TIVEDENS NATIONALPARK
JUNKER JÄGARERUNDAN
Foten av Junker jägares sten. Foto: Elisabeth Karlsson
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SÄKERHET OCH REGLER
Tänk på att allemansrätten är begränsad inom nationalparken.
Här gäller särskilda regler, så kallade föreskrifter.

Fullständiga föreskrifter finns på: www.sverigesnationalparker.se/tiveden

Foto: Fredrik Wilde

Kalla, eller missne som den
också heter, är en ståtlig växt
som du kan hitta i blötare partier.

Följ stigen när du går, de vackra
lavmattorna växer sakta och är
känsliga för tramp.
Foto: Elisabeth Karlsson

Du får:
•
elda men bara på anvisade platser
•
parkera enbart på anvisad parkeringsplats
men inte med husbil/husvagn mellan kl. 00:00-06:00
•
ta med din hund men bara om den är kopplad
•
köra motorfordon enbart på anvisade vägar
•
tälta en natt kl. 18-10 men bara på anvisad plats
•
cykla men bara på vägar och för cykel anvisade leder
•
rida men bara på vägar och på anvisade ridleder
•
plocka bär och matsvamp men inget annat som växer
•
inte störa djurlivet
•
inte fiska
•
inte skada levande eller döda träd och buskar
•
inte köra motorbåt, vattenskoter eller liknande

Junker jägares sten är ett flyttblock som inlandsisen lämnat
kvar här stående på högkant.
Foto: Elisabeth Karlsson

Tittar du noga från rätt håll, ser
det nästan ut som om Junker
jägares sten har ett ansikte...
Foto: Elisabeth Karlsson

Junker jägares sten är ett mäktigt stenblock som förts hit
av inlandsisen för ungefär 10 000 år sedan. Stenen har
fått sitt namn från en dramatisk sägen, där en ung man,
Junker jägare, mister sin älskade jungfru. Fortsätter du
längs stigen kommer du snart ut i en gammal gles tallskog,
med mattor av lavar och blåbärsris på marken. Här och var
finns döende och döda tallar, där en stor mängd småkryp,
svampar och lavar hittar sina favoritplatser. Gott om döda
träd betyder även att många fåglar trivs i skogen då de har
gott om mat att hacka fram i veden. Leden passerar även
lite blötare marker, där mossor av olika slag täcker marken
och en helt annan växtlighet tar över. Stanna upp och njut
av lugnet, blunda och utforska skogens ljud och dofter.

Foto: Daniel Gustafson

Vitsand är en härlig plats för bad och vila. När du ändå
är här, passa på att få en glimt av Tivedens nationalpark och dess blockrika gammelskogar. Leden fram till
Junker jägares sten är lätt att gå och väl värt ett besök.

Tjädern trivs i gles tallskog
med gott om blåbär. Här har en
tjäderhöna lämnat kvar en fjäder.
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010-2248000
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