
KAJAK OCH ALLEMANSRÄTTEN



Tänk på en vacker strand, en solbadad klippa, en fridfull brygga, visst 
verkar det lockande? Att gå iland vid strand eller en brygga, kanske ta 
sig ett dopp eller en välförtjänt � kapaus, är en härlig del av friluftslivet. 
Men trycket på allemansrätten i skärgårdar och längs kuster har ökat 
då satsningen på turism i Sveriges skärgårdar gett resultat. Det innebär 
även ett ökat intresse för paddlingen. Som förespråkare av friluftslivet vill 
Friluftsfrämjandet hjälpa till att sprida kunskap om vår unika förmån som 
Allemansrätten innebär, och vi vill att du som ledare inte bara kan och 
följer riktlinjerna som Allemansrätten vilar på, utan även informerar dina 
deltagare om. Hav, sjöar, vattendrag och stränder är mycket attraktiva 
friluftsmiljöer, och rent vatten är en väsentlig kvalitet för friluftslivet. 
Strandskyddet är en för friluftslivet viktig och ovärderlig nationell tillgång. 
Den allemansrättsliga tillgången till att närma sig strand och klippor från 
såväl land som hav med utrymme för bad, tilläggsplats för kanot/kajak 
etc. är en nationalklenod.



FÖRORD

Allemansrätten � nns inskriven i Svensk grundlag sedan 1994, men den 
är inte en lag utan är inskriven som ett kapitel om grundläggande fri – 
och rättigheter. Det kan ses som ett av de få rättsområden utan närmare 
precision i vad som gäller. Det som vi idag kallar Allemansrätten är en 
blandning av gamla landskapslagar och sedvänjor tillsammans med 
hederligt sunt förnuft. Begreppet ”Allemansrätten” är däremot relativt nytt 
och föddes först på slutet av 1930-talet i samband med statens utredning 
för att främja friluftslivet för tätorternas befolkning. 
Allemansrätten stödjer sig egentligen snarare på angränsande lagar, och 
skulle likväl kunna heta ”Allemansskyldigheten”. Allemansrätten bygger 
således på vad man får göra med hjälp av de förbud och stra� påföljder 
som andra lagar befäster. Till stor del handlar det egentligen om vett & 
etikett, sunt förnuft och hänsyn till såväl djur, natur, markägare och andra 
Friluftsfrämjare. ”Inte störa – inte förstöra”. Allemansrätten är därför 
inte alltid helt lätt att tolka då rättsfallen har varit få. Men i takt med 
privatisering av marker och ett ökat tryck på friluftslivet är det sannolikt 
att � er tvister kommer att följa. För att även i framtiden kunna utnyttja 
den allemansrättsliga förmån vi så unikt förunnats, gäller det att vi 
respekterar, vårdar och förvaltar detta kulturarv. 



INLEDNINGSORD

Tack vare Allemansrätten � nns ännu möjligheten till den organiserade 
friluftsverksamheten. Som förespråkare av friluftslivet vill 
Friluftsfrämjandet hjälpa till att sprida kunskap om vår unika förmån som 
Allemansrätten innebär. Därför vill vi att du som ledare inte bara kan och 
följer riktlinjerna som Allemansrätten vilar på, utan även informerar dina 
deltagare om vilka förhållningssätt som gäller. Allemansrätten kan bäst 
beskrivas som en vägledning i rörelsefrihet mellan � era andra lagar som 
t.ex. Miljöbalken, Jaktlagen och Brottsbalken. Således kan sägas att du har 
några skyldigheter för att få utnyttja Allemansrätten.
Som ledare bör du därför ha en god uppfattning om Allemansrätten. 
Skydds- och försiktighetsåtgärder för såväl djur, natur och människa 
är inte bara din Allemansrättsliga skyldighet, utan dessutom 
Friluftsfrämjandets ledord inom våra utbildningar. Det behöver väl 
knappast sägas att en grupp människor kan verka mer störande än en 
enskild individ? Att enskilt röra sig obemärkt på annans mark är betydligt 
lättare än att låta tio-tolv personer ”smyga förbi” med sin utrustning över 
samma stråk.

Hur väljer man sitt aktivitetsområde? Har ni rätt att vistas på platsen 
ni tänkt er? Finns det särskilda anledningar för eventuella hinder i 
området påkallade av platsens markägare eller Länsstyrelse? Även 
om Allemansrätten anses gälla på individuell nivå, så betyder det inte 
att man inte kan utföra aktiviteter i grupp på privata markområden. 
Däremot kan man klassa gruppen som en enhet där du som ledare bär 
huvudansvaret för hur gruppen rör sig i naturen. Många av våra ledare 
har ofta stor kunskap om området de vistas i med kännedom om vilka 
områden som hyser känsliga växter eller vilka marker som det lätt lämnas 
spår i av aktiviteten och undviker dessa. Men det � nns tyvärr också för 
många tillfällen där eldstäder kvarlämnats som en stenring i landskapet. 
Inte störa - inte förstöra betyder ju att lämna området i det naturliga 
skick man fann det, och man får ju förmoda att en stenring är tecken på 
mänsklig aktivitet! Om man däremot inte har stor kännedom om platsen 
man vill vistas i kan vi rekommendera att i mån om möjligt kontakta 
markägaren i förväg, det brukar uppskattas och har man tur kanske det 
redan � nns eldstäder utplacerade som kan användas. 



Trycket på allemansrätten i skärgårdar och längs kuster har ökat då 
satsningen på turism i Sveriges skärgårdar gett resultat. Havet, sjöar, 
vattendrag och stränder är mycket attraktiva friluftsmiljöer, och rent vatten 
är en väsentlig kvalitet för friluftslivet. Strandskyddet är en för friluftslivet 
viktig och ovärderlig nationell tillgång. Den allemansrättsliga tillgången till 
att närma sig strand och klippor från såväl land som hav med utrymme 
för bad, tilläggsplats för kanot/kajak eller med skridskor etc. är en 
nationalklenod.

Friluftsfrämjandet värnar om strandskyddets överlevnad, och anser att 
dispenser från strandskyddet bör ges restriktivt och kontrolleras samt att 
den olagliga spontanprivatisering såsom eg. murade grillar, � aggstänger 
och badhytter vid strandkant förhindras. 

Skogen står till ytan för den största friluftslivsmiljön i Sverige. Bland 
sina skiftande skrudar åter� nns bokskogen, barrskogen, gammelskogen 
och trollskogen etc. Naturupplevelserna är oräkneliga och friluftslivets 
intressen bör tillvaratas i enlighet med miljömålet 1998. 

Jord – och skogsbruk i strandnära områden bör ta särskild stor hänsyn 
till friluftslivets intressen, då det bland annat handlar om att behålla 
artrikedom och framkomlighet, samt att undvika föroreningar till vattnet.

Odlingsbygden bjuder på ett öppet och attraktivt landskap med öppna 
ytor, stor artrikedom och kulturminnen. Ur friluftslivets synvinkel är de 
betade ängs – och hagmarkerna de mest intressanta i odlingslandskapet, 
eftersom de med sin allmänrättsligt tillgängliga på hela sin yta året om. 
Friluftsfrämjandet stöder förslag om minskade läckage/utsläpp av näring 
och bekämpningsmedel till omgivande natur samt till skyddszoner och 
dammar etc.

För att öka framkomligheten till friluftsfrämjande områden enligt 
allemansrättens motto bör � er så kallade beträdor, passeringsremsor 
längs åkrarna, anläggas. Detta bör kunna samordnas med odlingsfria 
kantzoner. Detta för att förhindra allmänheten att passera över 
planteringar, som enligt allemansrätten är förbjudet. Ett ömsesidigt 
gynnande förhållningssätt skapar förutsättningar för ett fortsatt friluftsliv.

Jordbruket måste även ges förutsättningar för att kunna hålla djur på ett 
hållbart och uthålligt sätt för att kunna bevara naturbetesmarker med sin 
artrika � ora och en stor del av vårt historiska arv. 



Fjällen bjuder på en av de allra vackraste tänkbara miljöer, och 
Friluftsfrämjandet anser att fjällnaturens kvaliteter är av väsentligt 
värde att skydda och bevara för hela Sveriges befolkning. Dess känsliga 
ekosystem kräver stor hänsyn och värnar om ett hållbart friluftsliv med 
bevarad orördhet men med behovet av framkomlighet tillgodosett.

Rennäringen är ett värdefullt inslag i fjällnaturen med lång historisk 
tradition. Den måste ges möjlighet att utvecklas på ett uthålligt sätt. Renar 
är vid bete i stort behov av lugn för att kunna tillgodogöra sig näringen i 
födan. Enligt allemansrätten har du rätt att vistas i dessa områden, och 
betrakta dem gärna, men i tystnad och på avstånd. (vid ofredande eller 
oaktsamhet riskerar du faktiskt till och med böter).

Friluftsfrämjandet uppmanar staten och rennäringen att tillsammans 
utveckla alternativa lösningar för att komma till rätta med et ökade 
problemet utav överbetning i fjälltrakterna.

Ett av våra önskemål är att förmedla kunskapen om hur viktigt det är 
att känna till de mest elementära begreppen i allemansrätten, och hur 
det egna beteendet i naturen sätter sina tydliga spår om vi missköter 
oss. I värsta fall blir vi av med allemansrätten och därmed vår arena. 
Friluftsfrämjandet skall vara en stark aktör inom friluftsmiljö och självklar 
”besittare” av allemansrätten.

Friluftsfrämjandet följer sitt eget Friluftsmiljöprogram:

• Vi återvinner och komposterar vårt avfall.
• Vi strävar i alla sammanhang att göra helt spårlösa besök på de 

platser där vi gör våra strandhugg.
• Vi uppmanar alla våra aktiva medlemmar att återställa miljön efter en 

övernattning.
• Vi använder skärgårdens sopmajor till vårt avfall.
• Vi eldar endast under säkra former.
• Vi gräver ner spåren efter våra toalettbesök ordentligt.
• Vi följer allemansrätten och beträder inte odlad mark.
• Vi värnar om drickbart vatten, vyer, stillhet, tystnad och utmaningar 

och uppmanar ständigt våra deltagare att ”inte störa inte förstöra”.
• Vi är noga med att inte störa och är sparsamma med aktiviteter och 

turer i känsliga områden och i häckningstid



ORGANISERAT FRILUFTSLIV

Allemansrätten kan användas såväl enskilt, i grupp eller kommersiellt. Den 
kan alltså användas av många personer samtidigt, vilket en dom i Högsta 
Domstolen visar från 1996. Däremot är allemansrätten knuten till den 
enskilde individen vilket gör att arrangörer av organiserade verksamheter 
bär ett särskilt ansvar. Domen ger vägledning om hur allemansrätten 
ska tolkas vid kommersiell användning av annans mark för turism. Om 
verksamheten ger skador på naturen eller besvär för markägaren får 
arrangören inte längre använda marken på det viset. En verksamhet 
eller åtgärd som kan förändra eller påtagligt påverka naturmiljön 
kräver samråd med länsstyrelsen eller kommunen. Det kan gälla stora 
eller återkommande arrangemang eller anläggningar för friluftsliv och 
naturturism. Arrangören bör också samråda med berörd markägare.  Om 
det behövs kan länsstyrelsen kräva att arrangören förebygger skador på 
naturmiljön. Eventuellt kan verksamheten förbjudas av länsstyrelsen eller 
kommunen. Om en verksamhet orsakar skada kan en arrangör kan bli 
skyldig att betala skadestånd.

Det är mycket bra om du som arrangör läser igenom texten i Miljöbalken 
för att se om något tillstånd eller anmälan behövs. Reglerna i Miljöbalken 
är till för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller 
andra besvär. Det � nns därför höga krav på dig som använder naturen 
för organiserad verksamhet. Det handlar om att ha god kunskap om 
allemansrätten. Du behöver också informera deltagarna om vad som 
gäller. Du som arrangerar organiserade aktiviteter på annans mark har 
skyldighet att:

• Ska� a kunskap om allemansrätten.
• Informera deltagarna om allemansrätten och det ansvar som följer 

den.
• Genomföra skydds- och försiktighetsåtgärder för att undvika skador 

och andra besvär.
• Välja lämplig plats för verksamheten för att förebygga risken för 

skador och andra besvär.
• Sköta verksamheten på ett lämpligt sätt. En arrangör kan bli 

skadeståndsskyldig gentemot en markägare vid skada eller andra 
besvär



VAR FÅR MAN VARA?

Fågelliv och fågel – och sälskyddsområden

Var allmänt rädd om fågellivet, och försök att undvika att rasta vid 
häckningsområden och deras boplatser. Splittra heller inte fågelstim i 
vattnet, utan sakta in eller paddla runt stimmet istället. Ser du en storlom 
vid stranden betyder det antagligen att den har sina ungar och bo där, 
eller om � skgjusen lyfter och ”hänger” kvar i luften över boet så har du 
förmodligen kommit för nära, och havsörnen som störs alltför mycket vid 
sitt bo kan välja att överge sina ägg.
Vid fågel- eller sälskyddsområden råder det ilandstigningsförbud viss tid 
av året, och det kan även förekomma förbud att vistas på vattnet inom 
visst avstånd från stranden. Dessa områden brukar vara märkta med 
gula eller röd/gula skyltar, och även om de kan se olika ut beroende på 
tidsperiod så brukar de vara lätta att känna igen och på så sätt lätt kunna 
undvikas.  

Naturreservat och Nationalparker och andra skyddsområden

I skyddade områden gäller det ofta särskilda regler. Dessa kan inskränka 
allemansrätten till viss del. I naturreservat och nationalparker brukar det 
� nnas restriktioner i hur och var man får elda, slå läger eller gå i land 
från sjösidan. Naturreservat och stränder kan ligga under fågel och/eller 
sälskydd för att skydda känsligt djur och/eller växtliv. Under häckningstid 
brukar det var förbjudet att vistas vid särskilda fågelsjöar och skär. Dessa 
brukar vara markerade väl med rödgula datumskyltar och svåra att missa. 
Vissa militära områden brukar vara avstängda för allmänheten, men det 
brukar i regel vara god skyltning även i dessa områden.



Tomt

Enligt Allemansrätten får du generellt röra dig över annans mark men inte 
över annans tomt. Skillnaden mellan vad som räknas som tomt och mark 
är inte alltid helt lätt, men i allemansrättsliga sammanhang kan det ses 
som att boenden ska få känna sig ostörda runt sitt bostadshus. Det � nns 
alltså inget begränsande längdavstånd. Ligger huset fritt krävs ett större 
avstånd än om det ligger inbäddat i en skogsdunge. Så om du håller dig 
utom synhåll, från bostadshus så borde du kunna känna dig trygg med 
ditt avstånd. En väldigt underskattad möjlighet att få passera är att direkt 
fråga person på plats om det skulle vara OK att passera över tomten. Låt 
då gärna gruppen vänta lite avsides medan du frågar, och respektera det 
svar du fått. Oftast brukar det inte vara några problem. 
Du får däremot passera externa byggnader som ladugårdar, bodar 
etc. så länge de som sagt inte angränsar direkt till bostadshuset. Runt 
dessa ekonomibyggnader är rörligheten större. Ligger dessa helt utanför 
tomtgränsen kan du passera fritt. Om det är ett båthus eller brygga 
som däremot ligger i direkt anslutning till tomten (sjötomt) räknas det 
däremot som tomtbyggnation och är därmed privat och ingår inte i 
Allemansrätten. Ligger bryggan utanför tomtmarken och utom synhåll för 
ägaren/boenden så kan du däremot tillfälligt använda bryggan. Du kan 
till och med tillfälligt lägga till med båt. Däremot är det din skyldighet att 
lämna bryggan så fort som ägaren själv kommer, och självklart inte hindra 
ägaren på något vis från att nyttja sin egen brygga. Tänk på att lämna det 
rent och snyggt efter dig. 
En vinterstängd sommarstuga som uppenbart inte hyser någon vintergäst 
får anses vara OK att passera.

Till och från aktiviteter

Det är inte bara när man väl är ute i naturen som Allemansrätten 
gäller, utan även på väg till och från ditt smultronställe. Därför bör du 
tänka på vilka passager du använder. Friluftsfrämjandet förespråkar 
samåkning och kollektiva färdmedel till och från våra aktiviteter. Enligt 
terrängkörningslagen kan du inte köra med motorfordon hur som helst 
i terrängen för att t.ex. lasta i och ur kajaker eller komma fram till din 
campingplats. Men återigen, använder man sig av det sunda förnuftet och 
ställer sig längs vägområdet för att lasta av på ett sådant sätt att det inte 
hindrar för t.ex. en timmerbil så får det antas godtyckligt. 
En privat väg eller ”enskild väg” kan endast hindra motorfordon, så du har 
rätt att ta dig fram på den vägen ändå.



Parkering

Det är oftast tillåtet att parkera vid sidan av vägen, och ställer man sig 
på så sätt att den inte kan tänkas hindra tra� ken eller omkringliggande 
verksamhet så står den säkert inte i vägen. Tänk bara på att skogs -och 
jordbruksmaskiner ofta är stora och sträcker sig en bit utanför själva 
vägen. Det inte är däremot inte tillåtet att köra in på stigar som inte 
är ämnade för motortra� k. Lämpligast ställer du bilen på en berghäll 
eller annan mark som inte kan ta skada av bilens tyngd. Platser som 
bör undvikas att parkera på är t.ex. åkrar, ängar, planteringar och 
självklart inte heller tomter. Skogsmark som kan tänkas ta skada är 
heller inte tillåten att ställa bilen på. Stränder bör heller aldrig användas 
för parkering då det föreligger en hög skaderisk för oljeläckage och 
nedsmutsning utöver markskadan. 
Du kan alltså parkera i vägens omedelbara närhet, förutsatt att den inte 
påverkar tra� ksäkerheten, eller förstås på angiven parkeringsplats. Parkera 
hellre säkert en bit ifrån och ta en liten promenad som uppvärmning.

VAD FÅR MAN GÖRA?

Camping

Efter en härlig dag i solen, eller kanske en slitsam dag i regnet eller 
snöstormen, är det få saker som känns så skönt som att komma till, 
eller få sätta upp läger. En lämplig plats om ingen angiven information 
� nns hittar du genom att be� nna dig utom syn – och höravstånd från 
tomt/er. Generellt kan man säga att tältning brukar vara tillåten något 
dygn på samma plats, och om tält/campingplatser � nns angivna bör du 
hålla dig till dessa.  Det är såklart inte tillåtet att gräva, bygga eller på 
något sätt förändra natur från sitt ursprungliga skick för att förbättra din 
tältplats. Om tältning i grupp är det extra viktigt att ni följer gemensamma 
regler. Bestäm en särskild plats för toalettbesök, håll efter skräp så att 
det inte kan blåsa iväg, och återställ den eventuella eldstaden (eftersom 
slitage och sanitet av grupp inte ingår i Allemansrätten). Planeras det att 
stanna mer än något dygn på platsen rekommenderas det att kontakta 
markägare. 
Det är bra att tänka på att olika marktyper är mindre lämpade att slå 
läger på. Lövängar är fodermarker där gräset skall slås och är det högt 
gräs bör man inte tälta där alls. Är gräset däremot nyslaget går det 
jättebra att slå läger. Lavklädda hällmarker är känsliga och det är generellt 
inte är tillåtet att tälta på badstränder eller allmänna platser. En ”bra att 
komma ihåg” – regel är, att en tom hage på kvällen inte garanterar att den 
är djurfri på morgonen. 



Hygien och avfall

Det enda synliga spår efter er borde vara lite krökta grässtrån på er 
tältplats. Det � nns få saker som är sorgligare för näste friluftsidkare 
som att hitta kvarliggande skräp, matrester eller spår av din personliga 
hygien på platsen. Finns det torrdass i närheten av er tältplats används 
den, annars gräver du en grop med din medhavda toalettspade eller 
handgjorda grävkäpp och gör dina behov. Papper (helst miljömärkt) eller 
löv läggs också i gropen innan den täcks igen med en sten överst. Att 
endast sätta sig bakom en gran eller sten och lämna pappret i en skreva 
betyder ofta att det sprids runt av djur. Samma sak gäller sopor som får 
gå i närmsta soptunna. 
Det är lätt att tro att ett äppelskrutt eller apelsinskalen bara är bra för 
naturen och att de bryts ner så småningom. Tyvärr verkar detta vara 
uppfattningen hos en stor del av folket.  Men det får ändå lov att klassas 
som nedskräpning då tillräckligt mycket ruttna fruktrester faktiskt inte 
är så trevligt för vare sig markägaren eller nästa gäst på platsen. Icke 
ekologiska frukter bär dessutom på en massa gifter som är skadlig för 
miljön. Finns ingen soptunna på platsen är det bara att packa ner dem i 
väskan igen och ta med. ”Inte störa – inte förstöra.



Eld

Eldning ska endast alltid ske under säkra förhållanden. Har du tur � nns 
redan en iordningställd eldstad, annars kan du göra upp en egen om du 
tänker på dessa enkla regler.  Elden bör alltid läggas så att den inte kan 
orsaka skada på mark, vegetation eller klipp/berghällar. Det kan vara värt 
att komma ihåg att undvika torvmark eller mossa, då glöden kan ligga 
kvar i marken under lång tid för att sedan � amma upp igen. Grus eller 
sandig/mineralrik mark är bra som underlag. Genom att gräva upp och/
eller lägga stenar runt elden minskar spridning av eld, och mindre eldar 
innebär också en mindre spridningsrisk. Tänk även på att gnistor kan 
spridas med vinden.
Du kan använda kottar, småkvistar från mark och de torra tunna grenarna 
på gran, samt näver fnas. Du får däremot inte dra bort nävertäckt stam för 
att använda till din brasa.
För en säker släckning: Låt elden brinna ut helt eller kväv den med sand 
eller jord innan vatten hälls över. Om det är för mycket glöd kvar när 
vattnet hälls över kan det bli väldigt rökigt. Rör sedan runt i och gräv 
upp eldstaden för att kontrollera att ingen glöd eller rök � nns kvar. Om 
det föreligger risk för skogsbrand pga. torka, vind eller annan orsak får 
eld inte göras upp. Enligt lag skall alla friska medborgare mellan 18-65 
år som be� nner sig i ett eldhärjat område hjälpa till att släcka elden på 
uppmaning av räddningsledare. Vid brand ring alltid 112.

Foto: Åsa-Lo Ekstrand



VAD FÅR MAN PLOCKA?

Vårblommor, sommarbär, höstens svampar, och rönnens bär efter första 
frosten. Men julgranen får vi låta stå kvar i skogen.  Allemansrätten låter 
oss ta del av och smaka på naturen, men några restriktioner i vad vi får 
ta med oss hem � nns. Generellt gäller att man får plocka blommor, örter, 
svamp, bär och mossa för husbehov, så länge de inte är fridlysta. Även 
plockning för försäljning är idag tillåtet, men det pågår en debatt om 
huruvida det ska få tillåtas att i kommersiellt syfte få utnyttja de produkter 
som växer på privata ägor. I brottsbalken 12 kap. 2 räknas upp vad som 
är förbjudet att ta eller göra utan markägares godtycke. Man får t.ex. inte 
bryta kvistar och grenar från levande buskar eller träd, eller ta bark från 
dem.  Inte heller fälla träd eller ta vindfällen. Detta är för att de utgör ett 
ekonomiskt värde. Många av de listade naturalstren t.ex. ekollon, hade förr 
i tiden ett ekonomiskt värde medan det idag antagligen inte spelar någon 
roll alls för markägaren om du tar några. Man får heller inte ta vatten från 
privata brunnar eller plocka frukt och bär eller blommor som uppenbart 
är odlade. Däremot har man rätt enligt vattenlagen att vid behov ta 
vatten från andra källor för hushållning och tvätt, och självklart ta dig ett 
dopp så länge det inte verkar störande eller påverkar naturen negativt. 
Friluftsfrämjandet förespråkar att allt användande kem-tekniska medel 
ska vara miljömärkt. 

Generellt gäller även att alla orkidéer är fridlysta i hela landet. Det kan 
vara värt att fundera på att många växter som blivit fridlysta har blivit det 
just av anledningen att alltför många har plockat dem alltför intensivt.  
Det sunda förnuftet säger alltså att man inte plockar upp varenda 
blomma av ett helt bestånd, och att de plockas varsamt så att inte rötter 
rycks med. En vacker sten från stranden kan anses vara OK att plocka 
med sig hem, men mängder för att lägga som uppfart hemma är det inte. 
I vissa områden som i naturreservat och naturskyddsområden kan det 
� nnas lokala förbud och föreskrifter att följa.

Just nu pågår en debatt huruvida man i fortsättningen ska få plocka 
bär och svamp utan markägarens tillstånd. Denna debatt har uppstått 
till följd av att utländska gästarbetare skövlat stora områden på alla 
bär/svampar under icke-humanitära förhållanden till svältlöner. Denna 
organiserade verksamheten har ofta inte tagit sitt allemansrättsliga ansvar 
i att lämna platsen i det skick de fann den, utan lämnat tydliga spår i form 
av nedskräpning och sanitära frågor. Friluftsfrämjandet tycker återigen 
att det är viktigt att man fokuserar på problemet och lösningar på detta 
istället för att förespråka privatisering av markerna som rymmer ett 
sådant stort värde för friluftslivet och den svenska folkhälsan.



Fiske

I enlighet med Allemansrätten har vi en fantastisk möjlighet till att få 
� ska med handredskap längst kust och vid våra fem största sjöar Vänern, 
Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön i Jämtland. För � ske i andra 
vatten gäller � skekort eller annat tillstånd. Längst ostkusten och i de 
stora sjöarna får endast spö, pilk och liknande redskap med lina och krok 
användas om inget annat angivs på plats. Metoden får dock inte kräva 
användning av båt. Nät� ske, trolling, dragrodd eller � ske med angeldon 
omfattas inte av det fria � sket.
För att minimera spridning av kräftpesten så måste all � skeutrustning 
torka helt eller desinfekteras innan den används igen ifall � skning har 
förekommit i smittat vatten. 
(Utländska medborgare utan stadigvarande boende i Sverige begränsas 
till � ske med handredskap, det vill säga spö, pilk, och liknande redskap 
med lina och max tio krokar).

Kräftpest

Kräftpest är en sjukdom som drabbar sötvattenskräftor. Det är mycket 
smittsamt, och därför är det viktigt att i möjligaste mån hindra 
spridningen. Något som kan vara lätt att glömma bort innan du � yttar 
en kanot eller annan utrustning som varit i kontakt med smittat vatten, 
t.ex. ett � skespö, är att du bör låta torka eller desinfektera utrustningen 
noga innan du � yttar den till ett nytt vattendrag. Detsamma gäller blöta 
badkläder. Länsstyrelsen kan ge besked om smittade vatten i ditt område, 
men oftast är de utmärkta med en gulröd skylt på plats

QUIZZ

1.  Är det tillåtet att lägga till/förtöja vid annans brygga?

• Ja, så tillvida att ägaren inte be� nner sig där själv just då
• Ja, tillfälligt om bryggan inte ligger vid tomt. En förutsättning är att den 

som äger bryggan inte själv behöver använda den.
• Nej, en brygga anses som privat egendom och du måste därför ha 

tillstånd av bryggägaren

• Nej. Undantag � nns endast om det föreligger direkt fara 



2.  Varför är det viktigt att kanot och � skeutrustning hinner torka innan de     
     används i nytt vattenområde?

• För att hindra kräftpesten att spridas
• För att hindra vattenloppors spridning
• För att hindra Cryptosporidium att spridas
• Det är inte viktigt överhuvudtaget

3.  Kan kanot/kajakfärd verka störande trots att det nästan är ett ljudlöst    
     sätt att ta sig fram på?

• Ja. Trots att eller kanske på grund av att kanoten tar sig fram så tyst 
är det risk att du kommer för nära häckande fåglar och fågelkullar på 
stränderna. Därför behöver du vara extra uppmärksam i smala vattendrag, 
där fåglarna har svårare att komma undan

• Ja, vissa am� bier/kräldjur kan ta skada under äggläggningstider av 
paddlingens vattenrörelser. Det är därför viktigt att kontrollera med 
kommunen och Länsstyrelsen vad som gäller vid paddling i området 

      du vistas i
• Nej, paddling anses vara det bästa sättet att röra sig på i naturen och 

omfattas därför inte heller av vare sig strand- eller fågelskyddet
• Nej, men det är rekommenderat att vara tyst i möjligaste mån under 

häckningstider

4.  Gäller Allemansrätten också på vatten?

• Ja, det går bra att bada, åka båt och att ta sig fram på isarna på praktiskt 
taget alla vatten. Körning med vattenskoter är däremot förbjuden, utom i 
särskilda områden som länsstyrelsen har beslutat om. Även lokala förbud 
eller restriktioner kan förekomma, till exempel vid fågelskyddsområden, 
för vattenskidåkning eller för motorbåtstra� k.

• Ja, det går bra att bada, åka båt, köra vattenskoter, åka vattenskidor och ta 
sig fram på isarna på praktiskt taget alla vatten. Dock förekommer lokala 
restriktioner med avseende fågelskyddsområden.

• Ja, det går bra att bada, åka båt, köra vattenskoter, åka vattenskidor och ta 
sig fram på isarna på praktiskt taget alla vatten.

• Nej, Allemansrätten är begränsad till land

5.  Är fastigheten obebodd med brygga utanför tomtgränsen kan du   
     tillfälligt lägga till vid bryggan?

• Ja
• Ja, om det inte sitter en skylt med texten ”privat brygga”
• Nej, bryggor är alltid privata
• Nej, endast om det sitter en skylt med texten ”ej privat brygga”



Med över 108 000 medlemmar är Friluftsfrämjandet landets 
största friluftsorganisation. Varje år guidar vi barn och vuxna 

på både små och stora äventyr, där glädje, kunskap och 
säkerhet alltid är i fokus. Genom våra lokalavdelningar kan vi 

erbjuda Sveriges bredaste utbud av friluftsaktiviteter.

Friluftsfrämjandet Region Mälardalen 
Box 9023, 126 09 Hägersten
Tel. 08-556 307 40

friluftsframjandet.se/malardalen 
regionmalardalen@friluftsframjandet.se


