
BRA ATT VETA OM ALLEMANSRÄTTEN
(Källa: Natur i Dalsland)

Allemansräten ger oss rät at tistas på pritatägd mark och utöta frilufslit där. Men det är tiktgt at
känna tll de begränsningar som inns och at utnytta allemansräten med stor hänsyn, såtäl tll 
markägare som tll naturen. I naturskyddade områden gäller särskilda regler. 借ten sådant som är 
tllåtet enligt allemansräten kan tara förbtudet i naturresertat och andra skyddade områden. Påå de 
informatonstatlor som inns i de festa resertat anges tad som gäller. Hitar man inte den 
informatonen bör man utgå från at det inte är tllåtet at tälta, göra upp eld eller plocka blommor. 
Men undantag inns, se nedan. 

Tälta och elda

För at tälta en nat behöter man inte markägarens tllstånd. Men man får inte tälta nära boningshus 
och gitettis inte så at man skadar exempeltis skogsplanteringar eller betesmark. Större grupper 
med många tält behöver alltd tllltånd. I områdes-beskritningarna för naturresertat anges om det 
är tllåtet at tälta. Står det ingentng om tältning är det alltså inte tllåtet – eller också är det fråga om
områden där ingen sansad person skulle komma på tanken at säta upp et tältt Allemansräten ger 
oss rät at göra upp eld i naturen när det är säkert. Däremot är det inte tllåtet at bryta ris eller 
ktistar tll bränsle, än mindre at hugga ner träd. I naturresertat är det nästan alltd förbtudet at göra
upp eld, utom där det inns iordningställda grillplatser. Det kan tara så torrt i skogen at det är 
olämpligt at elda äten på grillplatserna, och sommartd råder ibland totalt eldningsförbud. Det är 
man skyldig at hålla koll på innan man tar fram tändstcksasken. Om många gör upp eld kommer 
naturen så småningom at bli sliten och sargad, äten om ingen gör något dumt eller otllåtet. At 
omsorg om naturen och hänsyn tll andra besökare bör man därför atstå från at elda. Därför ges 
ingen informaton om tar eldning är tllåten – utom tad gäller iordningställda grillplatser. 

Att plocaa bär  lvamp och blommor
At plocka bär, stamp och blommor är tllåtet enligt allemansräten. iissa täxter är dock fridlysta. I 
Dalsland gäller det bland annat alla orkidéer. För blåsippa och gulltita gäller förbud mot uppgrätning 
och plockning för försältning. I naturresertat kan bestämmelserna tara striktare. Om et syfe med 
resertatet är at skydda en rik fora är det ofa helt förbtudet at plocka blommor. 

Filae
Fiske ingår inte i allemansräten. I alla taten måste man ha iskekortt 

Cyala
Allemansräten tllåter cykling i naturen, men stältfallet gäller samma begränsningar som för all 
annan terksamhet: man får inte fara fram så at man stör eller skadar. I skyddade naturområden kan 
det innas restriktoner för cykling. I Dalsland är det exempeltis inte tllåtet at cykla i Trestcklans 
natonalpark.

 



Vila hänlyn!
I föreskriferna för naturresertat står det ofa at det är förbtudet at störa dturlitet. Den regeln 
tllämpar naturligttis tarte naturtän äten utanför resertatsgränserna. sn tarnande fågel betyder at 
man är för nära bo eller ungar, och då backar man undan. I Dalsland är det särskilt tiktgt at 
kanotster – och andra som tistas på eller tid tatnet – tar hänsyn tll lommar och iskgtuse, som 
häckar tid stränderna. Lika tiktgt är at tisa hänsyn tll markägare och boende i de områden där man 
färdas. Man tälter täg och rastplatser på tllräckligt atstånd från boningshus, så at man inte stör. 
Och så sänker man rösten, at hänsyn också tll alla andra ttå- och fyrbenta medtarelser i 
omgitningarna. Det är inte bara hänsynsfullt, det ökar samtdigt mötligheterna tll naturuppletelser.


