
Allemansrätten – ridning



Den gäller vare sig man tar sig fram till fots, 
åker skidor eller rider. 
 För att alla ska kunna njuta av naturen 
och för att vi inte ska skada djur och natur 
behöver vi visa hänsyn. Vi kan sammanfatta 
det i att inte störa – inte förstöra.
 Som ryttare i naturen har du stor nytta av 
att känna till några enkla regler. 

Du får inte rida överallt
I allmänhet är det tillåtet att rida på skogs-
bilvägar och andra enskilda vägar. Men om  

det innebär skada på vägen, kan vägens 
ägare få rätt att förbjuda ridning på vägen, 
till exempel vid tjällossning. 
 Boende har rätt att känna sig ostörda i sitt 
hem. Därför är det inte tillåtet att, utan lov, 
rida över tomt eller gräsmatta. 
 Det är också viktigt att tänka på att natu-
ren lätt kan förstöras. Därför är det inte 
tillåtet att rida över planteringar (även 
skogs planteringar), åkrar, vallar och lik-
nande områden som lätt kan skadas. Undvik 
också att rida på annan ömtålig mark, till 

exempel mjuka skogsstigar, ängar och hagar, 
lavmarker och kärrmarker. På vår och höst 
när markerna är blöta och mjuka är risken 
för markskador extra stor. Var rädd och 
dikeskanter och vägrenar. 

Stort ansvar vid organiserad ridning
Om du rider ofta och regelbundet i samma 
område, tala först med den som äger eller 
brukar marken. Detsamma gäller om du vill  
lägga ut hinder som stockar och annat. 
Kravet på samråd med markägare är extra 
stort på den som driver organiserad ridverk-
samhet. 
 Tänk på att risken för markskador är 
större när ni rider i grupp. Den som leder till 
exempel en utflykt med många ryttare har ett 
extra stort ansvar och kan bli skadestånds-
skyldig om gruppen orsakar skador. 
 Reglerna i miljöbalken är till för att skyd-
da människors hälsa och miljön mot skada. 
Miljöbalken ställer hårda krav på den som 
leder eller ansvarar för organiserad verksam-
het i naturen, till exempel ridarrangemang 
av olika slag. En arrangör måste bland annat 

ha tillräcklig kunskap om allemansrättens 
förutsättningar och informera deltagarna 
om vad som gäller.

Lämna hunden hemma
Lämna hunden hemma när du är ute och 
rider. Det går inte att ha full kontroll över en 
hund från hästryggen. På våren och som-
maren, 1 mars – 20 augusti, får inga hundar 
springa lösa i skog och mark. 

Rid inte i skidspår
Rid inte på vandringsleder, i motionsspår el-
ler i markerade skidspår. Det är för stor risk 
att det blir skador. Det kan till och med vara 
straffbart enligt lokal ordningsföreskrift. Det 
är också bra att undvika att rida i uppåkta 
skidspår. 
 Visa hänsyn mot gående. Som ryttare får 
du inte använda gång- eller cykelbanor. 

Nationalparker och naturreservat
I nationalparker och natur -
reservat är det i allmänhet för-
bjudet att rida annat än på  
särskilt markerade stigar eller 
leder. De kan också vara ridförbud i hela om-
rådet. Vad som gäller framgår av de anslags-
tavlor som finns uppsatta vid området. Det 
går också att få upplysningar från kommu-
nen eller länsstyrelsen. 

Mer information
www.naturvardsverket.se/allemansratten

’’
	 Inte	störa	–	inte	förstöra	
	 är	huvudregeln	i		
	 allemansrätten.”

Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla  
att röra sig fritt i naturen. 

Ibland gäller hårdare regler

En del områden med särskilt viktig natur kallas

Nationalpark eller Naturreservat. Där gäller

hårdare regler. Det här märket finns på skyltar

och på träd eller stolpar vid sådana områden.

På anslagstavlor kan man läsa

vilka regler som gäller.

Skogen är inte farlig

Många är vana att leva i staden och att alltid

ha människor omkring sig. Då kan man tycka

att det är för tyst och ensamt i skogen. Det

kan kännas farligt. Men i skogen finns inget

att vara rädd för. I Sverige finns nästan inga

farliga djur. De flesta djur är rädda för männi-

skor och håller sig undan*. 

Upptäck* naturen du också

Ta med något att äta och gå ut i naturen,

ensam eller tillsammans med vänner, familj

eller släktingar. På många platser i naturen

finns det särskilda ställen där man kan grilla.

Lyssna på fåglarna. Plocka några vackra

blommor att ta med hem. Det finns mycket

att upptäcka i naturen. Din kommun kan ge

tips om fina platser i naturen.

Om du vill veta mer

Du kan läsa mer om allemansrätten och

Sveriges natur på Naturvårdsverkets hemsida

www.naturvardsverket.se. Texten finns på

svenska, engelska och tyska. Du kan också

ringa till din kommun och fråga om allemans-

rätt och natur.

Allemansrätten

*Ordlista

Berghäll: Där marken är av slät sten. 

Bon: Hem, där djuren bor, t ex ett fågelbo.

Grind: ”Dörr” i ett staket/stängsel runt ett

område där det brukar vara hästar, kor 

eller får. 

Hålla sig undan: Fly, gömma sig.

Hänsyn: Visa hänsyn (respekt). Vara försiktig,

inte störa* eller skada*.

Iland: Gå iland; gå från en båt eller från 

vattnet upp på marken.

Koppel: Kedja, band eller rem som man 

håller fast hunden med.

Lös: Ha hunden lös; hunden är fri och ingen

håller fast den med kedja/band/rem (koppel).

Motionsspår: Stigar eller små vägar som

har gjorts för att man ska gå eller springa 

(motionera) där.

Odlad: Odlad mark; mark där det växer säd,

grönsaker och liknande.

Plantering: Mark där man odlar t ex träd,

buskar eller blommor.

Regler: Säger vad som gäller; vad man får

göra och inte får göra. Bryta mot regler = göra

sådant som är förbjudet/kriminellt.

Skada: Förstöra något, t ex bryta, skära, 

göra illa.

Skrämma: Göra så att någon blir rädd och

nervös.

Skräp: Sopor; sådant man ska kasta i 

soptunnan.

Sprida: Elden sprider sig; en liten eld blir stor

och det börjar brinna runt omkring.

Stig: En smal ”väg” i naturen som har blivit

där människor och djur har gått mycket.

Straffas: Man måste betala böter eller sitta 

i fängelse.

Störa: Vara försiktig och inte t ex skrika eller

spela musik jättehögt. 

Tomt: Marken närmast ett bostadshus.

Upptäcka: Se och lära sig nya saker, hitta.

Vattendrag: Åar, floder.

Vilda bär: Ingen har planterat dem, t ex 

blåbär och lingon.

Åker: Mark där det växer säd.

Text på lätt svenska
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Om du vill veta mer
Du kan läsa mer om allemansrätten på  
www.naturvardsverket.se/allemansratten  
Du kan också ringa din kommun eller  
länsstyrelse. 
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