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Litauiska

UOGŲ RINKIMAS ŠVEDIJOJE KELIA TAM TIKRUS 
REIKALAVIMUS

Šis simbolis reiškia gamtos apsaugos įstatymų saugomą 

gamtą, pavyzdžiui, rezervatus ir nacionalinius parkus. Jiems 

taikomos atskiros taisyklės.

SVARBI INFORMACIJA UOGAUTOJAMS 
ŠVEDIJOJE 

Sveiki atvykę į Švedijos gamtą! Visiems Švedijoje leidžiama 

būti miške ir ant žemės bei rinkti laukines uogas, pavyzdžiui, 

mėlynes, bruknes ir tekšes. Tai mes vadiname “teise laisvai 

naudotis gamta”. Tai yra teisė, reikalaujanti iš lankytojo 

atsakomybės ir pagarbos. Mums negalima trukdyti pastoviai 

gyvenančių gyventojų ir mes privalome rūpintis gamta 

bei kitų turtu. Žemiau yra pateikiamos svarbios uogautojų 

taisyklės Švedijoje.

Neteisėtas asmens būsto neliečiamumo 
pažeidimas
Draudžiama arti būti ar prieiti prie sodybų ir gyvenamųjų 

namų. Taip pat neleistina eiti pro atsodinamą mišką, laukus 

ar pasėlius.

Uogos bei kita gamtoje 

Galima rinkti laukines uogas, pavyzdžiui, mėlynes, bruknes 

ir tekšes. Savaime aišku, kad yra draudžiama skinti uogas, 

vaisius, rinkti daržoves iš sodų ar želdinynų. Be to, yra 

draudžiama kirsti medžius ar krūmus, laužyti šakas, lupinėti 

medžių žievę ar kitu būdu žaloti medžius.

Palapinė ir gyvenama priekaba  
Vieną naktį gamtoje galima praleisti palapinėje, ją pastačius 

atokiau nuo gyvenamųjų namų. Norint praleisti ilgesnį laiką 

toje pačioje vietoje arba statyti daugiau negu vieną palapinę,  

reikia žemės savininko prašyti leidimo. Draudžiama statyti 

palapines maudymosi vietose, parkuose arba gamtoje netoli 

gyvenviečių. Žemės savininko leidimas būtinas gyvenamo-

sios priekabos pastatymui.

Motorinėms transporto priemonėms yra draudžiama važiuoti 

dauguma privačių kelių. Asmenys, įvažiuojantys į kelius 

su draudžiamaisiais ženklais, yra patraukiami baudžiamojon 

atsakomybėn. Automobilių stovėjimo aikštelės bei 

poilsiavietės ties valstybiniais keliais yra skirtos pasiilsėjimui, 

o ne nakvynei. Dažnai yra draudžiama praleisti naktį kelių 

poilsiavietėse. Pernakvoti  už prieinamą kainą Švedijoje 

galima kempinguose.

Draudimas važiuoti neapdirbta žeme 
Motorinėms transporto priemonėms yra draudžiama važiuoti 

neapdirbta žeme. Neapdirbta žeme yra laikoma visa žemė, 

išskyrus kelius. Taigi, draudžiama statyti savo automobilį 

ar gyvenamąją priekabą, pavyzdžiui, pakrantėje, pievoje ar 

gamtoje. Leistina tik laikinai sustoti prie kelio, jei nėra 

žalojama žemė ar nesukeliamas pavojus eismui.

Pasirūpinimas šiukšlėmis  
Šiukšlinti lauke yra draudžiama. Gamtą šiukšlinantys asme-

nys gali būti baudžiami bauda ar laisvės atėmimu. Šiukšlės ir 

atliekos yra išmetamos kelių poilsiaviečių šiukšliadėžėse.  

Draudimas kurti laužus 
Pagaliukai ir kankorėžiai, rasti ant žemės, gali tarnauti kuru 

mažam stovyklos lauželiui. Paprastai yra draudžiama kurti 

laužą vasaros metu. Tuomet yra draudžiama kurti laužus net 

ir laužavietėse. Niekada nepalikite cigarečių nuorūkų miške! 

Tai daryti yra draudžiama, nes jos sukelia daugelį miškų 

gaisrų. Nekurkite laužų ant plokščių uolų, nes jos skyla. 

Asmenys, nusižengę draudimui kurti laužus ar neatsargiai 

elgiantys su ugnimi, gali būti baudžiami bauda. Turistų infor-

macijos biurai gali suteikti daugiau informacijos apie laužų 

kurenimą.
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