
5. Cykel och fordon
Visst är det roligt att dundra fram i naturen men tänk på att du inte får köra med 

fordon i terräng och att bullret från exempelvis en fyrhjuling kan störa både 

människor och djur. När du cyklar i naturen är det viktigt att du visar hänsyn och 

inte förstör mark och växter. 

Cykling
Att cykla på enskilda vägar, stigar och i mountainbikespår är tillåtet. Markägare får 

inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling. Det går bra att cykla fritt i naturen om 

det görs på ett skonsamt sätt. Genom att anpassa ditt vägval och körsätt skadar 

du inte marken i onödan.

När du cyklar i närheten av ett hus är det viktigt att visa hänsyn. Du får inte cykla 

över planteringar, trädgårdar, plantskolor, parkplanteringar, skogsplanteringar och 

andra känsliga områden. Det är heller inte tillåtet att arrangera terrängcykling i 

grupp utan att ha frågat markägaren om lov.

Cyklar med motor går att köra på vägar och cykelbanor men inte på stigar eller 

fritt i terrängen.

I nationalparker och naturreservat kan särskilda regler gälla för cykling. Det kan 

vara helt förbjudet eller bara tillåtet på vissa leder. 

Terrängkörning
All terrängkörning med fordon är förbjudet. Det behövs inga förbudsskyltar för 

att förbudet mot terrängkörning ska gälla. Motordrivna fordon i naturen leder 

till skador på mark och växter och kan även störa djur och människor. Om du ska 

parkera ditt fordon kan du göra det precis intill vägen om du inte skadar marken, 

stör markägaren eller står i vägen.



Vad är terräng?
All naturmark utanför vägar till exempel skogsmark, kalfjäll, våtmarker, stränder, 

hedar, parker, åkrar och ängar räknas som terräng. Det gäller även stigar, 

vandringsleder, motionsspår och leder eller som skapats i terrängen vid till exempel 

skogsbruk. 

Vad räknas som motorfordon
Motordrivna fordon är alla slags fordon som drivs med motor till exempel bilar, 

motorcyklar, fyrhjulingar, mopeder, snöskotrar, traktorer och andra motorredskap. 

Det gäller även om dessa fordon drivs med el. 



Tänk på det här:
• Det är förbjudet att köra med motordrivet fordon i terräng. 

• Parkera ditt fordon så att du inte skadar marken, står i vägen eller stör. 

• Var försiktig när du cyklar på stigar så att du inte skrämmer människor 
och djur.

• Fråga markägaren om lov om ni är många som vill cykla i naturen.

Bra länkar
Cykling i naturen
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Cyk-
ling/

Motortrafik i naturen
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Motortrafik-i-naturen/Fyrhjuling-
ar-och-motorcyklar/

Terrängkörningslagen
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattnings-
samling/terrangkorningslag-19751313_sfs-1975-1313




