Allemansrätten
Historien bakom allemansrätten är gammal. Förr i världen när man reste till fots eller med häst och vagn kunde det vara långt
mellan matställena. Då bestämde man att de som reste skulle få plocka bär och svamp utan att be den som ägde marken om lov.
I början av 1900-talet började det bli vanligt att människor gav sig ut i naturen för friluftsliv. Då skrev man ner vilka rättigheter och
skyldigheter som de skulle ha. Man kallade det för allemansrätten. Sedan 1994 står det i Sveriges grundlag ”Alla ska ha tillgång
till naturen enligt allemansrätten”. Allemansrätten ger alltså alla rätt att vara ute i naturen så länge man följer vissa regler.
I naturen kan du göra mycket kul – men tänk på att ta hänsyn till djur, natur och andra människor.

Inte störa och inte förstöra.

Du får tälta en natt
utan att be markägaren om lov.
Hundar får följa
med ut i naturen,
men man måste
ha koll på dem.
Under våren och
sommaren då
djuren har ungar
måste hunden
vara kopplad.
Du får göra upp eld under säkra
förhållanden. Elden ska vara släckt
när du lämnar platsen. När det är
torrt i markerna är det förbjudet
att elda. På bergshällar får man
inte elda för de kan spricka.

Du får gå, åka skidor,
cykla och rida i naturen,
men inte på någons
tomt eller i planteringar.
Om du cyklar eller rider
ska du undvika marker
där det blir djupa spår
av däck eller hovar.

Om du vill
bygga en
koja bör du
be markägaren om
lov. Det är
inte tillåtet
att spika i
träd.

Du får fånga de flesta
insekter och fjärilar bara
några få är fridlysta.

Du får plocka blommor, bär och
svamp. Men var uppmärksam på
att vissa växter är fridlysta och
får inte plockas. Länsstyrelsen vet
vilka som är fridlysta.

Du får bada men inte
vid någons tomt.

Du får fånga grodyngel men när
de har blivit färdiga grodor ska du
släppa ut dem i naturen igen. Alla
grodor, paddor, ödlor och ormar
är nämligen fridlysta i hela landet.

Affischens innehåll kommer från ”Boken om Skogen”, mer information hittar du under www.skogeniskolan.se

