45 km

rundtur

Cykla lilla Oxtrampen
Natursköna slingrande vägar med relativt lite biltrafik tar dig på en vacker rundtur. Du cyklar längs
Vänerstranden mot platåberget Kinnekulle. Lilla Oxtrampen är bland traktens motionscyklister en välkänd cykeltur och delsträcka av Stora Oxtrampen som har utsetts till Sveriges vackraste motionslopp.
Mot Åsenvägen

Från centrala Mariestad följer du rödvita cykelskyltar för Biosfärleden mot Lidköping. På vägen passerar du bland annat Rödjan
och Sjöängen. Under vårens planteringssäsong tipsar vi om en
avstickare till Lisas trädgård i Karlsberg. Här hittar du ekologiskt
odlade plantor och perenner av alla slag.

speciella kyrkan. Bredsäters kyrka byggdes 1666 och är en spånklädd träkyrka. Tidigare låg här en stavkyrka. Från den gamla
kyrkan har bevarats 38 bräder med målningar, varav åtta kan
beskådas i kyrkan.

Vid Åsens gård cyklar du genom en vacker oxelallé. När träden
blommar på våren och när bären lyser röda om hösten är allén en
fantastisk syn att uppleva från cykelsadeln.

Bredsäters kyrka

Lugnås

Åsenallén på väg mot Björsäter

Vägval

Framme i Björsäter har du cyklat ca 10 km. Här kan du välja åt
vilket håll du vill cykla rundan. Vår beskrivning följer Biosfärleden
förbi Årnäs, alltså tar du höger i korsningen i Björsäter. Efter
4 km har du ett öppet fält på vänster sida där det står hundraåriga
gamla ekar. Snart kommer du fram till en badplats till höger där
du kan pausa.

Nu är det 2,5 km till Lugnås samhälle. Efter att du passerat skolan
tar du vänster i korsningen och fortsätter cykelturen tillbaka förbi
Björsäter, Åsen och till Mariestad. Väljer du istället höger har du
snart en minilivs och en pizzeria till vänster. Om du inte räds en
avstickare upp på Lugnåsberget kan du passera under E20, på
gång- och cykelväg, och följa skyltningen till Qvarnstensgruvan.
Europas enda kvarnstensgruva öppen för besökare.

Björsäter

Björsäter är en radby som ligger på en rullstensås. Kyrkan har
ursprung från medeltiden men utseendet ändrades på 1700- och
1800-talen. Nu följer du samma väg tillbaka till Mariestad.

Årnäs

I Årnäs finns en medeltida borgruin - Aranäs strategiskt på en
udde öster om huvudbyggnaden på Årnäs säteri. Vid utgrävningar
har konstaterats att borgen byggdes på 1100-talet. Här växte Jan
Guillous romanfigur Arn upp. Ställ cykeln en stund och vandra
till fots längs borgruinen. Årnäs säteri är privatägd så visa hänsyn.
Årnäs är även känt för sitt glasbruk. Storhetstiden var mellan 1802
och 1960. En bit efter Årnäs forsätter Biosfärleden västerut mot
Kinnekulle och Lidköping medan du fortsätter rakt fram till
Österäng.

Österäng och Bredsäter

Efter 4,5 km kommer du till Österäng. Fortsätt genom byn, mot
Mariestad. Passera Äskekärr och vidare till Bredsäter och den

Kolla upp öppettider
innan du trampar iväg!
Mer information finns på:
www.turism.mariestad.se

Cykla lilla Oxtrampen

