Snabbfakta
Längd
3.5 km
Tidsåtgång
ca 1-1,5h
Svårighetsgrad
Medel
Terräng
Delvis kuperat, äldre gammelskog/
hällmarkstallskog
Start & målpunkt
Rundslinga. Starta vid parkering Stora
Ormahålan eller Tingsjöarna
Markering
Följ gul markering
Hitta hit
Ca 10 minuter från Karlsborg, strax
söder om Granvik. Sväng av rv 49 mot
Stora Fjället.
Tips
Tips !
Medhavd matsäck och
fika avnjuts med fördel
på höjden ovanför Kroksjön. Häll
upp kaffet och njut av utsikten och
vindens brus bland gammeltallarna på
höjden. Här finns inga bord eller stolar
så du får göra det bekvämt bland
berghällar, insprängd mossa och ljung.

TINGSJÖTORPRUNDAN
STORA FJÄLLET

EN PÄRLA I TIVEDENS VILDMARK
1,5H 3,5KM
Tingsjötorprundan är en fantastisk liten pärla i naturreservatet
Stora Fjället. Denna rundslinga bjuder på trolsk gammelskog,
mystiska skogssjöar och spännande kultur- och torplämningar.
Det är lätt att tycka om Tingsjötorprundan, här blandas natur och
kultur på ett sätt som får tankarna att flyga iväg. Om du väljer att
starta leden vid Ormahålan och vandra i riktning mot Kroksjön så
möts du direkt av en skog som stått orörd i många år. De väldiga
klippblocken, de enorma granarna och den grönskimrande mossan
skapar en känsla av Tivedens gamla storskogar. John Bauer-känslan
är påtaglig och är det någonstans på Stora Fjället du kanske möter
ett troll så är det på denna sträcka.
Från Kroksjön fortsätter leden förbi storslagen vildmarksnatur
och nu kan du se spår av mänsklig påverkan. Området är rikt
på kultur- och torplämningar och helt plötsligt möter du gamla
stengärdesgårdar och spår av gamla husgrunder och jordkällare.
På vissa platser finns information om människorna som levde och
verkade på platsen för mycket länge sedan. Föreställ dig hur ett liv
på Stora Fjället såg ut för 150 år sedan, det ger perspektiv!
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