Allemansrätten – ridning

’’

Inte störa – inte förstöra
är huvudregeln i
allemansrätten.”

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

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 sommaren, 1 mars – 20 augusti, får inga hundar
springa lösa i skog och mark.

Allem

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

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.

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 naturen lätt kan förstöras. Därför är det inte
tillåtet att rida över planteringar (även
skogsplanteringar), åkrar, vallar och liknande områden som lätt kan skadas. Undvik
också att rida på annan ömtålig mark, till

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 ridverksamhet.
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 skadeståndsskyldig om gruppen orsakar skador.
Reglerna i miljöbalken är till för att skydda människors hälsa och miljön mot skada.
Miljöbalken ställer hårda krav på den som
leder eller ansvarar för organiserad verksamhet i naturen, till exempel ridarrangemang
av olika slag. En arrangör måste bland annat
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farliga djur. De flesta djur är rädda för människor och håller sig undan*.
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Upptäck* naturen du också
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Ta med något att äta och gå ut i naturen,

g

NaTUrVÅrDSVErKET
iSBN 978-91-620-8533-9

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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