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Tresticklans nationalpark
Tresticklans nationalpark bildades 1996. Syftet är att bevara ett sprick-
dalslandskap av ödemarkskaraktär med omfattande naturskogar och 
liten grad av kulturpåverkan. Nationalparken omfattar 2897 hektar, 
varav 2711 hektar är land.
Skogen i nationalparken är nästan helt opåverkad  av modernt skogs-
bruk. 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 skogs-
brand på 1830-talet. Förr i tiden var branden ett naturligt inslag i  
skogar av den här typen. Tallen är anpassad för att kunna överleva 
bränder och man kan finna enstaka träd som är 250 år eller äldre i 
Tresticklanområdet.

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 an-
vändas. Var varsam – en skogsbrand skulle kunna ödelägga stora 
naturvärden. 

•  Hundar måste vara kopplade. 
•  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 informa-
tionstavlor vid nationalparkens entréer.

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 mellan Ed och Nössemark. Från parkeringen 
finns markerad led till parkgränsen (ca 0,6 km). Vid gränsen 
finns en skärmutställning om nationalparken.
Parken kan också nås via vandringsleder som utgår från Dals-
Ed och Halden.

Norra Märdetjärn

Tresticklan National Park
Tresticklan National Park was established in 1996, for the purpose of 
preserving a fissure valley landscap in a wilderness area with an ex-
tensive ancient forest, all of which has been left relatively undisturbed 
by human activity.
The forest of the national park remains almost entirely unaffected by 
modern forestry. There are very few such areas remaining in Sweden, 
apart from the northernmost section of the country and along the 
mountains bordering Norway. It is the size of the park and its relatively 
pristine state which make its natural features especially valuable.
Large  areas of the forest regenerated after a forest fire in the 1830s. In 
the old days, fire was a common natural event in forests of this type. 
Pines have evolved the ability to survive such fires, and it is possible to 
find the odd tree in the Tresticklan area which is over 250 years old.

Nature conservation in the park
The ecosystems of Tresticklan National Park are very sensitive, requi-
ring maximum consideration on the part of all visitors. For example, 
it is not permitted to:
•  Pick flowers. Neither is it allowed to break off twigs and branches 

or dig up plants. You are allowed to pick berries and mushrooms.
•  Cut down or damage living or dead trees.
•  Disturb the animal life, for example by climbing bird-nesting trees, 

playing radios and other sounds equipment too loudly, etc.
•  Build fires. Camp stoves or the equivalent may be used, but please 

exercise caution: A forest fire could destroy significant natural 
values.

•  Allow dogs to go unleashed. 
•  Build wind shelters, huts and similar constructions.
•  Drive motorized vehicles.
•  Ride horses or bicycles.

Nationalpark Tresticklan
Der Nationalpark Tresticklan wurde 1996 eingerichtet. Durch 
Ausweisung als Nationalpark soll die einzigartige Rißtallandschaft 
mit Wildnischarakter und großen, nahezu undberührten Naturwäldern 
geschützt werden. Der Nationalpark umfaßt insgesamt 2.897 ha, davon 
2.711 ha Landfläche.
Die Wälder im Nationalpark sind von moderner Forstwirtschaft fast 
gänzlich unberührt. In Schweden sind, außer in Norrbotten und in den 
Fjällgebieten, nur sehr wenige derart große Naturwaldgebiete erhalten. 
Gerade die Kombination aus Größe und Unberührtheit verleiht der 
Natur im Nationalpark ihren großen Wert.
Große Waldbestände im Nationalpark sind nach einem Waldbrand 
herangewachsen, den es um 1830 hier gab. Früher waren Brände eine 
natürliche Erscheinung in Wäldern dieser Art. Die Kiefer ist ents-
prechend daran angepaßt und überlebt meist Waldbrände. Einzelne 
Bäume im Tresticklan-Gebiet sind aus diesem Grunde 250 Jahre alt 
oder älter.

Zum Schutze der Natur
Das Gleichgewicht det Natur des Nationalparks Tresticklan ist sehr 
empfindlich. Deshalb bedarf es der Rücksichtnahme aller Besucher. 
Bitte beachten Sie die geltenden Vorschriften:
•  Das Ausgraben oder Pflücken von Pflanzen ist verboten. Das 

Beeren- und Pilzesammeln ist für den Eigenverbrauch jedoch 
erlaubt.

•  Lebende oder abgestorbene Bäume und Büsche dürfen nicht durch 
Abbrechen von Zweigen, Fällen oder Beschädigungen anderer Art 
beeinträchtigt werden.

•  Die Tierwelt im Park darf nicht beeinträchtigt werden. So ist es 
z.B. verboten, auf Nistbäume su klettern oder Radiogeräte o.ä. auf 
für die Tierwelt störende Weise su benutzen.

•  Das Entzünden von Lagerfeuern ist verboten. Outdoor-Kocher o.ä. 
dürfen jedoch benutzt verden. Danken Sie stets daran, welchen 
Schaden ein Waldbrand in der Natur anrichten könnte. 

•  Hunde dürfen nur angeleint mitgeführt werden. 
•  Das Errichten von Windschutzhütten o.ä. ist untersagt.
•  Die Benutzung von motorgetriebenen Fahrzeugen oder Booten ist 

verboten.
•  Das Reiten oder Radfahren im Park ist verboten.

Anfahrt zum Nationalpark Tresticklan

Der Nationalpark Tresticklan liegt in der Gemeinde Dals-Ed im 
nordwestlichen Dalsland, an der norwegischen Grenze.
Der Nationalpark ist am besten vom östlichen Eingang aus 
zu erreichen. Von der Landstraße Ed-Nössemark aus ist der 
Nationalpark ausgeschildert. Vom Parkplatz führt ein marki-
erter Wanderweg zur Nationalparkgrenze (ca. 600 m), wo eine 
Ausstellung über den Park informiert.
Von Råbocken bis zur norwegische Grenzen sind es ca. 3,5 km. 
Der Rundkurs auf dem Tresticklaleden, mit Ausgangspunkt 
Råbocken ist ca. 8 km lang.

Travelling to Tresticklan National Park
Tresticklan National Park is located in the municipality of Dals-
Ed, in the northwest sector of Dalsland and near the border 
with Norway.
The Park is most conveniently approached from the east. Direc-
tions are posted along the highway between Ed and Nössemark. 
A path leads from the parking area to the park boundary, a 
distance of slightly over half a kilometre. At the entrance to 
the park is an information display.
The trail called Halleleden leads from the entrance at Råbocken 
and continues on to Norway. Tresticklaleden, a loop trail from 
Råbocken and back, measures about eight kilometer.

Naturvårdsverket
SE-106 48 STOCKHOLM
Tfn: +46-8-6981000
www.naturvardsverket.se

NATIONALPARK IN VÄSTRA GÖTALAND COUNTY

NATIONALPARK IN DER PROVINZ VÄSTRA GÖTALAND



Tresticklans 
nationalpark

1,5 km1,00,50
Skala 1:25 000

Ekvidistans 5 m

Leder i nationalparken
Enklast upplever man nationalparken från  de mar-
kerade lederna. Från östra entrén, vid  Råbocken, 
utgår Halleleden som är en markerad stig till riks-
gränsen. Efter bron över Tresticklasundet ansluter en 
rundslinga, Tresticklaleden, som bl.a. leder upp till 
områdets högsta punkt, Orshöjden.
En vandring från Råbocken runt Tresticklaleden och 
tillbaka mäter ca 8 km. Från Råbocken till riksgrän-
sen är det ca 3,5 km. Halleleden når sedan fram till 
turiststugan i Budalsvika på norska sidan. Från Bu-
dalsvika utgår leder genom Lundsnesets naturreser-
vat. Turistbyrån i Dals-Ed har nyckel till stugan.
Från triangelpunkten Orshöjden (276 m.ö.h.) kan 
man gå söderut på Orshöjdsleden. Den följer i hu-
vudsak gamla stigar och färdvägar genom landska-
pet. Leden passerar bl a sjön Kleningen och tjärnarna 
Lilla och Stora Pylsan. Innan leden kommer ut vid 
Nordkas når man torpet Ekedrågen som jämte Brå-
tane var det senast bebodda torpet i området. Från 
Nordkas är det möjligt att via vägar och vandringsle-
der fortsätta vandringen ned till Dals Eds samhälle.
Lederna är markerade med en röd linje på kartan.

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 om. Liten grotta.

Budalsvika, övernattningsstugan på norska sidan.

Informationstavla vid Råbocken

Ruvande smålom.

Blommande ljung.

Vandringsled i Tresticklans nationalpark.
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