ALLEMANSRÄTTEN
–SÅ FUNKAR DEN!

Jag håller mig tillräckligt
långt bort från någons hem.

I will stay clear of
private dwellings.

Jag tältar bara så länge
jag får och där jag får.

I will only pitch a tent
where I am permitted to.

Jag eldar inte på klippor
eller om det finns
en brandrisk.

Jag tar med mig
mitt skräp.

I will not light fires on, or near,
rocks or on sites where there is
a risk of a fire spreading.

I will not litter.

Jag vet hur jag gör
mina behov i skogen.

Jag skadar inte
skog och mark.

Jag stänger
alltid grinden.

Jag plockar bara de
blommor, svampar och
bär som jag får plocka.

Jag håller koll på vad
som gäller när jag är i
ett skyddat område.

I will not leave any
signs of human waste.

I will not cause any
damage to forests or
countryside.

I will always
close gates.

I will not pick
endangered flowers.

I will stay aware of
the rules that apply in
protected areas.

Jag har koll på min hund.

I will keep my dog
under proper control.

HÅLL SVERIGE RENT

Jag visar alltid hänsyn
mot djur och människor
i naturen.
I will be conscious about
humans and wild animals when
enjoying the nature of Sweden.

Vet du vad som gäller när du använder naturen som din arena?
Läs mer om allemansrätten på hsr.se/dinarena

Are you aware of what you are allowed to do in Sweden’s forests,
mountains and countryside?Find out more about
the Outdoor Access Rights
(Allemansrätten) at www.hsr.se/outdooraccessrights

KEEP SWEDEN TIDY

Jag badar där jag får
och jag lägger min båt
där det är okej.

Jag kör bara
motorfordon där jag får.

I will only take a swim
where it’s allowed.

I will only operate a motor
vehicle where permitted.
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