
 
 
 

I NFO RM AT I O N  
 
2010-07-15   

 

   

K U L T U R  O C H  F R I T I D  -  F R I L U F T S L I V  

   Gävle kommun, Box 801, 802 50 Gävle, Sverige Besöksadress Slottstorget 1  

Tfn 026-17 80 00 (vx), 026-17 83 38 (dir) Fax 026-65 38 43  

charlotte.holmsten@gavle.se 

www.gavle.se 

Information från Kultur och Fritid – Friluftsliv, Hundar och offentliga badplatser 
 

Var det är tillåtet att bada med hunden är reglerat i Gävle kommuns ordningsföreskrifter. Föreskrifterna 

gäller offentliga platser, och dit räknas alla badplatser i kommunens regi.  Från och med den 1 maj till den 

30 september är det, enligt föreskrifterna, förbjudet för hundar att vistas och bada på kommunens offentliga 

badplatser.  I Vårvik får hunden följa med ned på stranden men inte bada i vattnet.  

 

Dessa platser räknas som kommunens offentliga badplatser, d.v.s. där det inte är tillåtet att låta hunden 

bada: 

 

 Bönaviken 

 Engeltofta 

 Engelsbergs camping 

 Forsbybadet, Testeboån 

 Gammel-Annabadet 

 Hilleviksbadet 

 Högbacka 

 Konsumbadet/Brädviken 

 Laduholmen, Forsbacka 

 Limön 

 Sandsnäsbadet 

 Saltharsfjärden 

 Strömsbrobadet, Testeboån 

 Torsvedabadet, Testeboån 

 Totrabadet 

 (På sträckan från Gustavsbro nedströms Gavleån finns ingen badplats men sträckan räknas ändock 

som en offentlig plats och ingår i de lokala ordningsföreskrifterna) 

 

Tre offentliga badplatser som inte är utpekade i de lokala ordningsföreskrifterna och som inte är kommuna-

la badplatser utan drivs av föreningar är: 

 Vårvik – I vårvik får hunden följa med ned på stranden men inte bada i vattnet. 

 Harnäs – Här får hundar inte vistas på badplatsen 

 Smörnäs – Här får hunden bada, dock viktigt att respektera och visa hänsyn till övriga badgäster 

 

I övrigt är det tillåtet att låta hunden bada, enligt allemansrätten, vid de badplatser eller vattendrag som inte 

räknas som offentliga platser, förutsatt att föreningar eller campingar inte har egna regler. Det är hundäga-

rens ansvar att ta reda på vilka regler som gäller för den specifika platsen. Det finns till synes fler platser att 

bada med sin hund än vad som är förbjudet. Det finns många naturligt bildade badstränder och kanter 

längst kusten och vid våra insjöar som kan vara lämpliga att bada ifrån med sin hund.  Enligt allemansrät-

ten är det dock en frihet som kräver ansvar och hänsyn av besökaren. 
 


