra upp eld då minsta risk för skogsbrand finns och  

aldrig elda på berghällar 

 Låta din hund springa lös i skogen under tiden  

1 mars - 20 augusti 

Självklara regler på leden 

 Det är inte tillåtet att rida eller köra motorfordon 

 Toaletter utefter leden finns markerade 

 Ta med skräpet hem! 

 Elda vid de iordningsställda grillplatserna. Dessa 

är markerade på kartan. Rengör eldstaden och se 

till att elden är helt släckt då du lämnar platsen.  

 

Färskvatten finns att fylla på vid Järndammsstugan. 

Fiskekort: Medborgarkontoret, tfn 0224-74 78 02.  
Se övriga försäljningsställen på www.sala.se. 

Mer om Sala Silvergruva på www.salasilvergruva.se. 
 
Gruvdammsrundan underhålls under vecka 20 t.o.m. 
vecka 40 av Sala Orienteringsklubb. 

 

 
HAR DU FRÅGOR OM GRUVDAMMSRUNDAN KONTAKTA:  

SALA STADSBIBLIOTEK, TFN 0224-74 77 00. 
STADSBIBLIOTEK@SALA.SE 

Jordkällare vid Hedvigs Flyttblock vid Hedvigs Spännande spänger på Ekebymosse 
Spänger över Ekebymosse Flyttblock vid Hedvigs Flytande öar vid Olof-Jons 






