Cykelled

Tysslingen runt 32 km
Välkommen att uppleva det natursköna landskapet runt den näringsrika
slättsjön Tysslingen. I väster följer leden siluetten av Kilsbergen – ”De Blå
Bergen”.
Tysslingen är mest känd för de tusentals sångsvanar, som varje år rastar
under några tidiga vårveckor. Men Tysslingen har ett mycket rikt fågelliv
året om. Varje år ses 160-180 arter i området.
Tysslingen runt är skyltat med blå dekaler. Läs mer på andra sidan om
sevärdheterna längs turen. Du kan cykla i båda riktningarna.Vill du korta
av turen finns parkering vid södra fågeltornet och i Rånnesta.
På din färd passerar du Tysslinge och Gräve kyrkor, flera forntida gravhögar, Rånnestastugans café och två fågeltorn.
Utsikt över Tysslingen från Svalnäs.

N

Leden följer Svartåbanans sträckning.

Mer information, se baksidan.

Sevärdheter i anslutning till leden

1. Karlslunds herrgård. Herrgården har
sitt ursprung i den kungsladugård som
anlades här under Hertig Karls tid i
slutet av 1500-talet och som kom att
utvecklas till ett mönsterjordbruk där
många tekniska innovationer utvecklades. Idag ger Karlslund en sällsynt väl
bevarad bild av en stor mellansvensk
herrgård från 1800-talet.
	  Ett nittiotal byggnader finns bevarade, några från 1700-talet och flera
från 1800-talet. Här finns förutom den
vackra mangårdsbyggnaden - stall, ridhus, arbetarbostäder, kraftstation och
krogstuga. I den gamla kvarnen finns
ett intressant tekniskt museum. Under
sommaren finns flera caféer i Karlslund,
bland annat i herrgårdsbyggnaden.

2. Södra fågeltornet. Några hundra meter norr om vägen mot Garphyttan,
ligger södra tornet med tillhörande
plattform. Från tornet har man fin utsikt
över de betade maderna, där änder och
vadarfåglar trivs. Bland annat häckar
enkelbeckasin, tofsvipa och gulärla.
	  Vägen fram till tornet och plattformen är anpassad för funktionshindrade.
Parkering och toalett med ramp, finns
söder om landsvägen invid parkeringen.
En gammal transformatorstation intill
fågeltornet har gjorts om till enklare

Tysslinge kyrka.

naturinformation. Öppet dagligen, handikappanpassat och med tillgång till
rastbord.

3. Tysslinge kyrka. Kyrkan ligger i Tysslinge by. Den byggdes sannolikt på
1200-talet men är ombyggd i omgångar,
senast på 1820-talet. I Tysslinge finns
också en skola, byggd 1954, när Tysslinge fortfarande var egen kommun.
Skolan drivs sedan 1994 som friskola.

4. Tre gravhögar. De tre stora gravhögarna vid Tysslinge kyrka är vad som
idag återstår av ett numera bortodlat
järnåldersgravfält (500 f kr till 1050 e kr).
Den sydvästligaste högen är störst – 16
meter i diameter, och tre meter hög.
Högarna ligger strax väster om Tysslinge kyrka och kan ses från vägen mot
Latorp.

5. Ruinen. Längst i norr, ligger den så
kallade Ruinen, resterna av en gammal
bysmedja. Idag är det istället en plats
för fågelskådning. Här kan man se stora
mängder sångsvan under mars och april,
Här rastar också stora mängder gäss,
vadare och änder. Det är också en bra
plast för sträckande rovfåglar.Vid ruinen
finns vindskydd och bänkar.

6. Rånnesta. Café och galleri Svanen har
öppet dagligen under mars till september,
samt vissa helger i oktober. Här kan du
ta en kopp kaffe och titta på konstutställningar. Bildvisning och utställning finns
i Naturens teater på andra sidan vägen.
Guidade turer kan bokas. Rånnesta är

Många fågelskådare söker sig till Tysslingen.

utgångspunkten vid svanrasten. Här finns
parkering, toalett och picknickbord. För
mer information, ring: 019-29 89 70,
eller se www.tysslingen.com.

7. Norra fågeltornet. Från norra tornet
har man utsikt över norra delen av
Tysslingen. Tornet är byggt i tre plan
varav det nedre är handikappanpassat.
Soptunna, toalett och rastbord finns i
anslutning till tornet.
	  Sedan mitten av 1980-talet har stora
resurser satsats på en genomgripande
restaurering av området. Strandängarna
har röjts från sly. Nötkreatur betar åter
på maderna. Idag är Tysslingen på väg
att få det utseende den hade för 150 år
sedan. Bland annat drivs ett projekt med
naturbeteskött tillsammans med Världsnaturfonden, WWF.

8. Tysslingestugan. Raststugan är öppen
dagligen under säsong. Här finns möjlighet till enklare övernattning med
vedspis och britsar. Toalett med handikappanpassad ramp finns.

9. Gräve kyrka. Kyrkans äldsta delar är
från 1100-talet. En läktare med fönsteröppningar in mot kyrkan, finns bevarad i
tornets andra våning. Mellan fönsteröppningarna finns rester av ett litet altare.
För mer information om cykelleden
kontakta Örebrokompaniet,
Tfn. 019-21 21 21, www.visitorebro.se.
På www.regionorebro.se/naturochfriluftsliv hittar du information om
vandringleder, kanotleder och många
andra aktiviteter i Örebroregionen.

Café Rånnesta är centralpunkten under svanrasten.
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Efter starten vid Karlslunds herrgård, följer
leden först den gamla banvallen efter Svartåbanan. Järnvägen, som gick mellan Örebro
och Svartå, lades ned 1985 och rälsen revs
upp sex år senare. Delar av banvallen har
idag gjorts om till cykelväg.

