
Det här får  du göra
§ Du får gå, cykla och rida och vara nästan överallt

i naturen. Om du öppnar en grind måste du
stänga den bakom dig.

§ Du får tälta en natt. Vill du tälta längre tid
måste du fråga den som äger marken.

§ Du får fiska med metspö och kastspö utmed
kusten och i de fem största sjöarna (Mälaren,
Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön i
Jämtland).

§ Du får göra en liten eld om du är försiktig och
om det inte råder eldningsförbud. Grus eller
sandig mark är bäst att elda på. Elda aldrig
direkt på en berghäll. Då kan den gå sönder. Det
är alltid bäst att elda där det finns särskilt
iordningställda eldningsplatser.

Inte störa - inte förstöra
I Sverige får alla vara i naturen, även i områden som någon annan äger. Det kallas allemansrätt.
Allemansrätten betyder också att vi måste visa hänsyn i naturen. Vi måste vara försiktiga och inte
störa andra människor eller djur. Vi får inte heller skada naturen eller något som andra äger.
Allemansrätten kan sammanfattas i orden inte störa - inte förstöra. Den som bryter mot
allemansrätten kan straffas.

fakta

Allemansrätten

Det här får du inte göra
§ Du får inte passera över tomter, trädgårdar,

planteringar eller odlad mark, till exempel åkrar.

§ Du får inte köra bil, motorcykel eller moped i
naturen. Du får inte heller köra på stigar,
parkvägar eller motionsspår.

§ Du får inte elda om det är mycket torrt väder
eller blåser hårt. Då kan elden sprida sig.

Du får inte ta eller skada träd och buskar.

§ Du får inte lämna kvar eller kasta skräp i
naturen.

§ Du får inte fiska utan tillstånd i sjöar eller
vattendrag (förutom i Sveriges fem största sjöar).

§ Du får inte ha hunden lös i naturen under tiden
1 mars - 20 augusti. Då har djuren ungar.

Du får plocka så mycket svamp du vill tack vare
allemansrätten …

… men du måste hålla hunden kopplad mellan den 1 mars
till 20 augusti så att den inte stör de vilda djuren.
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