
54 Alla är välkomna i naturen – att plocka blommor, bär och svamp är en rättighet.allemansrätten

naturen är öppen för alla
Allemansrätten är en urgammal svensk sed-

vana som ger alla rätt att vistas i naturen – 

utan att fråga markägaren om tillstånd. Du 

kan njuta av sköna bad, blommande ängar och 

skogens tysta ro. Men du måste vara varsam 

med naturen och visa hänsyn mot både män-

niskor och djur.

• Det är tillåtet att promenera, cykla, rida 
och åka skidor på annans mark, men var 
försiktig på känsligt underlag.

• Privat tomtmark måste respekteras och får 
inte beträdas. De som bor nära naturen har 
rätt att känna sig ostörda i sitt eget hem.

• Nedskräpning är förbjuden. 

• Vilda blommor, bär, svamp och döda gre-
nar får plockas, men inte fridlysta växter. 

• Tältning enstaka dygn är tillåtet så länge 
omgivningen inte störs. 

• Elda aldrig när det råder risk för skogs-
brand. 

• Inhägnade betesmarker får passeras, men 
stör inte boskapen. Grindar ska hållas 
stängda.

• Med båt får man ligga tillfälligt förtöjd, gå 
iland och bada vid stränderna, men inte i 
närheten av boningshus.

• Det är inte tillåtet att bryta kvistar, ta 
näver, bark, kåda, ollon eller nötter från 
levande träd. 

• Det är förbjudet att köra motorfordon i 
terrängen eller på enskilda vägar. 

• Det är inte tillåtet att gå över plantering, 
åkermark, skogsplantering eller trädgård. 

• Jakt ingår inte i allemansrätten.

• Lämna alla djur och deras bon ifred. 
Plocka inga fågelägg. 

• Fiska får du göra om du har fiskekort, Gula 
kortet (eller är under 16 år). 

• Hundar får inte springa lösa i skog och 
mark från  mars till  augusti. De ska 
hållas under kontroll hela året så de inte 
stör djurlivet.

• Rättigheterna är begränsade i naturreser-
vat, där särskilda lokala regler gäller. Vad 
som gäller står på reservatsskyltarna. n

LOKALA ORDNINGS FöRE-
SKRIFTER I HäRRYDA KOMMUN

• Camping och ridning får inte ske på 
allmänna badstränder. 

• Ridning är även förbjuden på motions-
spår vid Finnsjön, Wendelsbergs 
friluftsområde, Landehof och Hindås-
gården. 

• I tättbebyggt område måste hundens  
avföring plockas upp.

• Hundar ska vara kopplade på motions-
spår och de får inte vistas på lekplatser 
eller badstränder. 




