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Allemansrätten 1
Tack vare allemansrätten kan alla
röra sig fritt i den svenska naturen.
Men det finns vissa saker som du måste
tänka på när du är ute och vandrar, tältar,
klättrar, plockar blommor eller gör något
annat i naturen.

Vi har rättigheter, men vi har också skyldigheter och ansvar.
Du får inte störa och inte förstöra i naturen.

1. Hur nära ett hus kan jag gå?
Du får inte gå in på någon annans tomt eller
gå så nära att de som bor där känner obehag.
2. Får jag tälta var som helst i naturen?
Du får tälta något eller några dygn
om du inte skadar naturen.
Du får inte heller störa markägaren.
Du får inte tälta på mark som används
för betesmark eller plantering.
3. Får jag elda i naturen?
Du får elda om det känns säkert och
om det inte är eldningsförbud.
Elda inte på klippor, eftersom de kan spricka.
Du måste vara mycket försiktig med eld i naturen.

4. Vad gör jag med mitt skräp?
Ta med ditt skräp hem.
Det är förbjudet att slänga skräp i naturen.
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5. Får jag röra mig överallt i naturen?
Nej, du får inte röra dig över en åker eller en äng
med nysådd eller växande gröda.
Du får heller inte ta dig igenom skogsplanteringar.
6. Får jag gå igenom hagar och grindar?
Ja, du får gå igenom en hage om du inte stör djuren
och om du är på mark där allemansrätten gäller.
Glöm inte att stänga grinden efter dig.
Om du går i en hage med djur, gör du det på egen risk.
7. Får jag plocka blommor, bär och svamp?
Ja, det får du. Vissa blommor är sällsynta och de kan
vara fridlysta. Fridlysta blommor får du inte plocka.
Du får inte ta någonting från växande träd eller buskar,
men du får ta nedfallna grenar och torrt ris på marken.
8. Får jag ta med hunden i naturen?
Ja, men om det är mellan 1 mars och 20 augusti
bör du ha den kopplad.
Under den tiden har djuren i skogen ungar.
Du har alltid ansvar för att din hund inte stör djurlivet.

9. Får jag bada överallt?
Du får bada nästan överallt, utom vid en tomt.
Du får inte bada där det finns en skylt med förbud.
Det kan vara särskilt känsligt för fåglar och djur där.
10. Får jag fiska var som helst?
Nej, du får inte fiska var som helst.
Du får fiska med handredskap längs havskusten
och vid våra fem största sjöar:
Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön.
På andra ställen måste du ha fiskekort eller
annat tillstånd.
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Lilla VIKARIEPÄRMEN - NO och Teknik
Allemansrätten - Kommer du ihåg?
1. Vilka hör ihop? Dra streck.
Jag får tälta några dygn

som inte är fridlysta.

Mitt skräp

nästan överallt, utom vid en tomt.

Jag får plocka blommor

men inte på betesmark.

Jag får bada

men jag har ansvar för den.

Jag måste vara försiktig

tar jag med hem.

Jag får ta med min hund

bryta grenar på träd.

Jag får inte

med eld.

2. Sätt ett kryss under de saker som du får plocka och ta med hem ifrån naturen.

3. Sätt ett kryss under de saker som du inte får lämna kvar i naturen.
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