
1  Startplats Stigmansgården
På Stigmansgården finns boende samt kafé. Turen 
startar på grusväg och ni cyklar först norrut och 
sedan österut för att ta er in i Tivedens nationalparks 
sydöstra hörn.

2  Tivedsdalsvägen
Genom nationalparkens östra delar går Tivedsdals-
vägen från syd till norr. Här har man i århundraden 
transporterat ut virke ur den otillgängliga skogen. 
På 1600-talet byggdes masugnar vid Vättern och till 
dessa behövde man kvarts. Detta hittade man in-
sprängt i graniten i skogen längs med Tivedsdalsvä-
gen och den bröts och transporterades till masugnen i 
Igelbäcken. Nuförtiden är vägen mest använd av sko-
gens vilda djur och ryttare på ridleden. Här ser man 
ofta tjäder som trivs bland alla tallar och blåbärsris.

3  Nya stigen
När leden svänger av västerut in i skogen på stig 
blir det mycket kuperat i ca 1 km. Var beredd på att 
få hoppa av cykeln och leda en bit. Passa på att vila 
en stund och njut av mossar, lavar och klippblock. 
När leden kommer ut på Bergslagsleden blir det lite 
lättare cykling på en fin skogsstig som efter en liten 

Denna runda tar er först till nationalparkens vackra östra delar innan 
den viker av västerut på stig rätt igenom nationalparken. Här blir det 
tekniskt svårt men mycket vacker natur. Ute på grusvägen igen tar ni 
er förbi nationalparkens huvudentré, Ösjönäs och sedan passerar 
ni naturreservatet Tutterskulle. Stora delar av rundan går på samma 
väg/stig som ridleder, ta hand om varandra.

stund på Bergslagsleden svänger av och tar er, på en 
gammal körväg, sydväst genom parken ut till bil-
vägen. Körvägen är en fin lättcyklad stig kantad av 
trollskog och flyttblock.

4  Huvudentrén
Leden går därefter på grusväg förbi nationalparkens 
huvudentré. Passa gärna på att stanna och läs om 
nationalparken eller gå en bit på någon av vandrings-
slingorna. Här finns toaletter och vatten att fylla på. 
Om ni vill göra turen kortare kan ni följa Uggleslingan 
tillbaka till Stigmansgården.
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5  Ösjönäs
Efter huvudentrén går leden på den vackra Kojvägen 
till Ösjönäs. På Ösjönäs finns boende och aktiviteter, 
bl.a. cykel- kanot- och kajakuthyrning, turridning och 
mycket annat.

6  Tutterskulle naturreservat
Efter Ösjönäs fortsätter leden på grusväg, först längs 
med Lilla Trehörningen och sedan söder om Sarvsjön 
och Blanksjön. Precis söder om vägen ligger naturre-
servatet Tutterskulle, en av de uggletätaste platserna 
i Tiveden. På högsta punkten i reservatet är det fan-
tastisk utsikt och man ser ända till Vättern.

Om Tiveden
Lederna i Tiveden utvecklas och underhålls av för-
eningen Cykla i Tiveden. Tiveden är ett populärt 
område för vandring, ridning, kanot och nu även 
för cykel. Hjärtat i Tiveden är nationalparken, där 
cykling endast är tillåtet på vägar och leder.

Här kan ni hitta fler leder samt 
ladda hem GPX-filer att följa i 
mobilen eller cykeldatorn.
www.tiveden.se
www.bergslagencycling.se
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