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Over allemansrecht 
en andere vooroordelen

Wandelen in Värmland

ZWeden is een land dat een beetje kampt met een imagOprObleem bij Wandelaars. regen,  

alleen maar dennenbOssen, het is duur en je kunt er niet Of nauWelijks een fijne dagWande-

ling maken. dat laatste Was tOt VOOr kOrt helemaal Waar, Want er Was nauWelijks iets  

beschreVen dat Wandelaars Op Weg hielp. maar de auteurs dOen met hun gids ‘Wandelen in 

Värmland’ een serieuZe pOging Om OOk een paar Van die andere VOOrOOrdelen Weg te nemen. 
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het is een ‘gewoonte’, zonder 

juridische basis. en dat maakt het 

gebruik ervan in de praktijk lastiger 

dan het op het eerste gezicht lijkt. 

daar komt nog bij dat eenderde 

deel van de bossen in de provin-

cie Värmland in eigendom is van 

bedrijven en particulieren die het 

gebied kochten voor commerciële 

houtproductie. en die zijn niet altijd 

even blij als er wandelaars over 

hun terrein lopen. 

ElandEn
Ondanks die beperkingen kun je 

als wandelaar je hart ophalen in 

Värmland. de uitgestrekte natuur, 

de riviertjes en meren en de al-

lesoverheersende rust maken het 

tot een wandelparadijs. je kunt er 

urenlang dwalen en zo oog in oog 

komen te staan met de rechtma-

tige bewoners van het grote bos: 

vossen, dassen, wolven en natuur-

lijk elanden. nergens in Zweden 

worden jaarlijks meer van deze 

majestueuze dieren geteld dan in 

Värmland.

het heuvelachtige terrein en de 

vaak veenachtige ondergrond 

maken dat je vaak niet veel meer 

dan zo’n 2,5 tot 3 kilometer per 

uur loopt. Vaak wordt gedacht dat 

Zweden vooral een aaneenschake-

ling zou zijn van uitgestrekte den-

nenbossen, afgewisseld met weer 

een meer. Wie de moeite neemt 

om er te voet op uit te trekken, zal 

ontdekken dat de natuur veel meer 

te bieden heeft. Om een voorbeeld 

te geven: in heel Zweden komen 47 

verschillende soorten orchideeën 

voor, waarvan een groot deel ook 

in Värmland. We zien uitbundige 

bloemen en enorme hoeveelheden 

vlinders, ook soorten waarvan we 

dachten dat die alleen in Zuid-

europa te bewonderen waren. en 

om nog meer vooroordelen weg te 

nemen: het regent hier ‘s zomers 

echt minder dan in nederland.

Värmland, een provincie in 

midden-Zweden, tegen de noorse 

grens, is al eeuwen een gebied 

van immigranten. eind 17de eeuw 

streken hier finse immigranten 

neer, die op zoek waren naar 

nieuwe, onbewoonde gebieden 

waar ze hun nomadische bestaan 

in alle rust konden voorzetten. hun 

landbouwtechniek, volgens het 

slash & burn-principe, bestond eruit 

dat ze stukken bos platbrandden 

om er het jaar daarna wat gewas 

op te telen. Was de grond uitgeput, 

dan moest een nieuw stuk bos er 

aan geloven. 

nEdErlandErs
datzelfde Värmland trekt sinds 

een paar jaar een groeiend aantal 

nederlanders. de regio heeft een 

grote aantrekkingskracht op men-

sen met emigratieplannen. Zeker in 

de oostelijke helft van de provin-

cie is een aanzienlijke en actieve 

nederlandse gemeenschap. maar 

ook onder toeristen is de provincie 

populair. het is dé regio voor land-

genoten die willen genieten van de 

combinatie van rust en Zweedse 

gastvrijheid. en de lage koers van 

de Zweedse kroon maakt het ook 

nog eens een voordelige vakantie-

bestemming. 

de ondernemers in het toerisme 

in Värmland merken dat er bij met 

name nederlanders en duitsers 

veel belangstelling  is om te 

wandelen. ‘We krijgen regelmatig 

vragen van onze gasten over waar 

ze kunnen wandelen’, zegt marian 

Zwier. sinds 2007 runt ze samen 

met haar man de storängens cam-

ping in ransäter. deze camping aan 

de klaralven rivier trekt jaarlijks de 

rustzoekers en natuurliefhebbers. 

‘We maken af en toe een wan-

deltocht met een groep gasten. 

mensen die er individueel op uit 

willen, gaven we altijd een kopietje 

mee van het toeristenbureau, waar 

wat summiere aanwijzingen op 

stonden. dat er nu een wandelgids 

met gedetailleerde routebeschrij-

vingen is, maakt het wel een stuk 

makkelijker voor wandelaars om 

hun eigen weg te vinden.’ 

allEmansrEcht
het is een groot Zweeds goed: het 

allemansrecht. Van oudsher geldt 

dat een wandelaar vrijwel overal 

mag lopen, tenzij het lokale bestuur 

een gebied aanwijst als ontoe-

gankelijk. bijvoorbeeld als het erg 

gevaarlijk is, zoals een moeras. Of 

als het is aangewezen als natuur-

beschermingsgebied. maar het alle-

mansrecht is niet bij wet geregeld. 
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de provincie Värmland ligt in midden-Zweden, tegen de 

noorse grens, op de lijn Oslo – stockholm. de hoofdstad 

is Karlstad. Ook het Vänern, het grootste binnenmeer van 

West-Europa hoort deels bij Värmland.

Klimaat
Zweden heeft een landklimaat. ‘s Zomers is het gemiddeld 

1 graad warmer dan in nederland. de hoeveelheid neerslag 

is in die periode aanzienlijk lager. het aantal zonuren per 

dag is ‘s zomers veel hoger.

VErVOEr
Via duitsland en denemarken naar Värmland  is zo’n 1.400 

kilometer. Een aangenaam alternatief is de avondboot 

nemen in Kiel (vanaf Utrecht zo’n 500 kilometer rijden) en 

de volgende ochtend van Götenborg noordwaarts rijden 

(250 kilometer). Zie ook www.stenaline.com. het dichtst-

bijzijnde internationale vliegveld is Gardermoen bij Oslo 

(2,5 uur rijden).

mUntEEnhEid
Zweden heeft nog altijd haar eigen munt, de Zweedse 

kroon. 10 sEK is circa €1,03.

Kaarten en gidsen

• de landmäteriet, de Zweedse topografische dienst,  

heeft het land goed in kaart gebracht. Er zijn heel  

gedetailleerde kaarten beschikbaar. die kosten per  

stuk circa 140 kronen (ongeveer 13 euro). Verkrijgbaar  

bij lokale toeristenbureaus en boekhandels.

• Wandelen in Värmland, isBn 978-90-78194-04-0, 

 € 14,50, verkrijgbaar in de boekhandel.

mEEr infOrmatiE
www.visitsweden.com

www.visitvarmland.com  (Zweedstalig)

www.varmland.nl

varmland.startpagina.nl

www.wandeleninvarmland.nl

informatie 

■  paul Van bOdengraVen
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