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Med vacker natur och generös allemansrätt 

är Sverige är ett perfekt land att fricampa i. 

S vensk natur är inte bara bedårande vacker, 

den är dessutom väldigt varierande. Från 

Smygehuk i söder till Treriksröset i norr bju-

der vårt avlånga land på allt från djupa skogar, stilla 

insjöar, höga berg och fjäll till vidsträckta åkrar, sand-

stränder och hav. Det bästa sättet att komma riktigt 

nära naturen är att fricampa med husvagn. Hitta din 

favoritplats, koppla av vagnen och gör likadant själv. 

    När man fricampar har man eget ansvar för att inte 

smutsa ner i naturen, inte inkräkta på personlig egen-

dom eller bryta mot allmänna eller lokala ordningsfö-

reskrifter. En tumregel är att lämna platsen i samma 

skick som man fann den, helst renare. Den unika alle-

mansrätten gör det möjligt att vistas i skog och mark, 

även där marken ägs av någon annan. Intill en väg kan 

man tillfälligt ställa upp ett motorfordon om man ser 

till att inte skada marken, störa markägaren eller hin-

dra trafiken. Det är alltid bäst om man frågar markä-

garen om lov, framför allt om man ställer sig i närheten 

av dennes bostad. Finns det skyltar om förbjuden kör-

ning eller camping ska dessa respekteras. 

    Enligt Terrängkörningslagen är det förbjudet med 

körning på barmark i terräng med motordrivna for-

don. På en parkeringsplats är det tillåtet att stå i 24 

timmar. På helger kan man i allmänhet stå kvar till näs-

ta vardag. Däremot får man inte använda markis eller 

campingmöbler.   

 Vill man ha känslan av fricamping, men ändå ha till-

gång till service, så finns det många fina naturnära 

campingar och även renodlade vildmarkscampingar 

runt om i landet. 

    För att få den bästa upplevelsen av fricamping kan 

du behöva skaffa extra utrustning till din husvagn. Ett 

extra bodelsbatteri gör att du klarar dig längre utan 

extern el. Solceller underlättar laddning av batterier-

na. En omvandlare för 230V gör det möjligt att ladda 

datorn, använda kaffebryggare och dammsugare. 

Tänk på att LED-lampor och LED-TV sparar ström.

Tips! Montera solpanel så kan du 

fricampa hur länge som helst. 

UPPTÄCK SVERIGE 

MED FRICAMPING 

FRICAMPING I SVERIGE

Att tänka på: 

– Följ föreskrifter och skyltar 
– Håll rent efter dig 
– Använd egen toalett eller offentliga 
– Använd campingmöbler och grill med urskillning

Därför funkar Hobby 
utmärkt till fricamping: 

– Många modeller har dusch, t ex helt nya 540 FU  
– Energisnåla 
– LED-belysning 
– Stor koffert med plats för två gasolflaskor




