Kungsörs Natur& kulturcykelled
väster

Cykelleden
GRANHAMMAR
ca 28 km

Granhammarsleden har Kungsudden som utgångspunkt. När du
väl har kommit ut ur samhället cyklar du uppför förkastningsbranten vid Sandskogsbacken. Från den högt belägna vägen har
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Skyltning
Lederna är
markerade med
blåvita skyltar.

Färden går vidare mot väster och bebyggelsen i Granhammars by innan den närmar sig den trafikerade E 20 vid gården
Svarthäll. Med sitt krön, ca 75 meter
över havet, ligger Jungfruberget i färdriktningen då vägen viker av åt Skäftruna i
söder. Här har bäcken en gång drivit två
kvarnar och en såg och utgjorde i gamla
tider en viktig del av traktens försörjning.

Drottn

Den västra cykelleden
består av tre olika slingor.
Den sammanlagda sträckan
är ca 55 km och färden går
genom Granhammar,
Kungs-Barkarö och
Valskog.
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Skyltad cykelled

du sedan några vida utblickar över Kungs-Barkarö slättlandskap.
I Sandskogsbackens naturreservat finns en rik flora med bland
annat skogsbingel och vätteros under täta hasselsnår och vida ekar.
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Cykeluthyrning
Ekuddens camping hyr ut
cyklar, säkrast är att boka i
förväg. Telefon till campingen: 0227-102 38 eller
070-342 41 58.

Skäftruna i
Tegeltorp

Lockmora

Hogsta
Lindsved

Klämsbo

Granhammarsbrännan
Turistinformation
Kungsörs Turistinformation
finns i järnvägsstationen,
tel 0227-600 101. Mail:
turistbyran@kungsor.se.
Boende, mat och kaffe,
se www.kungsor.se.
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Bäckravinen i Skäftruna
I den lummiga bäckravinen går det att finna svalka och rara växter, bl a strutbräken.
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Obs! De tre kartorna i den här
foldern har något olika skalor.

Stensborg

holm

Stora
Lida

Kalklinbanan

Dansarkärret

e
Katrin

Danbo

Kungsör
Kungsörs kommun
736 85 Kungsör
Tel. 0227-60 00 00
www.kungsor.se

Gersilla gravfält
En vacker björkhage och gravfält med ca
70 gravar från yngre och äldre järnålder.
Backtimjan, mandelblom och blåsuga hör
till de blommor som trivs här.

Aspesten

Lilla
Lida

Hassmyran

Leden fortsätter genom det södra skogslandskapet, mot Köpingsåsen i öster och
vidare norrut. Intill Runnabäcken, nära
Hogsta, skymtar Gersilla gravfält innan
cykelleden gör en sista sväng längs förkastningsbranten för att nå sitt slutmål i
tätorten.
Några etappmål:

i

Fågelhällen

På de stora myrområdena söder om
Lindsved jagade Karl XI orre på 1600talet. Numera är myren är utdikad och
uppodlad.

Statliga bidrag till lokala och
kommunala naturvårdsprojekt
är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Foto: Christina Schyberg, Ingrid D Andersson och Annette Vollrathson. Kungsörs kommun 2010
Kartillustrationer & grafisk form: ARV
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Några etappmål:
Bottens badplats och
Barkaröviken
Efter att ha följt Jägaråsen
går leden västerut in över
slätten. Ta ett dopp vid
Bottens badplats eller gör
Vägen genom Kungs-Barkarö by
en avstickare norr ut till
fågelrika Barkaröviken med sitt utkikstorn, innan leden viker
av och avlägsnar sig från Mälaren.
Kungs-Barkarö kyrka
Den gamla kyrkan, en av stiftets minsta, är byggd på 1200talet i romansk stil. I kyrkan finns ett altarskåp från tidigt
1500-tal och tavlor målade av David Klöcker Ehrenstrahl.

Kungsudden

Mellan de bördiga åkrarna runt Barkaröviken,
som människan tagit
från Mälaren genom invallning, fortsätter sedan
leden. Här rör sig stora
flockar gäss mellan
dagens bete på slåttervallarna och nattens
vila på vattnet.
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Vid Fröstuna och bort
mot Bottens badplats är
åsens slänter betade och
praktfulla ekar kan här
breda ut sina vida kronor.
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Lådberga-Berg
Berg

Efter att ha passerat den
historiskt intressanta radbyn Holma färdas du
sedan ett stycke på gamla
landsvägen, där bl.a. Karl
XI ridit på sin eriksgata
genom Sverige.
Cykelleden gör slutligen
en sväng ut på slättlandet
vid Långtäby och passerar
så St Olofs källa innan
återkomsten till tätorten.
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Botten, badplats

Ekenäs

Första delen av leden
går längs med Jägaråsen.
Åsens södra del är naturreservat och erbjuder
besökaren strövstigar i
gammal tallskog och
strandnära skog med
ask och bokbestånd.

första etappmål. Här möts du av en välhållen by med både
gårdsmuseum, arboretum och en fantastisk trädgård. Färden
fortsätter sedan till Berg, där du ska passa på att göra en
avstickare till de betade
ekbackarna vid Skärets
Björskog
naturreservat. Från Berg
går färden vidare till Aspa
väg 250 >
där det finns möjligheter
att övernatta på ett levande
lantbruk.
ot

Överby

Valskogs omgivningar är vackra
och rika på historia. Ett exempel
på det är Lådberga, cykelledens
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där Gustav Vasa lät bygga upp en kungsgård. Gårdens behov har
satt stor prägel på området som i dag utpekas som ett av de mest
värdefulla eklandskapen i Europa.
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Cykelleden genom KungsBarkarö startar som sig bör
vid Kungsudden, platsen

Aspa
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Cykelleden
KUNGS-BARKARÖ
ca 14 km
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Efter en kortare sträcka
i skogen kommer cykelmot v KUNGSÖR
s- leden fram till Kungs56/E20
Kunagn
g at
Barkarö kyrka med anor
från 1200-talet. Kyrkan ligger vackert inbäddad i lönn och ask
som efter höstens första frostnätter ger härliga färgkontraster mot
den vitputsade fasaden. Utanför Kungs-Barkarö by går sedan färden en bit längs kalklinbanan som med sin till synes oändliga rad
av hinkar höjer sig över Arbogaån för att sedan försvinna in i skogarna kring Granhammar.

På sin väg tillbaka till Kungsör passerar leden Jordmarken,
en av de praktfullaste och biologiskt mest värdefulla hagmarkerna i området. Här finns både den öppna betesmarkens finare arter med kattfot och låsbräken såväl som de slåtterpräglade
arterna ormrot, svinrot och darrgräs.
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ARBOGA
KOMMUN
Vy från Holma

Några etappmål:
Skäret
De betade ekhagarna i naturreservatet nära Arbogaån är väl
värda en avstickare från cykelleden. Här finns en slåtterpräglad
flora kvar och vårblomningen är riklig med sippor, gullviva och
liljekonvalj. Mitt i det lättvandrade området finns ett bord i söderläge, perfekt för fikapausen.

Aspa och Holma
Aspa by ligger mitt i det öppna landskapet i Björskogs socken.
Här hålls traditionen med byalag fortfarande levande. Länsmansbostället är från slutet av 1600-talet.
Den ålderdomliga byn Holma är den enda bevarade radbyn
i kommunen. Nedanför byn finns en strandäng som är en av
få översvämningsmarker längs den nedre delen av Arbogaån.

