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Vandrare istället för tullare
Smugglarna är sedan länge borta från kusterna och istället för 
tullare, befolkas stigarna av vandrare från hela världen. För 
det mesta sköts lederna minutiöst av medlemmarna i vand-
ringsorganisationen Fédération Française de Randonnée 
Pédestre (FFRP, som också utger de mycket bra vandrings-
böcker, som finns över hela Frankrike). Kommuner och de-
partement deltar förstås också i underhållet och bevarandet 
av dessa vandringsleder. Somliga av dem ingår i landets sys-
tem av långa vandringsleder (”GR”) medan andra sträckor är 
dagskorta ”PR”-leder (petites randonnées).

Totalt finns idag cirka 460 mil sentiers littoral och ytterligare 
140 mil planeras.

100-procentigt är det förstås inte. Det finns ju kuststräckor, 
där en vandringsled inte kan anläggas för att bergen störtar 
hundratals meter lodrätt ner i havet och ibland kanske en 
egendom faktiskt ligger så till, att det vore lönlöst att försö-
ka bygga utanför. Eller det ligger en militäranläggning eller en 
flygplats vid havet. Då får man vackert gå runt på insidan eller 
kanske njuta av en vacker utsikt uppifrån en hög klippa istället.

Badplatser och restauranger får inte hindra framkomligheten på någon sentier littoral.

Villan bakom muren på lilla Cap-Ferrat-udden må vara värd 
en miljard, men strandtomt har den inte, för här ska vanligt folk 
kunna vandra längs havet.

Medlemmar av Rivieraklubben på vandring längs sentier littoral, 
längst ute på Cap-Ferrat.

Rivieraklubbens Nils Ingvar Lundin provar utsikten från en sentier 
littoral på Presqu’ile de Giens utanför Hyères.

Intill hamnen i Hyères hade en villaägare olovligt sin egen hamn med 
en liten katamaran liggande, men efter varningar lade kommunen ut 
en betongväg och stängde in båten. 

Längs Frankrikes alla kuststräckor finns vandrings-
leder. Strandtomterna är få, för les Sentiers du lit-
toral eller Chemins/Sentiers des Douaniers, som de 
först benämndes – och ofta görs än idag – är ”heliga”.  
Här ska gemene man kunna vandra längs havet 
medan en aldrig så förmögen husägare därmed inte 
får direkt tillgång till havet.

Napoléon skapade en fransk civilrätt 1804. Med den 
rätten som grund etablerades lag nr 1285 den 31 de-
cember 1976, som handlar om konceptet Sentier lit-

toral. Det innebär i princip att en tre meter bred remsa längs 
Frankrikes alla kuster, ska finnas där för allmänheten. Vare 
sig privata egendomar eller mer allmänna områden, ska un-
dantas. Lagen och principen bekräftades ytterligare genom en 
loi Littoral 1986.

Och detta kunde nog göras tämligen enkelt eftersom stigar re-
dan fanns på de flesta håll. Sedan lång tid hade dessa stigar 
anlagts för att tullpersonalen skulle kunna bevaka kusten mot 
smugglare. 

Vandra vackert på en 
“Sentier littoral”

Varje udde 
Cap d’Antibes är ett exempel. Där får man nöja sig med halva 
udden, den östra sidan. Sedan får man gå in på gatorna för 
att gå tillbaka. Annars fungerar sentiers du littoral ganska bra 
här nere på PACA:s stränder – varje udde har sin led; St-Jean-
Cap-Ferrat, Cap Martin, Cap d’Ail, liksom Presqu’ile de Giens 
nedanför Hyères och St-Mandrier utanför Toulon; samt kust-
sträckor som La Napoule – Théoule-sur-Mer eller den flera 
mil långa vägen runt udden Cap Sicié, mellan Toulon och Sa-
nary-sur-Mer, liksom en sträcka förbi Collioure i Languedoc 
nära spanska gränsen.

Att vandra på en sentier littoral är oftast en enkel uppgift. 
Runt Cap-Ferrat, till exempel, är stigen längs uddens västra 
sida bred och har ett jämnt och fint underlag. Visst finns, pre-
cis som kring Cap d’Antibes, åtskilliga trappor upp och ner, 
men svårt blir det aldrig. På de ställen där det stupar högt ner 
i havet finns staket, så även svindelkänsliga ska kunna vandra 
på dessa leder. 

Här vandrar man i en otroligt vacker miljö – kan beundra de 
fantastiska miljardärsvillorna ovanför leden och då på skoj 
göra lång näsa åt husägarna, som inte har strandtomt efter-
som strandremsan är förbehållen oss vanliga medborgare.

Henrik Moberger
henrik@moberger.se
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BlueWork växer så det knakar! 
Vi jobbar hårdare än någonsin för att konstant öka kvalitet, 

arbetsområden och expertisområden.
För oss är inga uppgifter för små eller för stora! 

BLUE WORK VÄXER FORTFARANDE!

Självklart 
med
 ROT!

Badrum
 Kök

VVS

ElFönster/dörrar

Kakelsättning

Måleri Markarbete

Tak

Till och utbyggnad
Solpaneler

Hel och delrenovering

Staket och räcke i smidesjärnFasadarbete
Klimatanläggning/luftvärmepump

Vilka tjänster utför vi?

+33 685 836 076
contact@bluework.fr

Ring eller maila till oss för gratis offert och/ eller frågor.

Försäkringsskador

Självklart 
med
ROT!

Städning Rulljalusier Hjälp vid uthyrningTrädgårdsskötsel

ANNONS

Allt om vandringar
Det är enkelt att skaffa nödvändig information om alla vand-
ringsleder i Frankrike. Bok- och stora sportaffärer har flera 
hyllmeter med vandringslitteratur i form av böcker och kar-
tor, och turistbyråerna i Alpes-Maritimes har gratisböcker. 
Alla är bra pedagogiskt utformade och man kan klara dem 
med ganska liten kunskap i franska.

La Fédération Française de la Randonnée 
Pédéstre (FFRP) har producerat omkring 
230 vandringsböcker – Topo-Guides – 
som täcker hela Frankrike, för allt från 
stadsvandringar till tuffa turer i de högs-
ta alperna. I många av dem ingår givet- 
vis även sentiers littoraux. På klubbens 
spännande hemsida kan böcker köpas 
liksom kartor – de blå ”grönsaksbla-
den” i skala 1:25 000 – samt vand- 
ringstidningen Passion Rando: www.
ffrandonnee.fr. Böckerna och kartorna 
kostar mellan 10 och 15 € styck.

Alpes-Maritimes tre vandringsböcker 
kallas Guides Randoxygène och omfattar 
vandringsturer i Pays Côtier respektive 
Moyen Pays och Haut Pays. Böckerna har 
inte lika tydliga kartor som Topo-Guides, 
men duger väl för att kunna hitta bra 
vandringar. På hemsidan finns en hel 
del ytterligare information: 
randoxygene.departement06.fr

En sökning på ”Sentier littoral” på Google 
ger en lång rad träffar på vandringsmöj-
ligheter längs Frankrikes alla kustav-
snitt, till exempel cote.azur.fr 
där ett antal kustnära prome-
nader beskrivs. Under porta-
len tpm-agglo.fr finns en pdf 
att ladda ner, som beskriver en 
lång rad vandringsleder längs 
havet i trakterna kring Hyères 
och Toulon.

Vandrar- 
organisationen FFRP:s 
böcker finns för cirka 

230 områden i hela 
Frankrike.

Tour de Saint-Jean-Cap-
Ferrat ur Topo-Guide, 

är ett bra exempel på en 
vacker och enkel Sentier 

littoral-vandring. 

Les Guides Randoxygène 
kan fås gratis hos turist-

byråerna i Alpes-Maritimes. 
Boken för det havsnära om-
rådet innehåller inte mindre 

än 60 vandringsförslag.

En uppsjö olika vandrings-
böcker finns vid sidan av de 

mer ”officiella”.

Den topografiska 
vandringskartan 
IGN i skala 
1:25 000 finns 
i 380 utgåvor för 
hela Frankrike. 
Säljs för cirka 
12 Euro i alla 
bokaffärer 
och stora 
sportbutiker.

Utsikten österut från spetsen av Cap-Ferrat går inte heller av för 
hackor. 

På Cap d’Antibes har en villaägare byggt sin utsiktsplattform ut mot 
havet så att vandrarna på sentier littoral får huka sig under terrassen.

Även i början av februari kan man hitta vackra blommor längs 
havets vandringsleder på Côte d’Azur. 


