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I KALKHANTERINGENS SPÅR

LäNGd: 20 KILomETER
CYKELTur
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BRA ATT vETA
Cykelturen är inte utmärkt och det saknas ofta vägvisare. 
Du måste läsa kartan för att hitta runt. Turen går till stor 
del på asfalt men mellan Glistjärn och Nittsjö är det grus-
väg. Vägarna är mer eller mindre trafikerade. Var försiktig 
när du korsar riksvägen! Om du fortsätter norrut från Glis-
tjärn kommer du till musikarenan Dalhalla som ligger i ett 
stort f d kalkbrott. Gå in på www.dalhalla.se för ytterligare 
information.

I Naturmuseet, rättviks kulturhus, finns utställningar om 
Siljansringens geologi och natur.

Meddela oss om du har synpunkter på turen; 
samhallsbyggnad@rattvik.se.

Ledfakta: Varierad cykeltur där du får se och lära mycket 
om kalkhanteringens historia och Siljansringens geologi. 
Turen går genom flera vackra byar.

Längd: 20 km

Svårighetsgrad: Lätt

Gård i Nittsjö 
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Kalkugn vid Skålberget 

I KALKHANTERINGENS SPÅR
FRÅN RäTTvIK TILL FÅGELSJÖN GLISTJäRN
Börja turen i rättvik och cykla längs stranden norrut mot kyrkudden. Söder om 
kyrkogården invid stranden står Wasamonumentet och direkt norr om kyrkan  
ligger välbevarade kyrkstallar. Vid rättviks gymnasium tar du gång- och cykel-
vägen under riksvägen och cyklar mot Sätra. 

runt Hosjön ligger Grändenbyarna. Den kalkhaltiga, bördiga moränen började 
brukas tidigt och Grändenbyarna tillhör de äldsta i kommunen. Byarna och 
omgivande odlingslandskap är av riksintresse för kulturmiljövården. På denna tur 
passerar du Sätra där en av kommunens byskolor ligger. Cykla sedan längs den 
smala, slingrande byvägen genom Västberg, en av de mer pittoreska vägarna i 
kommunen. Från Västberg tar du backen ner mot fågelsjön Glistjärn. Du kan gå 
ut till fågeltornet där du har fin utsikt över sjön och våtmarkerna. Fågellivet är 
särskilt rikt på våren. 

I KALKHANTERINGENS SPÅR
I rättvikstrakten har man under lång tid brutit kalk och på denna tur kan du se 
kalkbrott från olika tidsepoker. Vid Glistjärn ligger Kullsbergs kalk där viss verk-
samhet fortfarande pågår. Norr om Glistjärn svänger du vänster mot Skålberget 
där du möts av en äldre ugnspipa. Vid det gamla brottet finns informationsskyltar 
om de geologiska värdena och platsens historia. 

Cykla vidare till naturreservatet Amtjärnsbrottet, ett nedlagt kalkbrott där rike-
domen av fossil på bergsväggarna är stor. Här kan du se rester av de växter och 
djur som levde i det tropiska hav som fanns på dessa breddgrader för 500-400 
miljoner år sedan. Från Amtjärnsbrottet går turen till Nittsjö längs gamla kalkbanan 
där kalken forslades. Sväng av från kalkbanan vid Nittsjö keramik (fabriksförsälj-
ning) och cykla sedan till Sjurberg där du kan gå ut på Persborgs brygga innan du 
återvänder till rättvik.


