Allemansrätten – Bärplockning

ATT PLOCKA BÄR I SVERIGE STÄLLER VISSA KRAV

VIKTIG INFORMATION TILL BÄRPLOCKARE I SVERIGE
Välkommen i den svenska naturen! I Sverige är det
tillåtet för alla att vistas i skog och mark och plocka vilda
bär som blåbär, lingon och hjortron. Vi kallar det allemansrätten. Det är en frihet som kräver ansvar och hänsyn
av besökaren. Vi får inte störa den bofasta befolkningen
och måste vara rädda om naturen och andras egendom.
Här är några viktiga regler för den som besöker Sverige
som turist.

Respektera rätten till hemfrid
Det är inte tillåtet att vistas eller passera alldeles nära
gårdar och boningshus. Inte heller får man passera över
plantskog, åkrar eller annan mark med grödor.
Bär och annat i naturen
Det är tillåtet att plocka vilda bär som lingon, blåbär
och hjortron. Självklart är det förbjudet att ta bär, frukt,
grönsaker och liknande i trädgårdar eller odlingar. Det
är också förbjudet att hugga träd eller buskar, bryta
grenar, ta näver eller på annat sätt skada träd.
Tält och husvagn
Man får tälta i naturen någon natt med enstaka tält på
ordentligt avstånd från boningshus. För att tälta längre
tid på samma plats eller med flera tält krävs markägarens
tillåtelse. Det är inte tillåtet att campa på badstränder, i
parker och annan naturmark i anslutning till tätbebyggelse.
Markägarens tillstånd krävs för uppställning av husvagn.
På många privata vägar är det förbjudet att köra med

motorfordon. Det är straffbart att köra in på väg med
förbudsskylt. P-platser och rastplatser vid allmän väg är
till för rast och vila, inte för övernattning. Ofta är det
förbjudet att stå över natten på vägarnas rastplatser. För
övernattning finns många campingplatser i Sverige med
rimliga priser.

Förbjudet att köra i terrängen
Det är förbjudet att köra med motorfordon i terrängen.
Som terräng räknas all naturmark utanför väg. Man får
alltså inte ställa upp sin bil eller husvagn på t ex en strand,
äng eller naturmark. Det är endast tillåtet att tillfälligt
stanna i omedelbar anslutning till vägen, där man inte
skadar marken eller är en fara för trafiken.
Ta hand om skräpet
All form av nedskräpning utomhus är förbjuden. Den som
skräpar ner eller lämnar kvar skräp i naturen kan dömas
till böter eller fängelse. Sopor och skräp kan lämnas i sopkärl vid vägarnas rastplatser.
Eldningsförbud
Som bränsle till en liten lägereld får man ta pinnar och
kottar på marken. Men det är vanligt med eldningsförbud
under sommaren. Då är all öppen eld förbjuden, även i
iordninggjorda eldstäder. Släng aldrig cigarrettfimpar i
skogen! Det är förbjudet och orsakar många skogsbränder.
Elda inte direkt på berghällar – de spricker sönder. Den
som bryter mot eldningsförbud eller är ovarsam med
eld kan dömas till böter. Turistbyrån kan ge besked om
eldningsförbud.

Skyddad natur Det här är symbolen för
lagskyddad natur, t ex naturreservat och nationalpark. Där gäller vanligen särskilda regler.
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