
Tysslingen runt, 32 km

Sjön Tysslingen är känd för sitt rika fågelliv, särskilt de många rastande sångsvanarna
om våren. Cykelturen runt sjön utgår från Karlslunds herrgård söder om Örebro men
man kan också starta vid Rännesta rastplats, där det finns en parkering, då blir turen runt
sjön en smula kortare. Rutten är markerad med blå skyltar.

När man kommer fram till sjöns södra strand möter man det första fågeltornet. Härifrån har
man god utsikt över de betade ängarna med sitt rika fågelliv.
Längre fram, på sjöns västra sida, ligger Tysslinge by med en kyrka som sannolikt stammar
från 1200-talet men som senare byggts om. Väster om kyrkan ligger tre gravhögar från
järnåldern, den största är 16 m i diameter och 3 m hög.

Turen fortsätter norrut längs sjöns västra strand. Vid Norra Svalnäs finns en rastplats. När
man når sjöns norra ände tar man av mot öster och därefter mot söder och når fram till
Ruinen, resterna av en gammal smedja. Härifrån kan man skåda mängder av sångsvanar i
mars/april, likaså kan man se många rastande vadarfåglar, gäss och änder. Ruinen är också en
bra plats för att se sträckande rovfåglar.

Längre fram ligger Rännesta där kafé och galleri Svanen har öppet mellan mars och
september. Här kan man se olika utställningar i Naturens teater och delta i guidade visningar.
Rännesta är det bästa stället att skåda sångsvanarna tidigt på våren.
Efter Rännesta kommer man till det norra fågeltornet där man under lång tid arbetat hårt
med att restaurera strandängarna för att de ska se ut som för 150 år sedan. Det har skett
genom betning och rensning av sly. Här finns också rastplats och toalett.

Ännu längre söderut ligger Tysslingestugan som 
är en raststuga, där man kan övernatta på 
enkla britsar. I stugan finns också en vedspis.
Det sista man passerar innan turen går tillbaka 
till Karlslund är Gräve kyrka, vars äldsta delar 
är från1100-talet.
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Karslunds herrgård har rötter tillbaka till 
1500-talet. Den utgör ett exempel på en 
mycket välbevarad mellansvensk herrgård 
från 1800-talet med många olika byggna-
der, här finns också ett tekniskt museum 
och flera kaféer. 
Från Karlslund cyklar man delvis längs 
banvallen efter den nedlagda järnvägen 
mellan Örebro och Svartå.
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