
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nationaal Park Tiveden 
 
Het Nationaal park Tiveden is ingericht in 1983 en omvat 1353 ha, waarvan 1216 ha land. 
Het doe is het bewaren van een samenhangend bos-, meer- en gescheurd dallandschap in 
onveranderde staat en daarmee het bos tot oerbos te laten ontwikkelen. 
Speciale bezienswaardigheden zijn oa. Stenkälla, met een waterbron in een grot van kolossale 
steenblokken en grootse blokopeenhopingen bij Tärnekullen en Trollkyrka. 
 
Opgeteld zijn er 25 kilometer gemarkeerde 
routes, die rondwandelingen bieden van 1,5 tot 
15 km. De Bergslagsleden (wandelroute) gaat 
door het gebied. Het terrein is sterk heuvelachtig 
en is inspannend om te bewandelen. 
 
Tiveden rust op een rotsgrond van graniet. Toen 
de aardkorst  ergens tussen negen- en 
veertienhonderd miljoen jaar geleden 
implodeerde en de geweldige diepte van het 
Vätternmeer creërde, barstte ook het gebergte in 
Tiveden open. Er vormde zich een kris-
kraspatroon, dat nu het hoofdbestanddeel is van 
het parkterrein. De tussenliggende steile 
rotsgedeelten zijn intact gebleven. Meertjes en 
moerassen hebben zich gevormd in het lager 
liggende gedeelte tussen de bergoverblijfselen.  
 

 

 
De gletsers van het landijs, dat ongeveer elfduizend jaar geleden smolt, lieten ook hun sporen na in 
het landschap. Ze braken steenmassa’s los en verspreidden deze over het gebied. De meeste en 
grootste stenen kwamen tot rust in de nauwe valleien. Enorme steen-opeenhopingen ontstonden, 
zoals bv. bij Stenkälla. 
Toen het ijs smolt, spoelde bijna al het losse materiaal tussen de grote stenen uit weg in de ijszee, die 
op een lager niveau dan het land lag. Daarom is de grondlaag in het park erg dun. Op veel plaatsen 
ligt het steen aan de oppervlakte precies zoals het was na het terugtrekkende smeltijs. 
 
Nooit hebben mensen in het gebied van het nationaal park gewoond. In de 17e eeuw bevonden zich 
boerderijen op enkele kilometers afstand van de parkgrens.  De veestapel graasde in het bos. Men 
gebruikte ook brand- en timmerhout uit het bos en men brandde teer. Er zijn veel restanten van 
houtskoolbranderijen te vinden in het nationaal park. Gedurende de 18e en 19e eeuw  stookte men de 
hoogovens bij Granvik en Igelbäcken met houtskool uit Tiveden. - 


