
Tillåtet att tälta i många av våra naturreservat
Allemansrätten ger oss möjlighet att sätta upp tält och övernatta något enstaka dygn om man inte stör 
markägaren eller skadar naturen. Men i naturreservat och nationalparker gäller ibland andra regler,  
och i en del reservat är det inte tillåtet att till exempel slå upp sitt tält.
För att underlätta för dig som ska ut i naturen har vi här samlat de naturreservat där tältning är tillåten 
enligt föreskrifterna i en lista. Här får du tälta 24 timmar utan markägares tillstånd men var noga med att 
följa övriga reservatsföreskrifter. De hittar du enklast på vår webb, och på skyltar i respektive reservat.  
 
Men tänk på att även om tältning är tillåten, är det inte alltid en bra tältplats. Och att det är tillåtet att 
tälta är inte samma sak som att det är tillåtet att parkera eller övernatta med husbil eller husvagn.  

Välkommen ut i naturen!

Blautmörskogen
Bojsvätar
Bojsvätar södra
Bruten
Bräntings
Bräntings haid
Bungenäs
Burggathagen
Bälsalvret
Bästeträsk
Filehajdar
Forsviden
Furilden

Gothem suderbys
Grausne Källmyr1 
Grodvät
Gräne
Hajdhagen
Hajdhagskogen
Hall-Hangvar
Hejdebyhöjden
Hejnum hällar
Hejnum Kallgate
Hinser
Hoburgsmyr
Horsan

Jungfrun
Jusarve skog
Langhammars2  
Lauks
Mölnermyr
Nors
Ryssnäs3 
Sajgs
Salmbärshagen
Sigfride
Siglavs
Slite skärgård
Sojdmyr

Stora Vede
Storhagen4

Storsund
Tiselhagen
Träskvidar
Törrvesklint
Vitärtskällan
Västerhuse
Västers myr
Ölbäck

Norr

Söder
Alstäde skog
Bosarve lövskog
Bosarve naturskog
Botes källmyr
Bäcks
Ekstakusten1

Fide lövskog5

Fjälängar
Fonnsänget
Gerum prästänge
Grogarnsberget

Guffride
Hajdes storhage
Hajdkvie skog
Hambrar
Haugajnar
Helges hage
Herrgårdsklint
Holmhällar
Husrygg
Kistänge
Klosteränge

Kvie källmyr
Källinghagen
Langmyrskog
Lindeberget
Lindhammarsmyr
Lundar
Maldes
Mullvalds strandskog
Närsholmen3

Ollajvs
Rongärde

Russvätar
Sigdes
Smaulmyrar
Snögrinde
Stenstugu skog
Vivesholm
Västlands
Västra märgelgraven
Ålarve

1. Inte längre än 24 timmar.
2. Tillåtet men inte lämpligt att tälta.
3. Tillträdesförbud på vissa delar 15 mars –15 juli.
4. Förbjudet att gräva eller hacka.
5. Endast på gräsad parkeringsyta.


