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1. Parkeerplaats: N 59 02.649 • E 11 47.698  5. Splitsing met wegwijzer: N 59 01.920 • E 11 45.846
2. Brug: N 59 02.761 • E 11 46.406  6. Groot plankier: N 59 02.655 • E 11 45.374
3. Splitsing met wegwijzer: N 59 02.742 • E 11 46.268  7. Splitsing met wegwijzer: N 59 02.726 • E 11 45.508
4. Planken over beek: N 59 01.939 • E 11 46.031

GPS-COÖRDINATEN WANDELING 14 - TRESTICKLAN: RONDE DOOR HET NATIONAAL PARK 

14
AFSTAND:  8,2 km
TyPE:   rondwandeling
TIJD: circa 3,5 uur
ZWAARTE: 2 (ondergrond, klimmen/dalen)        

TRESTICKLAN

ronde door het nationaal Park 

er naar TOe
Tresticklan ligt in de 
noordwestelijke punt van 
Dalsland. Neem vanaf de 
164/166 bij Ed de afslag 
centrum/Nössemark. Volg 
deze weg 2,2 km, tot  
voorbij het centrum.  
Neem dan de afslag naar 
rechts, rich ting Nössemark/
Nationalpark. Na 17,2 
km sla je linksaf bij het 
bord Nationalpark. Volg 
de steenslagweg 2,6 km 
en parkeer je auto op de 
parkeerplaats.

waarOm?
Tresticklan is het grootste aaneengesloten natuurgebied van Zuid-Zweden en het enige 
Nationale Park in Dalsland. In de ijstijd is het landschap met zijn langgerekte dalen 
gevormd. Nu zijn dat meren en veengebieden die rond de klompen graniet liggen. In 
Tresticklan is al meer dan 100 jaar nauwelijks ingegrepen in het bos, een unicum dat 
je nergens in Zuid-Zweden zult vinden, De bomen die je ziet zijn vaak al meer dan 100 
jaar oud. Deze tocht is de enige rondwandeling die je hier kunt maken. Gezien de natte 
ondergrond is het dragen van waterdichte schoenen een must. Het grootste deel van 
het park is en blijft ongerept en ontoegankelijk, zodat de natuur vrij spel heeft. Het 
Nationaal Park maakt onderdeel uit van het territorium van een groep wolven die leeft 
rond de Zweeds-Noorse grens. Je zult deze schuwe dieren niet te zien krijgen. Hooguit 
vind je een pootafdruk in de modder. Of is die van een lynx, die hier ook voorkomt? 

Het Norra Märdetjärn



70 71

W
an

de
le

n 
in

 D
al

sl
an

d

1

23

5

6

7

4

P

Stora Tresticklan

Stora Tresticklan

Lila Tresticklan

Märdögat

Södra Märdetjärn

Fiskelös

Skackletjärn

Orstjärnet

Norra Märdetjärn

71
de wandelIng
Loop vanaf de parkeerplaats (gPs1) naar het informatiebord over het nationale park. 
Vanaf daar volg je een steenslagpad, naar de grens van het park. Het pad stijgt, je 
volgt de oranje markering. Je loopt meerdere malen over een plankier of bruggetje en 
volgt steeds het pad rechtdoor. Na 700 meter bereik je de grens van het park, bij grote 
informatiepanelen. Volg het smalle pad met oranje markering rechtdoor. Ook hier loop 
je af en toe over een plankier door drassig gebied. Je volgt het pad en komt uit bij een 
brug (gPs2) over de rivier. Volg aan de overkant het plankier naar rechts en ga dan de 
houten trap op. Vlak daarna ga je met behulp van een trap weer naar beneden. Even 
verder kom je bij een splitsing met een wegwijzer (gPs3). Hier ga je linksaf, richting 
Bråtarne. Dit is het startpunt van de rondwandeling die je gaat maken. Volg het pad  
tot je uitkomt op een hooggelegen punt, met uitzicht op het meer. Het pad daalt en via 
een plankier passeer je een beek. Volg het slingerende pad, dat verderop dicht langs 
de waterkant loopt. Verderop buigt het pad weer weg van het water, volg steeds de 
marke ring. Je steekt een drassig gebied over via plankieren. Het pad stijgt en daalt weer. 
Je steekt een stroompje over waarna het pad weer stijgt. Na de heuvelrug daalt het pad 
weer af. Je passeert nog een stroompje, volg het gemarkeerde pad steeds rechtdoor. 
Via planken steek je een beek (gPs4) over. Het pad stijgt en je komt uit bij een split-
sing met een wegwijzer (gPs5). Jij gaat hier rechtdoor en negeert het pad naar links 

(Bråtarne). Volg het met oranje verf gemarkeerde pad langs de helling. Verderop daalt 
dat steil af en passeer je via plankieren een drassig stuk. Volg het pad, dat afwis-
selend stijgt en dan weer daalt. Via een groot plankier (gPs6) passeer je een drassig 
stuk, de verbinding tussen twee meren. Op een splitsing met een wegwijzer (gPs7) 
ga je rechtsaf, richting de parkeerplaats Råbocken 2,5. Via plankieren loop je door 
stukken veengebied. Ook nu volg je steeds de oranje markering. Verderop volgt een 
steile afdaling waarna je op de splitsing met wegwijzer (gPs3) komt. Hier houd je 
nu links aan. Het pad stijgt, ga via de houten trap omhoog. Even verder via de trap 
omlaag en via de brug (gPs2) steek je de rivier over. Loop nu terug naar de parkeer-
plaats zoals je ook heen bent gekomen. Volg de oranje markering, langs het pad en 
over de plankieren. Je komt weer langs de informatieborden van het Nationaal Park. 
Het pad daalt af en na een lang plankier gaat het pad over in steenslag. Volg dit 
terug naar de parkeerplaats (gPs1) waar je de auto hebt neergezet.


