
 
 

 

  
  

  

 

  
 

  

 

   
  

  
  

 

  
 
 

 
 

  

 
  

 

  
  

 

  
 

  
 

 

   

   

  

  
  

 

  
  

 

   
 

 

Elevblad Gålö – Bilaga 8 

Allemansrätten och naturreservat 

Allemansrätten gäller överallt i Sverige, men när du är på Gålö kommer du att vara 
i ett naturreservat. Där är det andra regler som gäller. Se till att du har koll på de olika 
regler som gäller för allemansrätten och naturreservatet. Det handlar om att 
ta ansvar och ta hand om vår gemensamma natur.  

Generella regler för naturreservat 
Olika regler gäller för olika naturreservat. 
Nedan följer några generella regler som du 
behöver ta hänsyn till överallt: 

• Akta träd, buskar och andra växter. Plocka 
inte orkidéer eller andra fridlysta växter. 

• Lämna berghällar, block och stenar orörda. 

• Gå inte för nära fågelbon eller ungar. Skada 
inte ormar, kräl- och groddjur. Besök inte 
fågel- och sälskyddsområden under tider då 
tillträdesförbud råder. 

• Håll alltid hunden kopplad. 

• Gör inte upp eld och passa noga kök och grill 
för eldfaran. Det är absolut förbjudet att lägga 
engångsgrillar i soporna! Vid många av stiftel
sens sopmajor finns särskilda runda plåtkärl 
märkta med ”För engångsgrillar”. Där ska 
dessa grillar läggas. 

• Stör inte andra med radio, cd-spelare, musik
instrument eller liknande. 

• Tälta eller förtöj båten högst två dygn vid 
samma strand. Stannar du längre måste du 
ha tillsynsmannens tillstånd (särskilda regler 
gäller på Grinda, Utö och Landsort). Många 
hus inom reservaten är privata. Gå inte in på 
tomter eller till hus och bryggor. 

• Respektera lantbruken. Trampa inte i åkrar 
och stäng grindar efter dig. 

Allemansrätten 
Allemansrätten bygger på att vi alla tar ansvar, 
och tar hand om vår natur. 

• Du får gå och cykla nästan överallt. Även på 
privata vägar, men inte nära hus, genom träd
gårdar, planteringar eller odlad mark. 

• Du får bo i tält en natt, fråga markägaren om 
du vill bo fler nätter. Men inte köra bil, moped 
eller motorcykel i naturen, på stigar eller mo
tionsspår. 

• Du får äta matsäck och titta på fåglar och 
blommor. Men inte skräpa ner. Ta med dig 
burkar, plast och annat skräp som kan skada 
människor och djur. 

• Du får bada, åka båt och gå iland längs kust 
och öar, men inte nära hus på någons tomt. 

• Du får plocka blommor, bär och svamp. 
Men du får inte ta eller skada träd och bus
kar, eller ta frukt eller grönsaker från någons 
trädgård eller åker. 

• Du får fiska längs med kusten och i de stora 
sjöarna. Men du får inte fiska i mindre sjöar, 
då behöver du fiskekort. 

• Du får göra upp en liten eld, men elda inte 
direkt på berget (för då spricker det) eller om 
det är torrt och eldningsförbud (sommaren). 

• Du får ta med dig hund i skog och mark, 
men de får inte vara lösa mellan 1 mars och 
20 augusti. 

OBS! Allemansrätten 
gäller inte om du är  
i ett naturreservat,  

då är det hårdare regler. 
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