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Cykla i Lerbäcks bergslag
Året 2021 har utsetts som friluftslivets år, med målsättning att Sveriges befolkning ska vara
ute mer under 2021 än tidigare. Området söder om Åsbro via Lerbäck till Närkesberg och
Mariedamm/Rönneshytta har en riklig kulturhistoria runt industri och bergsbruk. Projektet
har skapat cykelleden ”Lerbäckstrampen” i syfte till att sammanlänka och utveckla utbudet
av cykelupplevelser i området. Den 55 km långa cykelleden lyfter via en digital karta fram
kultur- och industrihistoria, likaså mat- och boendemöjligheter. Samverkan med väghållare,
föreningar, entreprenörer och privatpersoner som innehar kunskap om området har varit
betydelsefullt för projektets genomförande.

Varför genomfördes projektet?
Området har gott om fina lågtrafikerade grusvägar lämpliga för rekreationscykling.
Flertalet näringsställen i form av boende och matställen i området har uttryckt ett
behov av cykelaktiviteter som kan erbjudas till de gäster som besöker verksamheten.
Lerbäcks bergslag, som är en landets äldsta, innehar en rik kulturhistoria. Information
som tidigare varit aningen svårtillgängligt för turister och lokalbefolkning. Cykelturism
ökar över hela Europa - likaså i Sverige. Förutom positiva effekter för hälsan och
miljön har rekreationscykling en positiv betydelse för lokal och regional utveckling.
Det svenska landskapet och Lerbäcks bergslag lämpar sig väl för cykelturism och
rekreationscykling.
Trots en tid av pandemi och gråhet där framtiden kan vara svår att förutspå, har
projektet fått ett positivt bemötande. Väghållare har varit tillmötesgående och uttryckt
att en cykelled kan skapa "liv i byarna". Lerbäcks hembygdsförening, Föreningen
Östra Lerbäcks historia, ASLJ och Rönneshytta Allaktivitetsförening har berikat
ledbeskrivningen med gedigen fakta om bygdens historia. Lokalbefolkning har genom
engagemang tagit projektet framåt. Stort Tack!
Cykelleden fick namnet Lerbäckstrampen. Här cyklar du på kuperade och kurviga
grusvägar, genom tysta skogar och längs glittrande sjöar. Utmed leden påträffas
bondgårdar, torp och kulturminnen. Kanske får du även en skymt av skogens vilda
djur. Karta och ledbeskrivning finns tillgängliga på bergslagencycling.se och
visitaskersund.se. Pumpa däcken och ta med fika, nu cyklar vi genom Lerbäcks
bergslag!
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