
Vandra på stigar i nära 
naturområde
- stigar som varierar I längd från några hundra meter till någon kilometer



Naturområdet vid Högbergstorp

Att få vandra i ett naturområde så nära Degerfors centrum är en förmån.

Området avgränsas i norr av väg 547 mot Björneborg, Högbergskärret i väster "Traktorvägen" i söder 
samt "Timmervägen" i öster. 

Naturområdet är rikt varierat. 

På gamla, samt nyligen tillgängligjorda stigar, kan man uppleva tex. mossig granskog med flyttblock 
"Blockvandring", sumpskog på stigen:"Ljung o Mossa", eller kanske längs med vacker mosse "Mosslinga” 
eller mittemot ”Över Kullarna” bara sitta och njuta över utsikten. Eller kanske igenom "Bäckravinen" där 
man  - på granspångar - kan njuta av lummigheten.

Höjder med "berg i dagen" tex vid Berget samt fågelliv vid Högbergskärret gör upplevelsen än mer 
mångfacetterad . 

Högbergskärret (ungefär 800 m ifrån START, är skapat av bäver. Biotopmärkt. Biologisk mångfald. 
Fågelarter som tex.stjärtmes, mindre hackspett, knipa, gräsänder och tofsvipor kan få ses. Har man tur 
kan man få se ett häckande sångsvanspar

Ett antal bänkar o bord finns utplacerade enligt kartan.



Bergsstigen leder fram till Berget som erbjuder utsikt över en vik av av 
Högbergskärret – uppdämt av bävrar. 

Bänk o bord för en stunds vila



Mosslinga
- en stig som löper längs en 
ca 300 m utsträckt mosse.

Bänk o bord finns för vila och 
för att njuta avutsikten



Över Kullarna
- en stig som löper mittemot “Mosslinga” längs den ca 300 m utsträckta mossen.

Bänk o bord finns även här för vila och för att njuta av utsikten



Ljung o Mossa
är en meditativ stig. En

upplevelse som leder genom
sumpskog och mossig

granskog



Blockvandring

- börjar med en trappa
och leder förbi magnifika

flyttblock



Branta stigen

- har en bänk som står
lämpligt för att vila efter en

ganska brant stigning



Genvägen

- passerar ett 
sankt område via 
en stockbro



Fikastället

Slå dig ner i
all enkelhet
på några
stockar



Mellanstigen 

- en lätt promenad 
mellan Bergsstigen 
och Traktorvägen



Högbergskärret vid Banvallen

Banvallen sträcker sig totalt ca 1,5 
km. Avstånd från START 
tillHögbergskärret är ca 800 m.
Banvallen är lättgången och är ett
minne från den tiden då det fanns en
järnväg mellan Otterbäcken och
dåtida Degerfors Järnverk AB; 
(nutida Outokumpu Stainless AB)

Banvallen är en lättsam vandring och
möjliggöra gang med hjälp av rullator.



                     

Kartan visar geografisk placering av Naturområdet samt Degerfors Turistbyrå

Naturområdet

Banvallen start

START



Naturområdet sett 
ifrån START platsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Högbergskärret

Norr

"Rondellen"

"Stockbänk" 

"Fikaplatsen" 

trappan

Berget

Tavlans plats

START

Stigar i Högbergstorps naturområde

flyttblock

större stenblock

äldre bänkar

nya bänkar & bord

vacker utsikt

bro/förbipassage

kalhygge

upplag

stigar 2020-22


