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Regeringen har i beslut den 17 mars 1983 anfört följande.  
Sedan riksdagen medgett att vissa områden i Tiveden i Karlsborgs och Laxå 

kommuner avsätts som nationalpark uppdrog regeringen den 3 januari 1980 åt 
Statens naturvårdsverk att till regeringen lämna förslag om de slutliga 
gränserna för den nya nationalparken och om förvaltningen av nationalparken 
samt de huvudsakliga föreskrifter som kan visa sig erfoderliga för området.  

Naturvårdsverket har i skrivelse den 3 december 1982 redovisat sitt 
uppdrag. Enligt skrivelsen bör nationalparken omfatta mark innanför en gräns 
som angetts på en till skrivelsen fogad karta. Det föreslagna området utgörs av 
fastigheterna Igelbäcken 1:9 och Kvarnsjöbacken 1:4 i Karlsborgs resp. Laxå 
kommuner. Marken ägs av staten och är redovisad på naturvårdsfonden.  
__________ 
 

Regeringen föreskriver att den mark inom det område av Tiveden som 
angetts på den av Naturvårdsverket bilagda kartan avsätts till nationalpark och 
benämns Tivedens nationalpark.  

Syftet med Tivedens nationalpark är att ett sammanhängande skogs-, sjö- 
och sprickdalslandskap skall bevaras i väsentligen orört skick och att därvid 
skogen skall få utvecklas mot urskog.  

Nationalparken skall vårdas och förvaltas i överensstämmelse med detta 
syfte.  

Det ankommer på Naturvårdsverket att enligt bestämmelserna i 
naturvårdsförordningen (1976:484) meddela närmare bestämmelser om 
förvaltningen av nationalparken och de föreskrifter som är erforderliga för att 
trygga ändamålet med nationalparken.  

Det ankommer vidare på Naturvårdsverket att kungöra detta beslut.  
Med stöd av regeringens beslut föreskriver Naturvårdsverket följande:  

 
1. Beskrivning av nationalparken  
 
Benämning Tivedens nationalpark 
Kommun och län Karlsborg i Skaraborgs län och Laxå i Örebro län 
Socknar Undenäs i Skaraborgs län och Tived i Örebro län 
Fastigheter Igelbäcken 1:9 i Karlsborgs kommun, 

Kvarnsjöbacken 1:4 i Laxå kommun 



Lägesbeskrivning Top kbl 9 E SO  
Ek kbl 9 E 1 f, g, 2 f, g 

Tyngdspunktskoordinater 6511/1431 
Gränser Nationalparkens gränser finns markerade på utdrag 

ur fastighetskartan i skala 1:10 000, förvarad hos 
Naturvårdsverket. Gränserna framgår också av 
markering på bifogade översiktskarta, se bilaga. 

Area 1 352,9 ha därav landarea 1 215,9 ha. 
 
1.1 Beskrivning  

Nationalparken består av ett sammanhängande barrskogsområde som saknar 
bostadsbebyggelse och större vägar. Förutom skogsmark finns flera sjöar och 
ett stort antal myrmarker. Landskapet karakteriseras av ett system av 
sprickdalar som genomkorsar nationalparken i nordväst-sydostlig riktning. 
Karakteristisk är också den stor- och rikblockiga moränen som täcker 
betydande områden. Berggrunden domineras av yngre graniter bl.a. ögongranit 
som går i dagen i markanta hällmarkshöjder.  

Nationalparken utgör det enda större området med äldre skog som återstår i 
Tiveden. Den nuvarande av människan föga påverkade skogsgenerationen har 
till stor del uppkommit genom naturlig föryngring efter ett tidigare ganska 
intensivt nyttjande av skogstillgångarna.  

Växt- och djurgeografisk betydelse har nationalparken genom sitt läge i en 
gränszon där sydliga och nordliga respektive västliga och östliga arter möts.  

Nationalparken ingår i område som i den fysiska riksplaneringen redovisats 
vara av riksintresse såväl för naturvård som för friluftsliv. Tiveden är också ett 
av de 25 primära rekreationsområden som riksdagen har utpekat.  

Det centrala läget i den tätbefolkade delen av Sverige gör att många 
människor lätt kan nå nationalparken. Den kuperade terrängen med 
fantasieggande bergs- och blockformationer, vackra utsiktspunkter och allt mer 
opåverkade skogar gör området till ett intresseväckande och attraktivt 
strövområde. Vid Stora Trehörningen finns goda badmöjligheter.  
 
2. Föreskrifter för nationalparken enligt 5 § andra stycket 
naturvårdslagen och 6 § andra stycket naturvårdsförordningen  
 
A. Föreskrifter angående förfogandet.  
Utöver förbud och föreskrifter i lagar och andra författningar skall förbud gälla 
att 
− bedriva täktverksamhet  
− dikesrensa  
− dika, dämma, muddra, schakta, utfylla, tippa eller spränga  
− anordna upplag  
− dra fram mark- eller luftledning  
− anlägga väg  
− uppföra helt ny byggnad  
− avverka eller utföra annan skogsvårdande åtgärd  
− använda bekämpningsmedel eller tillföra växtnäringsämnen  
− kalka utom i sjön Stora Trehörningen  
− bedriva militär övningsverksamhet  
− jaga  



− fiska eller upplåta fiskerätt utom i Stora Trehörningen  
− inplantera djur- och växtarter  

Ovanstående föreskrifter skall inte utgöra hinder för åtgärder enligt 
fastställd skötselplan  

 
B. Föreskrifter för allmänheten.  

Utöver förbud och föreskrifter i lagar och andra författningar skall förbud 
gälla att  
− göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser  
− ställa upp husvagn över natt  
− tälta eller uppföra vindskydd, koja, gömsle eller liknande anordning  
− framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar  
− parkera annat än på anvisad plats  
− framföra motorbåt eller annan motordriven farkost  
− förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning  
− fiska utom i Stora Trehörningen och då mot lösande av fiskekort  
− medvetet störa djurlivet  
− medföra ej kopplad hund  
− rida  
− anordna orienteringskontroller eller snitslade spår  
− plocka blommor, mossor, svamp eller lavar samt gräva upp växter  
− utan Naturvårdsverkets tillstånd företa vetenskapliga undersökningar.  
 
 
3. Föreskrifter angående naturvårdsförvaltningen enligt 5 och 6 §§ 
naturvårdsförordningen  
 
A. Syftet med förvaltningen  

Nationalparken skall förvaltas så att mark, vatten, vegetation och djurliv i 
princip lämnas till fri utveckling. Den skall genom lämpliga åtgärder göras 
tillgänglig för allmänheten inom sevärda och attraktiva partier under 
förutsättning att väsentliga naturvärden inte skadas. Genom dessa anordningar 
skall uppnås en zonindelning från nyttjandesynpunkt så att för slitage och 
störningar känsliga delområden bevaras mindre påverkade samtidigt som 
övriga delar görs mer tillgängliga för allmänheten. Inom ramen för syftet får 
nationalparken nyttjas för forskning och undervisning.  

 
B. Skötselplan  

Nationalparken skall skötas enligt anvisningar i skötselplan som fastställs av 
Naturvårdsverket. Planen skall omprövas vid behov.  

 
C. Utmärkning  

Nationalparken skall utmärkas enligt Svensk Standard och 
Naturvårdsverkets anvisningar.  

 
D. Naturvårdsförvaltare  

Efter samråd med berörda länsstyrelser utser Naturvårdsverket 
Domänverket till naturvårdsförvaltare av nationalparken.  

 



E. Samråd  
För samråd i skötselfrågor skall finnas ett särskilt skötselråd för 

nationalparken bestående av företrädare för Naturvårdsverket, länsstyrelserna 
samt naturvårdsförvaltaren.  
__________ 

 
 Denna kungörelse träder i kraft två veckor efter den dag, då kungörelsen 
enligt uppgift på den utkommit från trycket.  
 
STATENS NATURVÅRDSVERK 
 
VALFRID PAULSSON 
  Gunnar Rasmusson 
  (Naturvårdsbyrån) 



 
 
Bilaga till SNFS 1983:2, NV:14 
 

 

"Ur topografiska kartan från Lantmäteriverket. Medgivande 83.0098." 
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