
TIVEDEN MTB XC

Snabbfakta/ Quick facts

Längd/ Length
31,5km 

Tidsåtgång / Time needed
Ca 2,5h

Svårighetsgrad / Level of difficulty
Medel / Medium

Terräng / Terrain
Grus och skogsstigar / Gravel and forest 
tracks

Start & målpunkt / Start & finishing 
point
Infocenter i Karlsborg till Huvudentrén 
vid Tivedens Nationalpark / Infocenter 
in Karlsborg to the Main Entrance of 
Tiveden National Park

Markering/ Markers 
Denna stäcka följer ingen markering / 
This stretch is not signed. 

En lite krävande tur upp till Tiveden och nationalparken via fina grusvägar, trixiga 
skogsvägar och en och annan stig. Turen är enkelväg.
På vägen kan du stanna vid till Bölskullens naturreservat, strax därefter svänger 
leden av in på en ridled/skogsväg som sedan ansluter till Torp- och kulturrundans 
norra del och du passerar här Björsjön och Laxsjöarna för att så småningom nå 
fram till Övre sågen och den flottningsled som användes ända fram till början 
av 1900 talet, längs denna del av leden finns rester av flera backstugor. Efter att 
ha passerat Bergsjövägen bär det av upp över Humlegårdsliden via Djäknatorp 
för att sedan efter en rejäl stigning rulla ner mot Spåndalen och ut på vägen mot 
Stenkällegården, Stigmansgården och Tivedens nationalparks huvudentré. 
OBS! Reservation för att du kanske behöver bära cykeln korta sträckor. 

MOUNTAINBIKE 
Mountainbike (MTB) är för dig som gillar att cykla på stigar och vill ha lite mer 
utmaningar. Dessa rutter är lämpliga för vuxna och unga över 8 år med cykelvana. 
Tänk på att vissa av sträckorna går på stigar och vandringsleder - lämna alltid 
företräde till vandrare och cykla med hänsyn.

A somewhat demanding tour up to Tiveden and the National Park via good gravel 
roads and tricky forest tracks with several rises. It is a one-way tour.
En route you can stop at Bölskullen Nature Reserve, then the path swings 
immediately onto a bridle path/forest track which then connects to Torp and the 
culture trail’s northern section. You pass Björsjön and Laxsjöarna lakes in order 
to eventually reach Övre sawmill, and the rafting route that was used up until 
the beginning of the 1900s, along this path are the remains of several mountain 
cabins. Having passed Bergsjövägen, the trail continues up over Humlegårdsliden 
via Djäknatorp and then, after a steep climb, rolls down towards Spåndalen and 
out onto the road to Stenkällegården, Stigmansgården and the Main Entrance to 
Tiveden National Park.
Note! Be aware you may needto carry your bike for short distances.

MOUNTAIN BIKE
Mountainbike (MTB) is for those of you who enjoy trail cycling and seek more of a 
challenge. This route is suitable for adults and children 8 years and over who are 
competent cyclists. Keep in mind that some stretches are on paths and hiking 
trails – show consideration and always give way to walkers.

visitkarlsborg.se

MOUNTAINBIKE 2,5H 31,5 KM




