
TIVEDENS NATIONALPARK
TÄRNEKULLERUNDAN

1 timme
1,3 kilometerKORT MEN KRÄVANDE LED

Alldeles intill Stora Trehörningens långa, vita sand-
strand ligger Tärnekullen, en del i det dramatiska 
sprickdalslandskap som präglar Tivedens nationalpark.  

Tärnekullerundan tar dig upp på Tärnekullen. Där möter 
du nationalparkens typiska hällmarker med gamla, knotiga 
tallar och lavmattor på marken. Leden passerar ett område 
med block och blockgrottor, Vitsandsgrottorna. I de fukti-
gare partierna breder en grön, mossmatta ut sig under en 
artrik gammelskog. Här samsas unga och gamla träd med 
döda trädstammar som blivit bostad för en rad olika arter. 
Området här vid Vitsand består av en kraftig sprickdal som 
sträcker sig norrut från Stora Trehörningen. Hela national-
parken består av ett utpräglat sprickdalslandskap, som 
gjort det svårt för människan att färdas i området och än 
svårare att avverka skogen.  Det är förklaringen till att vi 
idag hittar stora, artrika gammelskogar här i Tiveden. Men 
var försiktig när du går, det finns gott om stup och branta 
passager utmed en stor del av leden!

Vitsandsgrottorna består av ett område med block som fördes hit av 
den senaste inlandsisen, för cirka 10 000 år sedan. Isen rörde sig fram 
som en stor hyvel och slet loss stora stenar och block från berget, 
som den sedan förde med sig en kortare eller längre sträcka.

Låga kallas döda, liggande träd. 
Här är det en gran som förvand-
lats till en bostad för en mängd 
olika mossor, lavar, svampar och 
insekter.

I Tiveden trivs tjädern, som här 
tappat en fjäder på björnmossan.
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I barrskogar hittar man ofta 
den späda lilla skogsstjärnan 
som blommar i maj-juni. 

SÄKERHET OCH REGLER

Tänk på att allemansrätten är begränsad inom nationalparken. 
Här gäller särskilda regler, så kallade föreskrifter. 

Du får:
• elda men bara på anvisade platser (inklusive friluftskök)
• parkera enbart på anvisad parkeringsplats  

men inte med husbil/husvagn mellan kl. 00:00-06:00
• ta med din hund men bara om den är kopplad
• köra motorfordon enbart på anvisade vägar
• tälta en natt kl. 18-10 men bara på anvisad plats
• cykla men bara på vägar och för cykel anvisade leder
• rida men bara på vägar och på anvisade ridleder
• plocka bär och matsvamp men inget annat som växer
• inte störa djurlivet
• inte fiska
• inte skada levande eller döda träd och buskar
• inte köra motorbåt, vattenskoter eller liknande

Fullständiga föreskrifter finns på: www.sverigesnationalparker.se/tiveden

KONTAKT

Länsstyrelsen i Örebro län

orebro@lansstyrelsen.se

010-2248000

www.sverigesnationalparker.se

Utsikt från Tärnekullen. Foto: Fredrik Wilde
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