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Information - otillåten bosättning 

Den här informationen är riktad till dig som tillfälligt bor i en bosättning eller 

campar utan markägarens tillstånd. Har ni inte tillstånd är bosättningen otillåten 

och bryter mot svensk lagstiftning.  

Den svenska Allemansrätten ger en generell rätt att vistas i skog och mark. Du 

får tälta med ett, upp till tre tält under något enstaka dygn ute i naturen. 

Allemansrätten gäller inte när du tältar i stor grupp med många tält. Då måste 

du som tältar ha markägarens tillåtelse. Detta är på grund av risken för 

markskador och sanitära olägenheter. 

Om Polisen eller markägaren uppmanar er att lämna tältplatsen måste ni göra 

det. Lämnar ni inte tältplatsen trots detta riskerar ni att avhysas av Polisen.  

Ignoreras tillsägelser eller regler kan ni göra er skyldiga till brott och kan 

komma att gripas på plats. Brotten kan ge böter eller fängelse som straff.  

Ni får inte enligt lag: 

• Bryta grenar från träd eller buskar 

• Rycka upp plantor 

• Flytta stenar 

• Gräva 

• Skräpa ner 

• Ändra naturen eller påverka naturen så att den förstörs. 

Att tänka på vid bärplockning 

Det är viktigt att ni inte rycker upp plantorna för att på annan plats rensa dem 

på bären. Man förstör framtida tillgång på bär då det tar cirka tre till fyra år för 

en ny planta att växa fram. 

Eldning 

Det finns regler som gäller när man eldar i naturen. Tänk på att eldningsförbud 

kan råda. Information om brandrisk eller eldningsförbud kan du hitta på 

kommunens och länsstyrelsens webbplats eller hos kommunens 

räddningstjänst. 

Visa hänsyn för de som bor i områden där ni vill plocka bär.  

Marken ska se orörd ut när ni lämnar området. 
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Är du utsatt för ett brott? 
Gäller någon av dessa frågor dig? 

- Arbetar du mer än 8 timmar per dag? 

- Vet du att du får en rimlig lön eller får du ingen lön alls? 

- Tvingar någon dig att arbeta? 

- Tvingar någon dig att sälja sex? (Att sälja sex i Sverige är inte olagligt, 

men det är olagligt att tvinga någon att sälja.) 

Människohandel och människoexploatering är ett allvarligt brott både 

internationellt och nationellt i Sverige. Här i Sverige har du som brottsutsatt 

rätt till stöd och hjälp, både juridiskt stöd och stöd vid en akut situation som 

tillexempel hjälp med: mat, boende, skyddat boende eller besök hos en läkare. 

Reser du med barn? 
Barnkonventionen är en lag i Sverige som syftar till att garantera barnens 

mänskliga rättigheter. Barn har rätt till stöd och hjälp oavsett medborgarskap 

eller status. Barn har rätt till en skälig levnadsstandard och social trygghet; de 

ska vistas med sina vårdnadshavare och ha tillgång till utbildning samt skyddas 

mot alla former av utnyttjande och våld. Om vårdnadshavare själva är utsatta 

för brott kan de kanske inte skydda sina barn. 

 

Telefonlinje för offer för prostitution och människohandel, NMT: 

 +45 (0) 20-390 000 

Polisens telefon: 114 14 

Vid pågående brott eller annan nödsituation ring alltid 112 

 

 


