
Du får plocka svamp, bär och 
blommor som inte är fridlysta. 

You may pick mushrooms, berries and 
flowers that are not protected.

Att köra med motorfordon ingår 
inte i allemansrätten. Det är 
förbjudet att köra utanför vägar.

The right of public access does not extend 
to the operation of motor vehicles. It is 
forbidden to drive off roads.

Du får elda under säkra 
förhållanden. Men när det är torrt 
kan det vara eldningsförbud.

You may light fires under safe conditions. 
However, in dry weather a fire ban may be 
imposed.

Ta med allt skräp. Nedskräpning är 
förbjudet. 

Take all your rubbish with you. Littering is 
prohibited.

You must have full control of your dog. 
From 1 March to 20 August, dogs must be 
kept on a leash.

Du måste ha full kontroll över din 
hund. 1 mars–20 augusti bör hundar 
hållas kopplade.

You may ride horses in areas where doing 
so will not damage the ground. You may 
not ride over plots, plantations or fields.

Du får rida där marken inte tar 
skada. Du får inte rida över tomter, 
planteringar eller åkrar.

You may cycle in areas where doing so will 
not damage the ground. You may not cycle 
over plots, plantations or fields.

Du får cykla där marken inte tar 
skada. Du får inte cykla över tomter, 
planteringar eller åkrar.

Du får tälta något enstaka dygn på 
tålig mark. Stora grupper behöver 
markägarens tillstånd. 

You may camp for a few days on non 
vulnerable ground. Large groups require 
the landowner’s permission.

Gå inte så nära hus att du stör de 
som bor där.

Do not go so close to houses that you 
disturb the people who live there.

Välkommen ut i naturen! 
Allemansrätten ger oss alla en unik möjlighet att röra oss i 
naturen. Här kan vi vandra, paddla och plocka bär. Men tänk 
på att marken har en ägare. Allemansrätten innebär också 
en skyldighet att inte störa eller förstöra. Vi behöver visa 
hänsyn till både naturen, djuren, markägaren och andra 
besökare. Vet du vad som gäller i naturen? Det här är några 
saker som är bra att veta. Tänk på att naturreservat kan ha 
andra regler.

Welcome to nature! 
The right of public access gives us all a unique opportunity to explore 
nature. Here we can hike, paddle and pick berries. But keep in mind 
that the land has an owner. The right of public access also imposes an 
obligation that one must not disturb or damage one’s surroundings. 
We must be considerate of nature, animals, landowners and other 
visitors. Do you know about the rules that apply when exploring nature? 
Here are some things that are good to know. Keep in mind that nature 
reserves may have different rules.
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