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ZBIERANIE OWOCÓW LEŚNYCH W SZWECJI WIĄŻE SIĘ 
Z PEWNYMI WYMAGANIAMI

Oto symbol przyrody chronionej prawem, np. rezerwatu 
przyrody lub parku narodowego. Obowiązują tam zazwyczaj 
szczególne zasady.

WAŻNE INFORMACJE DLA OSÓB, ZBIERAJĄCYCH 
OWOCE LEŚNE W SZWECJI

Witamy na łonie szwedzkiej przyrody! W Szwecji wszyscy 

mają prawo wstępu do lasów oraz na grunty w celu zbierania 

dzikich owoców leśnych, takich jak czarna jagoda, borówka 

i malina moroszka. Prawo to nosi nazwę prawa wstępu na 

cudzy teren. Jest to przywilej, który od osób wchodzących 

na cudzy teren wymaga odpowiedzialności i zrozumienia. 

Nie wolno zakłócać spokoju mieszkańców i trzeba dbać o 

przyrodę oraz własność innych osób. Oto kilka ważnych 

zasad, obowiązujących osoby, zamierzające zbierać w 

Szwecji owoce leśne.

Poszanowanie prawa do spokoju w domu
Nie wolno przebywać lub przechodzić zbyt blisko gospo-

darstw i domów mieszkalnych. Nie wolno również prze-

chodzić przez szkółki leśne, pola uprawne lub inne grunty 

z uprawami.

Owoce leśne i inne składniki natury
Dozwolone jest zbieranie dzikich owoców leśnych, takich 

jak borówka, czarna jagoda i malina moroszka. Oczywiście 

zabronione jest zbieranie jagód, owoców, warzyw i innych 

plonów na terenie ogrodów i upraw. Zakazane jest również 

wycinanie drzew i krzewów, łamanie gałęzi, zdzieranie kory 

brzozowej lub uszkadzanie drzew w inny sposób.

Namioty i przyczepy kempingowe
Dozwolone jest rozbijanie pojedynczych namiotów na łonie 

przyrody na noc czy dwie w odpowiedniej odległości od 

domów mieszkalnych. Rozbicie namiotu na dłuższy czas 

w jednym miejscu wymaga zgody właściciela gruntu. Nie 

wolno obozować na plażach, w parkach i innych gruntach 

na łonie przyrody w sąsiedztwie gęstej zabudowy. 

Ustawienie przyczepy kempingowej wymaga zgody 

właściciela gruntu. 

Na wielu prywatnych drogach obowiązuje zakaz ruchu 

pojazdów silnikowych. Wjechanie na drogę ze znakiem 

zakazu podlega karze. Parkingi i postoje przy drogach pub-

licznych służą do odpoczynku, a nie do nocowania. Często- 

zabronione jest zatrzymanie się na noc na przydrożnym- 

postoju. Do nocowania przeznaczone są w Szwecji liczne- 

pola kempingowe, oferujące przystępne ceny. 

Zakaz jazdy terenowej
Obowiązuje zakaz jazdy pojazdami silnikowymi po terenie. 

Za teren uznaje się wszelkie grunty naturalne znajdujące 

się poza drogami. Nie wolno zatem ustawiać samochodu 

lub przyczepy kempingowej na przykład na plaży, łące lub 

gruncie naturalnym. Dozwolone jest tylko krótkotrwałe za-

trzymanie się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi, gdzie 

samochód nie powoduje uszkodzenia gruntu i nie stanowi 

zagrożenia dla ruchu.

Zbieranie śmieci
Zakazane są wszelkie formy zaśmiecania otoczenia. Osoby, 

zaśmiecające przyrodę lub pozostawiające po sobie śmieci, 

mogą zostać ukarane grzywną lub karą pozbawienia 

wolności. Odpady i śmieci można pozostawiać w pojemni-

kach na śmieci rozmieszczonych na przydrożnych postojach. 

Zakaz rozpalania ognia
Jako paliwo do rozpalenia małego ogniska obozowego 

można wykorzystać suche gałęzie i szyszki, leżące na ziemi. 

W okresie letnim często obowiązuje jednak zakaz rozpalania 

ognia. Zabronione jest wtedy używanie wszelkiego otwarte-

go ognia, nawet w specjalnie przygotowanych paleniskach. 

Nigdy nie należy wyrzucać niedopałków papierosów 

w lesie! Jest to zakazane, ponieważ powoduje liczne pożary 

lasów. Nie należy rozpalać ognia bezpośrednio na skałach, 

gdyż powoduje to ich pękanie. Osoby, łamiące zakaz rozpa-

lania ognia lub postępujące nieostrożnie z ogniem, mogą 

zostać ukarane grzywną. Informacji na temat zakazu rozpa-

lania ognia mogą udzielić biura turystyczne. 
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