Allemansrätten
Du har rätt att vistas i naturen oberoende vem som äger
marken. Det är allemansrättens grund.
Allemansrätten gäller både på land och på vatten. Du får
bada vid stränder, åka båt nästan överallt, förtöja och
övernatta något dygn i båten. Kraven på hänsyn mot
omgivningen är desamma som på land. Inte störa – inte
förstöra!
Du får göra upp eld i naturen, om förhållandena är säkra
och det inte råder eldningsförbud.
Du får fritt plocka blommor, bär och svamp i naturen. Men
var uppmärksam på att vissa växter är fridlysta och att
särskilda regler gäller i nationalparker och naturreservat.
Du får tälta något enstaka dygn i naturen. Tänk på att inte
störa markägaren eller skada naturen. Välj att slå upp tältet
på tålig mark och inte i använd betesmark, jordbruk eller
plantering. Tältplatsen får inte ligga nära boningshus.
Att köra med husbil eller motorfordon i terräng är förbjudet.
Det är alltså inte tillåtet att köra ut med husbil och campa på
naturmark. Markägaren kan förbjuda motortrafik på enskild
väg. Men ägaren kan inte förbjuda någon att gå, cykla eller
rida på vägen, såvida inte vägen skadas.
Lämna inte kvar eller kasta något skräp. Burkar, glas, plast
och annat skräp kan skada djur och människor.
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Äventyret
kan börja!
Några tips för att säkerställa en
trygg semester med husbil

Om du vill anmäla ett brott
eller tipsa polisen, ring 114 14.
I akut läge eller pågående
brott, ring 112.

När du tar en paus
börjar tjuvarna jobba
Med husbil har du alla förutsättningar att få
uppleva det bästa av Sverige på din semester.
Oavsett om du styr färden mot stad, land eller
vildmark är det som regel tryggt att campa.
Kriminaliteten är låg och vi vill gärna att den ska
fortsätta vara det.
Men eftersom det förekommit stölder och rån
mot husbilar som stannat för övernattning längs
vägar och på rastplatser, vill vi göra er uppmärksamma på några saker.
Följ polisens tips för få en så säker och trygg
semester som möjligt.

Tre tips för en säkrare
husbilssemester
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Välj hellre campingplatser i stället för
rastplatser för övernattning.
Lägg inte värdesaker i framsätet eller
på instrumentbrädan.
Parkera alltid på väl synliga och helst
upplysta platser.

