
 

 

 

 

Tidö - Lindö 

Förr och nu 

Natur- och kulturvärden 

Leva och nyttja 

Vad får man göra? 

Allemansrätten 

Ansvar och rådighet 

 

 

 









Skog, öppna marker och vatten  

- här finns något för alla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Några naturvärden att särskilt 

uppmärksamma på Tidö – Lindö? 
Generellt 

• Gamla lövträd och lövrikedom, 

främst ek, ask och lind, död ved 

• Mistel 

• Strandzonen och vass, 

fågelfauna 

Specifika områden 

• Barrblandskog på höjderna, 

gamla tallar och skoglig 

kontinuitet 

• Västerudden (delområde i länets 

naturvårdsplan), även bort mot 

badplatsen 

 



 

Vad får man göra? 

 Gäller samma sak i naturmark, på allmänningar eller 

tomtmark? Spelar det någon roll om du är markägare? 

 

• Grunden är densamma för alla, men det kan finnas 

undantag  

• Strandskydd, upphävt men värdena finns kvar, eget ansvar 

• Artskydd, vad gäller för mistel, fåglar och huggorm? 

• Terrängkörning, gäller det mig?  

• Det generella biotopskyddet, vad är det? 

• Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken, en slasktratt som gör 

stor naturvårdsnytta i den lilla skalan 

 

 

 

 



Tillgänglighet och 

allemansrätt 

 • Grundlag år 1994, ”alla skall ha 
tillgång till naturen” 2 kap 18§ RF 

• Den som nyttjar allemansrätten 

ska visa hänsyn och varsamhet 

mot naturen, 7 kap 1 MB 

• Nyttja utan att störa eller förstöra 

• Gäller även tomt om den är stor, 

liksom bryggor eller liknande 

anläggningar 

• Hemfridszon 

• Har markägare rätt att hindra 

allmänhet? 

 



Bevara och utveckla Tidö-Lindö till en väl fungerande 

livsmiljö för såväl människor, växter och djur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad kan ni göra tillsammans och vad kan just du göra? 

• Öka upplevelsevärden på ön 
genom att tillgängliggöra utan att 
förstöra 

• Värna, informera om och var stolta 
över det som är unikt, ovanligt eller 
bara fantastiskt vackert eller 
värdefullt 

• Tänk långsiktigt och enas kring vad 
ni vill ha framöver och hur ni ska 
kunna upprätthålla det över tid, 
skötsel är ofta ett evighetsprojekt 

 

 
 

 




