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HITTA HIT & PARKERING Tresticklans
nationalpark ligger ca 2 mil norr om Ed.
Skyltning till nationalparkens huvudentré
”Råbocken” finns från väg 2183 mellan
Ed och Nössemark. Vid entrén finns parkering, informationsskyltar, torrtoaletter
och sittbänkar.
LOGI & MAT I Ed, ca 20 km söder om nationalparken, finns olika boendealternativ
– allt från ställplatser och camping till
vandrarhem och hotellboende. I tätorten
finns också matbutiker, restauranger,
caféer och ett stort utbud av aktiviteter.
I Nössemark ca 16 km norr om Tresticklan finns camping, stugor, B&B och en
lanthandel. För mer information kontakta
Dals-Eds turistbyrå tel 0534 190 22 eller
tourist@dalsed.se - Hemsida: dalsland.
com/dalsed
Övernattningsmöjligheter finns i fleräddsstugan i Budalsviken på den norska sidan,
strax utanför nationalparken. För mer
information om stugan kontakta Dals-Eds
kommun.
ÖVRIGT I direkt anslutning söder till Tresticklan ligger Heråmaden Naturreservat.
Guide kan bokas via dalslandsguider.com
Eldning är förbjuden. Stormkök eller
motsvarande får användas. Tältning är
tillåten i två dygn. Cykling ej tillåtet inom
nationalparkens gränser.
RÖD MEDELSVÅR VANDRING

Varierande terräng med vissa
hinder, blöta partier och en del
höjdskillnader.
MER INFORMATION
dalsland.com, sverigesnationalparker.se,
naturidalsland.se, vandringsland.se

LEDBESKRIVNING

Tresticklans Nationalpark

Nationalparken Tresticklan är en unik och annorlunda upplevelse. Här i

Nordvästra hörnet av Dalsland mot Norge har skogen fått stå obrukad i
100 år. Miljön du vandrar i är unik. Tresticklan är det tredje största obrutna
och nästan opåverkade skogsområdet i Sverige utanför fjällregionen.
Naturen präglas av bergsryggar som sträcker sig från norr till söder.
Mellan dem ligger sänkor med sjöar och myrar. Nationalparkens högsta
punkt heter Orshöjden och där är utsikten milsvid. I området finns flera
vandringsalternativ som gör det enkelt att uppleva nationalparken.
I Tresticklans nationalpark finns flera vandringsalternativ. Lederna är variationsrika och kuperade, beroende på om du går i riktning mot bergsryggarna eller
längs med dem. En vandring från Råbocken runt Tresticklaleden och tillbaka
mäter cirka 8 kilometer. Halleleden startar vid reservatsentrén ”Råbocken”,
och tar vandraren till norska gränsen och övernattningsstugan Budalsvika, en
sträcka på ca 4,5 kilometer enkel väg. Från Budalsvika går sedan flera leder
in i Norge och Lundsnesets naturreservat. Efter bron över Tresticklasundet
ansluter en rundslinga, Tresticklaleden, som via en liten avstickare bland annat
leder upp till områdets högsta punkt, Orshöjden, belägen 276 meter över havet.
Från Orshöjden kan man sedan gå söderut på Orshöjdsleden. Leden följer i
huvudsak gamla stigar och färdvägar och passerar bland annat sjön Kleningen
och tjärnarna Lilla och Stora Pylsan. Innan leden kommer ut vid Nordkas
passeras också de senast bebodda torpen i området. Från Nordkas är det sedan
möjligt att via småvägar fortsätta vandringen ned till Dals-Eds samhälle. Vandra
genom Heråmadens naturreservat som ligger i direkt anslutning till Tresticklan.
Raststuga Bastedalen ligger intill Heråmaden, en vacker dalgång där Heråälven
slingrar genom orörd myrmark. En vandring på ytterligare cirka 14 kilometer.
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