
BJURBÄCKENS  
SLUSSAR

Bjurbäckens slussar är ett levande 
kulturminnesmärke. Här transpor-
terades från mitten av 1800-talet 
mängder av järn från Filipstad till 
Kristinehamn. 1857 invigdes slus-
sarna vid Asphyttan och Bjurbäcken 
och Filipstads Bergslags Kanal öpp-
nades för trafik, men redan i början 
av 1900-talet ville man lägga ner 
anläggningen som gick med förlust. 
1936 avlystes leden som allmän 
farled, men 1947 öppnades den 
igen när Kanalföreningen tagit över 
ansvaret och renoverat slussarna. 
Idag har Bjurbäckens slussar blivit 
ett omtyckt utflyktsmål. 

ATT GÖRA 
l Titta på över frigående hönor av 
olika traser vid Posthagarna, en km 
söder om slussarna. Öppet varje 
tisdag kl 12-16 (30/6-11/8) med fri 
entré. 
l Vandringsleder utgår från Bjur-
bäcken till bla Rövarkulorna, Silver-
gruvan och längs Lungälven. 
l Tipsrunda längs kanalbanken -
nya frågor varje vecka.
l Titta på slussningarna vid Bjur-
bäcken och Asphyttan.
l Lättvandrad kanalpromenad 
längs den klippta kanalbanken på 
2,5 km fram till Källsfallets öppna 
sluss. Man kan fortsätta efter 
den glest trafikerade landsvägen 
ytterligare 1,5 km fram till Asphyt-
tans sluss där det även finns en fin 
badplats.
l Hyra elbåt, kanot eller roddbåt.
l Fin grillplats och vindskydd finns 
nedanför slussarna.
l Café med servering alla dagar kl 
11-18. Underhållning alla söndagar 
i juli klockan 14. och onsdagskvällar 
i juli.
l Besök kulturmiljön vid Bjurbäcken 
med kvarnen, smedjan och vacker 
stenbro (ca 1,5 km från slussarna). 
Guidning kan bokas via Byalaget (se 
nedan).
l Bjurbäckens Dag är det den 2/8 
kl 14-16 vid kulturområdet. Grillat 
och underhållning.

Kontakt:
Slusscaféet: 0550-630 26
Slussvakt: 073-957 39 75
Byalaget:070-840 32 79.

På tisdagarna kan man besöka gården 
Posthagarna där höns av många olika 
raser går fritt.

Elbåten El-in kan hyras via caféet. Det 
finns också roddbåt och kanot.

Det är alltid kul att titta på när andra 
slussar.

Slussning är ett skådespel flera gånger varje dag under högsommaren. 
Det går naturligtvis bra att slussa även med en kanot.
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Mot Storfors
På sommaren sjuder det av liv kring Bjurbäcken. Caféet 
vid slussarna har utökat öppettiderna och har nu ekolo-
gisk och rättvisemärkt inriktning. Det finns också en liten 
”lanthandel” och loppis. Att vandra mellan slussarna är 
både trivssamt och enkelt på den klippta kanalbanken. Eller 
varför inte hyra en kanot och paddla kanalen och sedan sjön 
Aspen fram till Asphyttans sluss och badplatsen nedanför?Om man har tur kan man få höra den 

sjungande slussvakten Marco.

www.storfors.se

Posthagarna


