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Het Allemansrecht - een unieke gelegenheid
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Men maakt gebruik van het Allemansrecht 
wanneer men in het bos wandelt, kajakt, klimt of 
op een steen zit en nadenkt. 
 De meeste zaken zijn voor ons volkomen 
logisch. Opdat iedereen van de natuur zou 
kunnen genieten, moeten we niet alleen rekening 
houden met de natuur en de dierenwereld, maar 
ook met de eigenaars van de gronden en iedereen 
die zich in de natuur ophoudt. 
 Kort samengevat komt het hier op neer: niets 
verstoren en niets vernielen!

Wandelen, fietsen, paardrijden…
We mogen de natuur intrekken en veel uiteen-
lopende activiteiten ondernemen. De Zweden  
zijn zeer geïnteresseerd in de natuur en het 
outdoor leven. 
 Opdat iedereen evenveel van de natuur zou 
kunnen genieten, moet men rekening houden met 
de volgende regels:

• Het is verboden om gecultiveerde grond,  
bosgrond of andere kwetsbare grond te  
beschadigen. 

• Het is verboden om op of over vreemde per-
celen te lopen. De omwonenden hebben het 
recht om ongestoord te wonen. 

• Het is verboden de landeigenaar te storen bij 
zijn werkzaamheden.

• Off-road paardrijden of etsen vergroot het 
risico op beschadigingen aan de grond. Het is 
dan ook verboden om over zachte, kwetsbare 
grond, op aangegeven joggingpaden, langlauf-
paden of wandelwegen paard te rijden of te 
etsen. 

• Het is verboden om dieren te storen of hek-
ken te beschadigen wanneer u over omheinde 
weilanden loopt. Sluit het hek achter u zodat 
kuddes niet kunnen uitbreken. 

Camping
U bent van harte welkom om een paar dagen in de 
natuur te komen kamperen!  
 Zet uw tent op een geschikte plaats: niet te 
dicht bij een woning en ergens waar geen land - 
bouwactiviteiten zijn. Hoe groter het risico om 
iemand te storen, hoe sneller u om een toelating 
moet vragen. Als u in de vrije natuur met een 
caravan of een stacaravan wilt kamperen dient u 
nog voorzichtiger te zijn, want deze vorm van 
kamperen wordt beperkt door de ‘Terrängkör-
ningslagen’. Zij regelen alles wat te maken heeft 
met het rijden met motorvoertuigen op terreinen. 

Neem uw afval mee
Wij willen allemaal een schone natuur zonder 
afval. Neem daarom altijd uw afval mee. Glas, 
blikjes, plastic zakjes en essendopjes kunnen 
schadelijk zijn voor mens en dier. Zet daarom 
nooit een vuilniszak in de buurt van een volle 
vuilnisbak. 

Vuur maken
Een kampvuur hoort bij het buitenleven. Boven-
dien is het toegestaan om een kampvuur te maken 
in de natuur. Voor vele grondeigenaars zijn zulke 
vuren vaak een reden tot bezorgdheid. Elk jaar 
vallen enkele waardevolle bossen ten prooi aan 
bosbranden, simpelweg omdat onzorgvuldig 
wordt omgesprongen met kampvuren.
 Om het risico te beperken dat het vuur zich 
uitbreidt, dient u op de volgende punten te letten:

• Maak geen vuur als er ook maar de geringste 
kans op brand bestaat - bij droog weer is het 
vaak verboden om vuur te maken. 

• Zoek een plek waar er geen risico bestaat dat de 
brand zich uitbreidt. 

• Maak nooit vuur op of naast een bergplateau. 
Het kan breken en wonden veroorzaken die 
nooit meer volledig genezen. 

• Doof het vuur op een zorgvuldige wijze. 

• Laat geen sporen na in de vorm van haard of 
iets dergelijks.Het Allemansrecht geeft iedereen het unieke recht  

om vrij te genieten van de natuur. 
’’

	 Niets	verstoren	en	
	 niets	vernielen!”
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Zwemmen en met de boot varen
Het Allemansrecht geldt zowel op het land als in 
het water. U mag aan de oevers zwemmen, bijna 
overal met de boot varen, de boot vastmaken en 
een paar nachten in de boot slapen. Hier gelden 
dezelfde voorwaarden met betrekking tot het 
milieu als op het land. Niets verstoren - niets 
vernietigen. 
 Opdat iedereen evenveel kan genieten van de 
natuur en onze wateren, moet men rekening 
houden met het volgende:

• Het is verboden aan land te gaan op een 
grondstuk waar een toegangsverbod geldt of 
waar bijvoorbeeld vogels en zeehonden worden 
beschermd. 

• U kunt uw boot gerust tijdelijk vastmaken aan 
de steiger van een ander, zolang het de eigenaar 
niet stoort. Dat geldt natuurlijk niet als het om 
een privé-eigendom gaat. U mag uiteraard de 
toestemming gaan vragen aan de eigenaar van 
het stuk grond.

• Er kunnen bijzondere regels gelden, zoals bij-
voorbeeld snelheidsbeperkingen en toegangs-
verbod. 

• Vergeet niet dat bestuurders van motor boten 
attenter moeten zijn dan bestuurders van stillere

 boten.

Jacht en visserij
Jacht en visserij zijn niet opgenomen in het 
Allemansrecht. Aan de kusten en in onze vijf grote 
meren Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren en 
Storsjön mag u zonder vergunning met een 
hengelroede vissen en vissen met bepaalde andere 
handgereedschappen. Om in andere wateren te 
mogen vissen, heeft u een visvergunning of een 
andere toelating nodig. Aan de kust van Norr-
land, aan de Westkust en de Zuidkust van Skånes 
zijn ook andere vismethoden vrij toegestaan. 
Netvissen, hengelen, Trollingvissen, sleepvissen en 
zalmvissen aan de kust van Norrland is zonder 
vergunning niet toegestaan. 
 Opdat iedereen evenveel van de natuur zou 
kunnen genieten en wij geen extra schade aan de 
natuur zouden aanbrengen, moet op het volgende 
worden gelet:

• Houd u tijdens het vissen aan de geldende 
regels. 

• Laat geen lijnen en haken in de natuur liggen – 
ze kunnen dodelijk zijn voor dieren. 

• Laat jonge dieren en hun broedplaatsen met 
rust. 

• Raak geen vogeleieren aan. Dat geldt als jacht. 
Alle wilde dieren en vogels zijn beschermd. Het 
is toegestaan om te jagen volgens de bepalingen 
van de jachtverordening. Bedreigde diersoorten 
zoals padden en slangen zijn beschermd. 

Bloemen plukken en bessen, paddenstoelen 
en takken verzamelen…
Het is niet verboden om bloemen te plukken of 
bessen, paddenstoelen, takken en twijgen van de 
grond te rapen. 
 Om geen schade aan de natuur te veroorzaken, 
dient u de volgende regels na te leven:

• Sommige planten zijn beschermd en mogen niet 
worden geplukt. Informatie over alle bescherm-
de planten vindt u bij de provincie (Länsstyrel-
sen). Orchideeën zijn in heel Zweden een 
beschermde bloemensoort en mogen nooit 
worden geplukt.

• Het is verboden om takken, twijgen, berkens-
chors en schors van groeiende bomen te verwij  - 
deren. Zo kunt u schade aan de boom veroor-
zaken. 

Honden
U mag uiteraard honden meenemen in de natuur. 
Van 1 maart tot en met 20 augustus is de dieren-
wereld bijzonder gevoelig en dan moeten honden 
aangelijnd zijn. Ook gedurende de rest van het 
jaar moet uw hond onder toezicht zijn opdat hij 
geen schade aan de dierenwereld  
of aan andere mensen kan  
veroorzaken. In bepaalde delen  
van Zweden is het dragen van  
een leiband verplicht.
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In de natuur in de nabijheid van de stad
In de natuur in de nabijheid van steden speelt het 
Allemansrecht een nog veel belangrijkere rol. Het 
maakt het voor veel mensen mogelijk om dicht bij 
thuis in de natuur te verblijven, zonder zich te 
hoeven verplaatsen. In steden leven veel mensen 
samen, soms in kleine ruimtes. Het Allemansrecht 
maakt het ons makkelijker om ons waardig op te 
houden in de natuur en conicten en bescha-
digingen aan de gronden te voorkomen. 

Geen motorvoertuigen op de terreinen
Er bestaat geen gemotoriseerd Allemansrecht. 
Volgens Terrängkörningslagen, dat het rijden met 
motorvoertuigen op terreinen regelt, is het 
verboden om met een auto, motorets, bromets 
of andere gemotoriseerde voertuigen op onbe-
dekte bodem in de natuur te rijden. Het is 
bovendien verboden om met gemotoriseerde 
voertuigen te rijden op particuliere wegen, die 
gesloten zijn voor motorverkeer. Een dergelijk 
verbod moet door middel van een verkeersbord 
worden aangegeven. 

Beschermde natuur
In nationale parken, natuur reser- 
vaten, Natura 2000-gebieden of 
andere beschermde gebieden gelden 
vaak bijzondere regels. Soms geldt het 
Allemansrecht slechts beperkt, soms 
wordt het uitgebreid. Informatie vindt u aan de 
ingangen van de parken. 

Meer informatie
www.naturvardsverket.se/allemansratten

Georganiseerd outdoorleven
Avontuurlijk toerisme en het georganiseerde 
outdoorleven hebben fantastische mogelijkheden 
om het Allemansrecht te gebruiken voor activitei-
ten. Het Allemansrecht kan commercieel en door 
vele gebruikers tegelijkertijd worden gebruikt. 
Iedereen die activiteiten op de grond of het land 
van iemand anders organiseert, moet echter 
voldoen aan enkele strenge eisen.

De organisator neemt best contact op met de 
eigenaar van de grond en het terrein, met de 
gemeente en de provincie (Länsstyrelsen) alvorens 
de activiteiten op te starten. 

• Verwerf de noodzakelijke kennis

• Kies een geschikt locatie

• Neem beschermings- en voorzorgsmaatregelen

• Informeer de deelnemers over het Allemans-

recht

Ibland gäller hårdare regler

En del områden med särskilt viktig natur kallas

Nationalpark eller Naturreservat. Där gäller

hårdare regler. Det här märket finns på skyltar

och på träd eller stolpar vid sådana områden.

På anslagstavlor kan man läsa

vilka regler som gäller.

Skogen är inte farlig

Många är vana att leva i staden och att alltid

ha människor omkring sig. Då kan man tycka

att det är för tyst och ensamt i skogen. Det

kan kännas farligt. Men i skogen finns inget

att vara rädd för. I Sverige finns nästan inga

farliga djur. De flesta djur är rädda för männi-

skor och håller sig undan*. 

Upptäck* naturen du också

Ta med något att äta och gå ut i naturen,

ensam eller tillsammans med vänner, familj

eller släktingar. På många platser i naturen

finns det särskilda ställen där man kan grilla.

Lyssna på fåglarna. Plocka några vackra

blommor att ta med hem. Det finns mycket

att upptäcka i naturen. Din kommun kan ge

tips om fina platser i naturen.

Om du vill veta mer

Du kan läsa mer om allemansrätten och

Sveriges natur på Naturvårdsverkets hemsida

www.naturvardsverket.se. Texten finns på

svenska, engelska och tyska. Du kan också

ringa till din kommun och fråga om allemans-

rätt och natur.

Allemansrätten

*Ordlista

Berghäll: Där marken är av slät sten. 

Bon: Hem, där djuren bor, t ex ett fågelbo.

Grind: ”Dörr” i ett staket/stängsel runt ett

område där det brukar vara hästar, kor 

eller får. 

Hålla sig undan: Fly, gömma sig.

Hänsyn: Visa hänsyn (respekt). Vara försiktig,

inte störa* eller skada*.

Iland: Gå iland; gå från en båt eller från 

vattnet upp på marken.

Koppel: Kedja, band eller rem som man 

håller fast hunden med.

Lös: Ha hunden lös; hunden är fri och ingen

håller fast den med kedja/band/rem (koppel).

Motionsspår: Stigar eller små vägar som

har gjorts för att man ska gå eller springa 

(motionera) där.

Odlad: Odlad mark; mark där det växer säd,

grönsaker och liknande.

Plantering: Mark där man odlar t ex träd,

buskar eller blommor.

Regler: Säger vad som gäller; vad man får

göra och inte får göra. Bryta mot regler = göra

sådant som är förbjudet/kriminellt.

Skada: Förstöra något, t ex bryta, skära, 

göra illa.

Skrämma: Göra så att någon blir rädd och

nervös.

Skräp: Sopor; sådant man ska kasta i 

soptunnan.

Sprida: Elden sprider sig; en liten eld blir stor

och det börjar brinna runt omkring.

Stig: En smal ”väg” i naturen som har blivit

där människor och djur har gått mycket.

Straffas: Man måste betala böter eller sitta 

i fängelse.

Störa: Vara försiktig och inte t ex skrika eller

spela musik jättehögt. 

Tomt: Marken närmast ett bostadshus.

Upptäcka: Se och lära sig nya saker, hitta.

Vattendrag: Åar, floder.

Vilda bär: Ingen har planterat dem, t ex 

blåbär och lingon.

Åker: Mark där det växer säd.

Text på lätt svenska
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