Ormdalsstigen
Ormdalen är ett kuperat område och består av två dalgångar som separeras av
Ormdalsåsen. I botten av de båda dalgångarna rinner mindre vattendrag. I norra
området ligger den lilla tjärnen Ormputten. I de bitvis branta sluttningarna är det
klippbranter med lodynor, överhäng, rasbranter och grovblockiga partier. I
dalgångarna ryms örtrika skogsavsitt, sumpskogar och mindre kärr. I området
finns framförallt värdefulla skogsområden men även intressanta våtmarksmiljöer.
Här växer svampar, mossor, lavar och örter som är typiska för gamla
naturskogsartade skogar.

Ormdalsstigen
En vacker vandring där du möter traktens
natur- och kulturhistoria.

Ormdalsstigen är även geologiskt intressant. Här har, vid tiden för inlandsisens
avsmältning, funnits dels en avtappning av den stora Ribäckenissjön, dels en isälv
som under en lång period haft sin avtappning genom ormdalsområdet. Fallhöjden
var ca 34 meter från ”fallhuvudet” och ner till den plats där ett stort grustag nu är
beläget.

Området är ett naturreservat.
Information om naturreservatet Ormdalen kan fås av Länsstyrelsen i
Västmanlands län. Tel. 010-224 90 00, vastmanland@lansstyrelssen.se

Några ord på vägen:
Kvarlämna inget utom fotspår!
Medtag inget utom sinnesintryck!

Skinnskattebergs kommun, Kultur och Fritid
Området är ett naturreservat

Ormdalsstigen i Baggådalen
Här bjuds en omväxlande och vacker vandring som berättar om traktens naturoch kulturhistoria.
Stigen leder er bl.a. till Stormossen där det tidigare bedrivits åkerbruk och
torvtäkt, Ormdalens djupa sprickdal med branta sidor och Hedströmmens forsar
och meanderslingor. På 19 skyltar längst stigen berättas det om områdets
naturförhållanden, järnhanteringen och den äldre markhanteringen samt om hur
den senaste nedisningen påverkat landskapets utseende.
Stigen är en 5 km lång rundslinga som utgår från rastplatsen vid Nedre Borgfors.
Terrängen är bitvis kuperad, men med spänger och broar är det ändå relativt
lättgånget. Normalt räcker det med grova skor men om det är vått i markerna kan
stövlar vara att rekommendera. Räkna med att promenaden tar 2-3 timmar
inklusive en paus vid rastplatsen (vindskyddet) vid Ormputten. Efter stigen finns
dessutom bänkar vid några ställen där man kan slå sig ner ett slag och njuta av
naturen.
Man bör lämpligen gå stigen motsols.

Utefter stigen finns 19 orienteringstavlor, som berättar om områdets
naturförhållanden och dess historia.

