Vad är allemansrätten?

Facit: Finn fem fel (eller fler)
1. Cykla i naturreservat. Nja. I nationalparker och naturreservat kan särskilda regler
gälla för cykling. Det kan vara helt förbjudet, eller bara tillåtet på vissa leder. Är det
inte en nationalpark eller naturreservat där särskilda regler gäller, får man enligt
allemansrätten cykla både i naturen och på enskilda vägar, så länge man inte cyklar
över en tomt, en plantering eller mark som lätt kan skadas.
2. Besöka ett naturreservat. Ja, men följ de föreskrifter som finns. Allemansrätten gäller
även i skyddade områden men kan vara begränsad. Föreskrifterna kan se olika ut från
område till område beroende på vad som krävs för att skydda de värden som finns där.
3. Hänga tvätt på någon annans staket. Nej. Hemfridszonen är området närmast runt ett
bostads- och fritidshus där den boende har rätt till ett privat område och att få vara
ostörd. Inom hemfridszonen har fastighetsägaren eller hyresgästen full rådighet över
marken, och ingen får vistas där utan deras tillåtelse. Allemansrätten gäller alltså inte
i hemfridszonen.
4. Tälta vid bostadshus. Nej. Man får tälta i naturen någon enstaka natt men tältplatsen
får inte ligga nära ett bostadshus.
5. Lös hund nära rådjur. Nej. Hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det
finns vilt. Under tiden 1 mars till 20 augusti måste hundar hållas under extra stor
uppsikt ute i naturen. I alla Sveriges nationalparker ska hundar alltid vara kopplade.
Naturreservat har ofta också kopplingstvång.
6. Hund som kissar på någons brevlåda. Nja. Allemansrätten säger inget specifikt om
kissande hundar, men det kan vara olämpligt av andra anledningar. Tips! Resonera
gärna kring begreppet sunt förnuft och ställ frågan ”Vad tycker du själv?”.
7. Skräp på marken. Nej. Nedskräpning är inte tillåtet. Allemansrättens grundregel
gäller, att visa hänsyn och inte störa eller förstöra.
8. Plocka blommor. Nja. Man får plocka blommor, bär och svamp i naturen, men vissa
växter är fridlysta och får inte plockas. Särskilda regler gäller i nationalparker och
naturreservat.
9. Tömma potta i sjön. Nej. Toalettavfall ska inte slängas i sjöar, hav och vattendrag
eftersom det bidrar till övergödning. Enligt allemansrätten får man uträtta sina behov
i naturen om det inte finns någon toalett eller ett dass i närheten. Man kan uppsöka en
plats där man tror att inte så många kommer att gå eller trampa. Om möjligt ska man
gräva en grop och täcka över med jord eller en stor sten.
10. Fiska i sjön. Ja, om man följer de regler som gäller för sjön. Till exempel kan man
behöva köpa fiskekort eller få tillåtelse från den som äger fiskerätten i sjön. Fiske
ingår inte i allemansrätten, utan regleras av andra lagar och bestämmelser som kan
variera mellan olika slags vattenområden.
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11. Köra vattenskoter på sjön. Nja. Vattenskoter får köras på allmänna farleder och på
särskilda vattenskoterområden. I övriga vatten är de inte tillåtet att köra vattenskoter.
12. Håva en groda på ett näckrosblad från brygga. Nej. Alla groddjur är fridlysta. Det
innebär att man måste ansöka om dispens hos länsstyrelsen om man vill samla in
grodor för forskning eller för något annat syfte.
13. Bryta en gren från ett träd. Nej. Man får inte får hugga ner eller på annat sätt skada
växande träd. Man får ta nedfallna kottar och löst liggande pinnar och grenar på
marken som ved till elden. Det är inte tillåtet att hugga eller såga ner träd eller buskar,
eller att ta ris, grenar eller näver från levande träd.
14. Elda på berghäll. Nej. Man får inte elda direkt på – eller alldeles intill – berghällar eller
större stenblock. De spricker sönder och får sår som aldrig läker.
15. Ha picknick. Ja och nja. Allemansrättens grundregel gäller, att visa hänsyn och inte
störa eller förstöra. Nedskräpning är inte tillåtet och hemfridszonen ska respekteras.
16. Spela badminton över en svan. Nej. Alla vilda fåglar är fridlysta. Man inte får döda,
skada eller fånga de fridlysta djuren. Fridlysningen av fåglar gäller även deras ägg och
bon. Vissa arter har ett starkare skydd som innebär att man inte heller får störa djuren,
eller skada deras fortplantningsområden eller viloplatser.
17. Engångsgrill på ett bord. Nej. Engångsgrillar kan antända omgivningen. Om
engångsgrill används är det viktigt att placera den rätt. De blir mycket varma på
undersidan och kan orsaka bränder i bänkar och bord av trä eller i markvegetationen.
Placera därför alltid engångsgrillen på obrännbart underlag, som grus eller sand. Var
noga med att släcka den och tänk på att inte lämna kvar den i naturen. Källsortera
alltid engångsgrillar. Var också uppmärksam på om det råder grill- eller
eldningsförbud.
18. Öppna grinden till kohagen. Ja, men du måste stänga den också. Man får passera
genom inhägnad betesmark och liknande bara man inte skadar stängsel eller stör
djuren men man måste stänga grindarna efter sig så att djuren inte kommer lös.
Slängd läskburk i kohagen. Nej. Nedskräpning är inte tillåtet och dessutom kan djur
skada sig allvarligt.
19. Moped på enskild väg. Nja. Motortrafik kan medföra stort slitage på en enskild väg.
Därför får vägens ägare bestämma om trafik med motorfordon ska förbjudas på vägen
(men ägaren kan inte förbjuda någon att gå, cykla eller rida på vägen, såvida inte
vägen skadas).
20. Rida på åkern. Nej. Det är inte tillåtet att färdas över tomt eller plantering, eller över
någon annan mark som kan skadas av detta. Åkermark räknas dit.
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