Så här hittar Du till Tresticklan

Tresticklans nationalpark ligger i Dals-Eds
kommun i nordvästra Dalsland, mot gränsen till
Norge. Nationalparken nås enklast från entrén
i öster. Vägvisning finns från landsvägen 2183
mellan Dals-Ed och Nössemark.
Från parkeringen finns markerad led till parkgränsen. Vid gränsen finns en skärmutställning
om nationalparken.
Parken kan också nås via vandringsleder som
utgår från Dals-Ed och Halden.
Resa med buss 764 måste förbeställas på
tel: +46 771-919090 senast 1 tim före avresa.
Närmsta buss hållplats är Rävmarken.

Var rädd om naturen

Naturen i Tresticklans nationalpark är mycket känslig för slitage. Därför är det viktigt att
alla besökare uppträder hänsynsfullt.
• Det är tillåtet att plocka bär och svamp, men inte att plocka eller gräva upp växter.
• Man får heller inte bryta kvistar eller grenar.
• Det är inte tillåtet att skada eller fälla levande eller döda träd.
• Djurlivet får inte störas. Det är förbjudet att klättra upp i boträd.
• Radioapparater och liknande får inte användas på ett störande sätt.
• Eldning är inte tillåten. Stormkök eller motsvarande får dock användas. Var varsam –
en skogsbrand skulle kunna ödelägga stora naturvärden.
• Hundar måste vara kopplade hela året.
• Det är inte tillåtet att bygga kojor, vindskydd eller liknande.
• Motordrivna fordon får ej användas.
• Ridning eller cykling är inte tillåtet.
Fullständiga föreskrifter för besökare finns angivna på informationstavlor vid nationalparkens entréer.

Angränsande Naturreservat

Heråmaden: Söder om Tresticklans nationalpark med en raststuga Bastedalen.
Lundsneset: Väster om Tresticklans nationalpark på norska sidan.

Ytterligare information

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Tfn: +46-521-605000
www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland
Naturvårdsverket
Tfn: +46-8-6981000
www.naturvardsverket.se
Syftet med Sveriges nationalparker är att bevara större områden i deras naturliga tillstånd för forskning- och friluftsändamål. De skall göras tillgängliga för allmänheten utan
att deras ursprungliga karaktär går förlorad.
.

Information & Text : Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Produktion: Dals-Eds Turistbyrå www.dalsland.com/dalsed

TRESTICKLANS NATIONALPARK i DALS-ED

Den största väglösa och obebyggda skogstrakten i södra Sverige, vargrevir.
Från luften påminner området om en tvättbräda. Naturen präglas av
smala och höga bergryggar som sträcker sig i nordsydlig riktning. Mellan dem
ligger myrmarker och långsmala sjöar. Den glesa och karga tallskogen med
lav- och mossklädda berghällar, tillsammans med det stora antalet sjöar bildar
en rofylld miljö där man kan vandra i flera dagar. Lättast att besöka Tresticklans
nationalpark är att utgå från nationalparksentrén och följa den stig som leder in
till nationalparken. Det är bra att ha med karta och kompass om man väljer att
vandra utanför stigarna.

INFORMATION
BUDALSVIKA

Heråmaden Naturreservat

Tresticklans nationalpark bildades 1996. Syftet är att bevara
ett sprickdalslandskap av ödemarkskaraktär med omfattande
naturskogar och liten grad av
kulturpåverkan. Nationalparken
omfattar 2897 ha, varav 2711 ha
är land. Skogen i nationalparken
är nästan helt opåverkad av modernt skogsbruk. Det finns bara ett
fåtal så stora naturskogsområden
kvar i Sverige utanför Norrbotten
och fjällregionen. Det är kombinationen av storlek och orördhet som
ger naturen i nationalparken dess
stora värde. Stora delar av skogen
i nationalparken har vuxit upp
efter en skogsbrand på 1830-talet. Förr i tiden var branden ett
naturligt inslag i skogar av den här
typen. Tallen är anpassad för att
kunna överlevabränder och man
kan finna enstaka träd som är 250
år eller äldre i Tresticklanområdet.
Leder

Tresticklaleden: ca 8 km

Halleleden: ca 4.5 km till riksgrensen
Huvudentré - Södra entrén: ca. 12 km

Kulturminnen mm
Torp

1. Bodalsviken. Troligen bebott
på 1600-talet.
2. Ekebräckan. 1750 - 1880
3. Karelös även benämnd Kôddelös
4. Bråtane. 1739 - 1904
5. Ekedrågen. 1859 - 1904

Kulturminnen

1. Gruvverksamhet Orshöjden.
Järnmalm.
2. Kolbotten
3. Glimmergruva vid Stora Pylsan
4. Gurli. Liten kvarn vid mitten av
1800-talet.

Sevärdheter

1. Orshöjden. 276 m. ö. h.
2. Orre-Bryngels omm. Liten grotta.

