
Omgiven av trolsk natur och porlande vattenfall är  
Snöå Bruk ett perfekt basläger för dagsvandringar.
 
Snöå Bruk har en fantastiskt naturskön omgivning med direkt anslutning till flera fina vandrings- 
områden. Utifrån era önskemål hjälper vi gärna till med tips och kartor om vilka rundor som är 
de bästa. Gemensam nämnare för turerna är att de börjar och slutar i hjärtat av Snöå Bruk!

Vandring
Snöå Bruk

Snöå Bruk • Snöån 9, 786 92 Dala-Järna
Telefon 0281-240 80 • snoabruk.com

Lättgått och kortare turer
För trötta fötter eller små, korta ben kan det räcka med mindre äventyrliga turer.  
Då rekommenderar vi följande leder:
För de allra minsta – Sagostigen – ca 300 m. Precis vid Snöå Bruk finns en liten slinga i  
skogen där, stor som liten, får hålla ögonen öppna då det runtomkring stigen bor skogsväsen…
Lilla Snöåleden  –  För den som vill förlänga upplevelsen ytterligare från Sagostigen så 
fortsätter leden runt Skogsarbetarbyn på en vältrampad led med mycket att titta på från  
svunnen tid. Leden är 1,5 km och lämpar sig fint för de som vill uppleva skogen och omgiv-
ningen utan behöva vandra så långt. Leden är torr och fin och kräver inga kängor eller stövlar.
Hästängsleden – 6 km. Vill du vandra en kortare tur men ändå få en minnesvärd natur- 
upplevelse? Då är Hästängsleden ett bra alternativ! Detta är vårt enda turtips som inte utgår 
från Snöå Bruk, leden startar ca 10 km från Snöå Bruk vid badplatsen Glatjärn. Hästängsleden 
slingrar sig genom det vackra naturreservatet Hästängsflotten. Här finns grillplatser, och slog-
bodar. Du vandrar över Hästängsåsen och har bitvis milsvid utsikt över myrlandskapet. Leden 
är spångad över blöta partier och kräver därmed inga högre kängor eller stövlar.



Storsjön Runt
Storsjön – 9 km. Leden är en flack men fin tur runt 
vår mest närliggande sjö. Den är varierad med allt 
ifrån grusvägar och breda leder till knappt synbara 
stigar som endast märkts upp med den orange 
markeringsfärgen. Ett par högre vandringskängor 
eller stövlar rekommenderas då det finns en del 
blöta partier. 

Sörbergsrundan
Storsjön – Sörberget – Noret – 19 km. Lämpar sig 
lika bra för MTB som vandring. Vår egen nyanlag-
da, uppmärkta led. Efter att ni lämnat Snöå Bruk 
startar turen med en 2 km grusväg, därefter viker 
den av till vänster över en bro in i skogen. Slingan 
bjuder på omväxlande lättkörd cykling till relativt 
krävande moment med MTB. För er som vandrar 
är turen lättgådd utan några större stigningar eller 
strapatser. Leden är torr och kräver inga högre 
skor. Följ den orangea märkningen med Snöå 
Bruks namn på.

Morbergsturen 
Morberget – ca 7 km. En led med en hel del lätt-
gådd grusväg som även lämpar sig för cykel, utom 
möjligen de sista kilometrarna. Ni utgår från Snöå 
Bruk och följer grusvägen längs med den vackra 
Storsjön för att sedan vika vänster över en bro och 
ta er vidare längs med Ballsån. Ni vandrar därefter 
via en stigning upp till Morbergets fäbodar där ni 
får uppleva spår av den tidigare fäbod- 
kulturen. Slutligen återvänder ni till Snöå Bruk, 
samma väg som ni kom eller bokar upphämtning 
av Snöå Bruks personal. Leden är torr och kräver 
inga högre skor.

Turistleden
Klacken – Kläberget (som ligger i grannkommunen 
Gagnef ) – ca 10 km. Vandringsleden har troligtvis 
rötter som sträcker sig ända tillbaka till Järnåldern. 
Dåtidens människor gick mellan fäbodarna i Floda 
och Järna socken för att hälsa på varandra. Upp-
hämtning i Kläberget kan bokas hos Snöå Bruk. 
Leden kräver en högre känga eller stövel då det 
finns en del blöta partier.

Fäbod – och utsiktsleden 
Gräsberget – Kläberget – Klacken – ca 25 km. Ni 
följer Snöå Bruks egna orange vandringsskyltar 
och den sedvanliga orangemärkningen på träd 
och stenar förbi Snöå skidstadion på en grusväg 
en bit iväg därifrån. Via denna grusväg tar ni er 
vidare upp i skogen. Sedan följer en flack stigning 
till Gräsbergets fäbod via varierande skogsland-
skap. Från Gräsberget tar ni sikte på Kläberget 
genom att följa skyltar vid fäbodarna i Gräsberget. 
Väl framme i Kläberget belönas ni med fantastiskt 
fäbodmiljö och möjlighet till en paus vid en rast-
plats med bord och grillplats. 
Från Kläberget tar ni grusvägen neråt och följer 
först skyltarna mot Morberget uppifrån fäbodarna. 
När ni kommer ner till T-korset, håll höger och följ 
skyltar ”Klacken 3 km”. Följ skyltningen ända upp 
för att inte gå miste om den milsvida utsikten och 
minnesstenen från 1605. Här kan det passa bra 
med en fikapaus innan ni vänder om samma väg 
tillbaka ner för branten för att sedan, när ni  
kommit ner från det brantaste partiet, följa leden  
till vänster, mot Snöå Bruk. Denna led kräver en  
högre känga eller stövlar då det finns en del  
blöta partier.


