
 

 

Szanowni Goście! 
 

Dla Szwedów przyroda ma ogromne znaczenie. Każdy ma prawo korzystad z jej darów i się 
nią cieszyd, niezależnie od kwestii własności terenu, na którym przebywa. Jest to swego 
rodzaju unikatowy przywilej na skalę światową. Jest on ważnym elementem szwedzkiej 
kultury i został nazwany  

Allemansrätten  
czyli 

Prawem Swobodnego Dostępu  
a jego kluczowymi zasadami są:  

szanuj! - nie zakłócaj! - nie niszcz! 
 
Na co więc owe prawo pozwala?  
 
Możecie Paostwo zbierad owoce lasu (jagody, grzyby, kwiaty) – ale pod warunkiem, że nie 
są objęte ochroną, bądź nie znajdują się na terenie czyjegoś ogródka, sadu czy plantacji 
 W terenie nie będącym rezerwatem lub obszarem chronionym można rozbid namiot na 
jedną noc, pod warunkiem nie pozostawiania śladów swojej bytności, dotyczy to szczególnie 
zakazu hałasowania, palenia ogniska i pozostawienia po sobie śmieci. Jeżeli chcecie Paostwo 
zostad w jakimś miejscu na dłużej, trzeba zapytad właściciela terenu. Na obszarach 
chronionych – takich jak okolice jeziora Fegen - biwakowanie dozwolone jest wyłącznie w 
miejscach oznakowanych na mapie 
 W wyznaczonych miejscach dozwolone jest palenie ognisk, ale pod warunkiem 
przestrzegania zasad bezpieczeostwa obchodzenia się z ogniem i respektowania zakazów 
używania ognia w okolicy lub danym okresie 
 Możecie Paostwo uprawiad sporty wodne (pływanie, żagle, wiosłowanie, motorówki) na 
danym  akwenie – jednak z dala od budynków mieszkalnych. Dotyczy to także wychodzenia 
na brzeg z wszelkiego rodzaju łodzi zacumowanych np. na kotwicy. Starajmy się nie zakłócad 
spokoju mieszkaoców. 
 Można spacerowad, jeździd rowerem, konno bądź wędrowad wśród natury, po drogach 
czy przez tereny, będące prywatną własnością, pamiętając jednak, aby nie zbliżad się za 
nadto do budynków mieszkalnych, a wszelkiego rodzaju napotkane furtki czy bramki 
pozostawiad w stanie takim, jak się je zastało (tzn. otwartym jeśli były otwarte, zamkniętym 
jeśli były zamknięte). 
 Można zabrad ze sobą na wędrówkę psa, ale miejcie Paostwo na niego „oko” i 
przestrzegajcie zasad pozwalających bądź zakazujących spuszczania go ze smyczy. Polowania 
z psem są dozwolone tylko za specjalnym pozwoleniem właściciela terenu! 
 

Tego na pewno nie wolno: 
 
Nie wolno bez pozwolenia właściciela naruszad spokoju domu poprzez wędrowanie po 
ogródkach przydomowych, plantacjach, ziemiach uprawnych czy sadach. Dotyczy to również 
wędkowania z przyległego do domostwa pomostu, pomimo posiadania licencji na dany 
akwen. Szanujemy w ten sposób spokój i prywatnośd okolicznych mieszkaoców! 
 Nie wolno wycinad czy okaleczad drzew ani krzewów 
 Nie wolno zbierad grzybów, owoców, jagód czy warzyw, jeżeli rosną w czyichś ogródkach, 
plantacjach, na polach czy w sadach 



 

 

Nie wolno używad pojazdów mechanicznych (samochód, motor, skuter, quad) na drogach 
niepublicznych, a także na wszelkiego rodzaju ścieżkach, alejkach parkowych czy ścieżkach 
zdrowia. 
Nie wolno pozostawiad po swojej bytności śmieci, rozbijad butelek itp. Wszelkie odpady 
mogą byd niebezpieczne zarówno dla zwierząt jak i ludzi i należy je ze sobą zabrad  
spowrotem 
Nie wolno łapad, straszyd, niepokoid ani krzywdzid zwierząt 
Nie wolno zbierad ptasich jaj ani przenosid gniazd czy młodych piskląt. 
Nie wolno wędkowad na jeziorach oraz rzekach bez specjalnego pozwolenia (karty 
wędkarskiej). Jest to kłusownictwo i podlega karze 
W okresie od 1 marca do 20 sierpnia psy będące w Paostwa towarzystwie powinny byd 
pod specjalnym nadzorem. W tym czasie wiele zwierząt ma młode. Najbezpieczniej jest 
zawsze trzymad psa na smyczy… 
 
Należy pamiętad, iż ze względu na bogactwo natury obszar wokół jeziora Fegen został objęty 
statusem obszaru specjalnie chronionego o nazwie NATURA 2000. Nasze domy są położone 
dokładnie na granicy tego obszaru, a Paostwa miejsca wędkowania leżą w obszarze 
chronionym.  
 
Dlatego też w okresie od 1 kwietnia do 15 lipca na całym obszarze jeziora Fegen obowiązuje 
zakaz poruszania się motorówkami z prędkością większą niż 4 węzły (7,5 km/h), wytwarzania 
fali, oraz naruszania akwenów zamkniętych, zaznaczonych na mapie, a w terenie - 
specjalnymi tablicami: 

 

m.in. zakazującymi wchodzenia na większośd wysp znajdujących się na jeziorze Fegen. 
 

Jeśli przypadkowo napotkamy w lesie młode jakiegokolwiek zwierzęcia - będąc nawet w 
pełni najlepszych chęci udzielenia pomocy – nie dotykamy go, nie przenosimy – 
pozostawiamy w spokoju i po prostu oddalamy się! Dotknięcie ludzką ręką pozostawi na 
zwierzaku ślad ludzkiego zapachu skazując tym samym młode na odrzucenie przez matkę i na 
pewną śmierd. 
 
Wbrew wyobrażeniom ludzi z miasta, lasy wcale nie są niebezpieczne. Może kiedy jesteśmy 
tam sami, ta cisza nas przeraża, ale pamiętajmy,  że to zwierzęta boją się nas bardziej niż my 
ich.  
Uszanujmy ich spokój! 
Dziękujemy za okazane zrozumienie 
 
Agnes Polak & Claes-L. Ljung 
 
Alvhaga Vildmark AB   
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