Svenske fyrværkeriregler pr. 1. juni 2019
I Sverige kan du, som forbruger, skyde fyrværkeri af uden en tilladelse fra politiet på følgende dage: nytårsaften, påskeaften og
valgfest aften.
Det er de forskellige kommuner, der bestemmer, hvilket tidsinterval de kan skyde inden for i kommunerne. Det er alt fra f.eks. klokken
14.00-02.00, 23.00-01.00 osv.
Fra 1. juni 2019 skal man have kursus fra godkendte udbydere i at kunne anvende raketter med styrepind, for at kunne få tilladelse til at
kunne anvende raketter i Sverige. Grunden til at dette indføres er, at der skete mange ulykker i Sverige, hvor netop raketten er
overrepræsenteret anno 2018. Dette påvirker dog ikke de andre typer af fyrværkeri der sælges i Sverige.

Bålregler i Sverige
Du må tænde bål, hvis der ikke er risiko for brand
Du må samle tørre grene fra skovbunden (ikke fra levende træer eller træer, der er væltet i stormen) og tænde bål, men aldrig hvis der er
fare for brand. Man skal slukke ilden, inden man forlader området. Hvis vejret er tørt, og det ikke har regnet længe, er der ofte forbud
mod åben ild. Undgå at tænde bål klipper eller store sten, og udlad at tænde bål i skovbunden eller andre steder, hvor ild og gløder kan
sprede sig. Få information om eventuelle forbud fra regionalradioernes nyhedsudsendelser, trafikmeldinger eller fra lokalpressen, eller
hør nærmere på campingpladser og turistbureauer.
Det er forbudt at tænde bål direkte på klipper.

Allemandsretten i Sverige
Alle har ret til at færdes næsten overalt i den svenske natur. Du må gå, vandre, cykle, sejle, ride og overnatte næsten overalt i naturen,
men der er også steder, du ikke må færdes.
Til forskel fra Danmark har Sverige en allemandsret (svensk: allemansrätt), som betyder "hver mands ret". Allemandsretten giver
enhver lov til at færdes næsten overalt i den svenske natur. Hovedreglen i allemandsretten er, at man skal være varsom mod naturen og
vise hensyn til mennesker og dyr. Husk at i naturreservater og nationalparker gælder særlige regler. Allemandsretten er en individuel ret
og gælder ikke for grupper - fx organiserede friluftsaktiviteter i naturen.
Her kan du læse om de overordnede retningslinjer i allemandsretten. Hvis du er i tvivl om noget, kan du læse om allemandsretten
enkelte punkter i deres fulde længde - se Links.
Du må frit gå, cykle og ride i skov og på mark, stier og privatvej
Du må gå, vandre, løbe, cykle, ride eller stå på ski på andres jord og privatvej. Du må passere over indhegnede marker og lignende.
Husk at lukke låger, så dyrene ikke slipper løs. Jordejere kan sætte bom op for deres privatvej - fx skovveje - med adgang forbud for
motorkøretøjer, men ejeren kan ikke forbyde nogen at gå, cykle eller ride på vejen så længe vejen ikke tager skade. Dette gælder
naturligvis ikke privatvej ind til villaer, på golfbaner mv, derimod på privatvej fx gennem skove mv.
Du må plukke vilde bær, svampe mv., som ikke er frededeDu må plukke vilde bær, fx Vilde svenske blåbær, blomster og
svampe (se også På svampejagt i Sverige), som ikke er fredede. Fredningsbestemmelserne kan variere fra län til län. Som udgangspunkt
er alle orkidéer fredede.
Man må ikke fælde træer, tage grene, kviste, bark, blade, agern, bog, nødder eller harpiks fra levende træer.
Du må overnatte i skov og på mark, som andre ejerDu må campere med 1-3 telte en enkelt dag/nat i skov eller på uopdyrket
jord, før turen går videre. Det må ikke være i nærheden af beboelse. Tæt på beboelse skal man altid bede jordejeren om lov. Man skal
også altid bede jordejeren om lov, hvis man er en større gruppe. Det er ikke tilladt at campere med fx campingvogn eller autocamper i
skov eller på mark, som andre ejer. Der gælder særlige regler for overnatning i bl.a. naturreservater og nationalparker, hvor det som
udgangspunkt ikke er tilladt at overnatte i telt.
Se det hele i linket her https://www.sydsverige.dk/?pageID=33
Danske Regler for bål i naturen (Der er ingen allemandsret i Danmark)
1. I offentlige skove må bål som udgangspunkt KUN tændes på allerede eksisterende bålpladser.
2. På offentlige strande må du tænde mindre bål på de ubevoksede områder, dog IKKE i klitter.
3. Bålpladser på offentlige strande skal markeres tydeligt og efterlades tydeligt markerede.
4. Bålpladser på offentlige strande må IKKE dækkes til med sand og andet, så andre strandgæster risikerer at træde i de tildækkede
gløder.
5. Bål skal altid holdes under opsyn.
6. Ild og gløder i bål, cigaretter, lys mv. skal slukkes efter brug, så der ikke opstår fare for brand.
7. Afbrændingsforbud SKAL overholdes.
8. Tændstikker, lightere og lign. skal opbevares forsvarligt.
9. Røg eller andet fra bålet må IKKE være til væsentlig ulempe for andre.
10. Brug af åben ild og lys m.v. i det fri skal ske under hensyntagen til vinden.
11. Det er FORBUDT at tænde bål i hård vind eller derover (10,8 – 13,8 meter i sekundet).
12. Optændingsvæske må KUN benyttes, hvis ildstedet er koldt, og KUN hvis bålet er placeret i forsvarlig afstand fra brandbare
overflader, genstande og oplag.
13. Brug af åben ild, lys og rygning skal ske i forsvarlig afstand fra brandbare overflader, letantændelig vegetation og genstande.
14. Kommunerne kan forbyde eller fastsætte nærmere regler for enhver afbrænding.
15. Efterlad altid bålpladsen ren og pæn.
16. Personer der ikke overholder reglerne kan straffes med bøde.

