
ALLEMANSRÄTTEN
Allemansrätten = Inte störa, inte förstöra.

Inledning

Allemansrätten är något vi har här i Sverige som gör att vi 

får upptäcka och röra oss i naturen. Det är den som gör att 

vi får leka i skogen, bada på stranden och plocka blommor, 

bär och svamp så länge de inte är fridlysta. Vi får till och med 

sova ute i naturen om vi vill det, tack vare allemansrätten. 

Men allemansrätten är inte bara en rättighet utan innebär 

även skyldigheter. När vi vistas i naturen är det viktigt att ta 

hänsyn till natur, djurlivet, markägare och andra besökare. 

Du får till exempel inte passera över tomter, trädgårdar, 

planteringar eller åkrar med växande grödor. Du får heller 

inte ta dig fram på motordrivna fordon i naturen.

Människornas skräp hör inte hemma i naturen då djur kan 

fastna i plastpåsar, skada sig på glasbitar eller äta farliga 

saker i tron om att det är mat. Därför är det viktigt att vi 

alltid tar med allt vårt skräp och slänger det på rätt ställe. 

Ta gärna med dig någon annans kvarlämnade skräp också, 

om du hittar något. Tillsammans kan vi ta ansvar för att 

allemansrätter fortsätter fungera så som den är tänkt.

Naturreservat och nationalparker

I Sverige finns det många fina naturreservat och national-

parker. De finns till för att skydda och bevara värdefulla 

naturmiljöer. Det är viktigt att tänka på att det kan finnas 

speciella regler som kan påverka allemansrätten när man 

vistas i naturreservat och nationalparker. Det är din uppgift 

som besökare att ta reda på vad som gäller där just du ska 

på friluftsäventyr. Regler för naturreservatet eller national-

parken kan du ofta hitta på skyltar i området, eller genom 

att kontakta kommunen eller länsstyrelsen.

Hygien och avfall

Vill du fräscha upp dig med ett uppfriskande dopp eller 

diska av middagstallrikarna går det utmärk att använda  

sig av vattendrag i närheten. Ska du tvätta dig är det viktigt 

att använda tvål och schampo som inte är skadligt för  

miljön. Samma sak gäller diskmedel. Och diska gärna på 

land och släng diskvattnet en bit från vattendraget. Det  

gör att marken hinner filtrera vattnet innan det rinner  

tillbaka ner i sjön, havet eller floden. 

Lämna inte kvar något skräp, matrester eller spår av din 

personliga hygien i naturen. Använd gärna eventuella  

offentliga dass, annars gräver du en grop med din m 

edhavda toalettspade och gör dina behov där. Ta gärna 

med papper i en påse och släng i närmsta soptunna. 

Ingen vill mötas av flygande bajspapper i naturen.

Elda i naturen

Om magen börjar kurra och du blir sugen på något att äta 

är naturen det perfekta stället för att tillaga en riktigt  

smaskig måltid. Det går självklart bra att laga sin mat på 

sitt medhavda friluftskök men tack vare allemansrätten får 

du även elda i naturen så länge det inte råder eldnings- 

förbud där du befinner dig. Eldning ska alltid ske under  

säkra förhållanden. Välj en plats där det inte finns risk för 

att elden sprider sig. Aldrig på en berghäll eller där det 

finns risk att naturen tar skada.

 

Ta gärna med dig egen ved ut eftersom lösa grenar på  

marken kan vara hem och byggmaterial åt olika djur.  

Plocka aldrig grenar från levande träd och buskar. Intill 

elden är det viktigt att du har tillgång till ordentligt med 

vatten. Släck elden noggrant innan du lämnar den, genom 

att låta den brinna ut helt eller kväva den med sand eller 

jord. Häll sedan rikligt med vatten över och kontrollera att 

ingen glöd eller rök finns kvar.

Tälta

Det finns inte så mycket som slår att spendera en natt i 

naturen. Tack vare allemansrätten får du tälta någon eller 

några nätter på någon annans mark, om ni är några få 

personer. Tänk på att inte slå upp tältet så nära ett hus där 

folk bor att du riskerar att störa dem. Det är inte tillåtet att 

gräva, bygga eller på annat sätt förändra naturen i syfte att 

förbättra tältplatsen. Om du vill tälta med en grupp eller 

har tänkt stanna flera nätter, ta reda på vem som  

äger marken och fråga först.

Fiska

Vill du prova fiskelyckan går det utmärkt att fiska med  

handredskap längst kusterna och vid våra fem största  

sjöar Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön.  

För fiske i andra vatten krävs fiskekort eller annat tillstånd.


