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Förord 
Allemansrätten är en viktig del i den svenska folksjälen. Men ibland är den otydlig 
och då kan problem uppstå. Naturvårdsverket har därför finansierat en utredning 
om allemansrätten. Utredare har varit professor Klas Sandell vid Karlstads univer-
sitet samt naturvårdsjurist dr. Margaretha Svenning vid länsstyrelsen i Skåne. De-
ras rapport tar upp allemansrättens legala, samhällsvetenskapliga och historiska 
förutsättningar och de problem den nutida utvecklingen fört med sig. Utredningen 
utmynnar i ett antal förslag på möjliga lösningar.  
 
Del 1 i rapporten är skriven av Klas Sandell. Hans utgångspunkt är historiskt och 
samhällsvetenskapligt orienterad. Han beskriver hur allemansrättens innehåll och 
roll är direkt relaterad till samhällsutvecklingen. Del 1 avslutas med förslag på hur 
allemansrätten kan utvecklas och hur problem som är uppe för diskussion kan lö-
sas.  
 
Del 2 i rapporten är skriven av Margaretha Svenning, som har en juridisk utgångs-
punkt. Den övergripande frågeställning hon utreder är om nuvarande grundlags-
skyddade allemansrätt, tillsammans med tangerande regelverk, räcker till för att 
bevara vår nuvarande öppna tillgång till naturen. Krävs eventuellt justeringar i 
befintliga regelverk för att tillåta en adaption till de nya krav allemansrätten utsätts 
för? Även hennes delrapport avslutas med konkreta förslag och rekommendationer. 
 
Författarna står själva för sina resultat, slutsatser och rekommendationer.  
 
Naturvårdsverket har ett ansvar att värna och främja allemansrätten genom vägled-
ning, kunskapsspridning och samordning. Vi ska samverkan med andra myndighe-
ter och föreningslivet och kommer därför låta alla som vill lämna synpunkter på 
förslagen i utredningen.  
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1 Professor, Geografi och turism; Karlstads universitet; E-post: Klas.Sandell@kau.se; Karlstads 
universitet: http://www.kau.se. Forskningsprogrammet "Friluftsliv i Förändring": 
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"Historisk och samhällsvetenskaplig exposé" 
 
Utifrån vår utrednings övergripande syfte: "att skaffa ett brett kunskapsunderlag 
kring allemansrätten" så skall mitt arbete vara "en mer historisk och 
samhällsvetenskaplig exposé över allemansrätten och dess kopplingar till 
landskapets resurser, friluftslivstradition etc". Denna exposé redovisar jag här – 
efter en inledande sammanfattning med rekommendationer – i form av fem kapitel 
plus referenser. Mot bakgrund av utredningens mycket måttliga omfattning i tid så 
bygger detta i stor utsträckning på egna tidigare texter och vilka det gäller anges i 
inledningen till respektive kapitel.2 Det första kapitlet efter sammanfattningen är en 
historisk snabbteckning över friluftslivets, naturturismens och allemansrättens 
framväxt i Sverige. Då allemansrättens innehåll och roll hela tiden är direkt 
relaterad till samhällsutvecklingen i övrigt så är detta inte bara en nödvändig 
bakgrundskunskap utan också en viktig referensram för alla diskussioner om 
allemansrättens framtid. Därefter följer i nästa kapitel ett principresonemang om 
vad allemansrätten kan anses vara utmynnande i några principfigurer för dess 
innehåll och konfliktområden. Som en fördjupning av vad "naturen" kan anses vara 
– t.ex. i grundlagens "alla skall ha tillgång till naturen enligt allemansrätten" – så 
lyfts sedan i nästa kapitel begreppen natur och landskap fram som viktiga 
referensramar för vad allemansrätten i grunden handlar om. Därefter fokuserar ett 
kapitel allemansrättens ställning hos svenska folket såsom det framkommit i några 
enkätundersökningar och där berörs även hur allmänheten ser på eventuella 
förändringar av allemansrätten liksom synsätt hos landsbygdsbor och arrangörer av 
naturturism. Mina samhällsvetenskapliga perspektiv avslutas med ett kapitel som 
innehåller ett antal förslag på vad som är vägval inför framtiden och där även ett 
antal förslag på konkreta förändringar diskuteras. Avslutningsvis i denna del 
återfinns litteraturreferenserna samlat för alla dessa fem kapitel, men ett antal 
underlag av typ skriftlig personlig kommunikation och en del massmediamaterial 
förtecknas enbart i anslutning till där de refereras i texten. 
 

                                                 
2 Med tanke på att allemansrättsfrågorna på olika sätt återkommit under hela min tid som forskare så 
finns ett otal personer som gett avgörande inspiration och hjälp. Men, förutom Naturvårdsverkets 
expertpanel för allemansrätt (Margaretha Svenning, Annica Ideström, Per Nilsson och Nils 
Hallberg), så personer som har varit av särskilt stor betydelse som fackgranskare för hela eller delar 
av just denna rapporttext är (i bokstavsordning): Ingemar Ahlström, Firma Friluftsplanering; Bertil 
Bengtsson, f.d. justitieråd; Peter Fredman, Professor Mittuniversitetet; Lina Holmgren, 
Tillväxtverket; Daniel Nilsson, Riksantikvarieämbetet; Marie Stenseke, Professor Göteborgs 
universitet; Sverker Sörlin, Professor Kungl. Tekniska Högskolan; Gunnar Zettersten, tidigare 
Naturvårdsverket; och Åsa Åslund, Universitetslektor Linköpings universitet – vilket naturligtvis 
inte friskriver mig från det slutgiltiga ansvaret. 
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Slutsatser och rekommendationer ur ett 
samhällsvetenskapligt perspektiv 
 
Här följer sammanfattningar av mina fem kapitel och underrubrikerna med 
utropstecken nedan är mina övergripande slutsatser. Efter dessa 
kapitelsummeringar följer mina rekommendationer inför allemansrättsfrågornas 
vidare hantering. Men det är här också viktigt att peka på att det går inte att 
behandla allemansrättens framtid "styckevis och delt" då frågorna dels berör basala 
välfärdsvärden knutna till livskvalitet, folkhälsa, frihetskänsla, identitet, tillit, 
pedagogik, glesbygdsnäringar, boendemiljö m.m. och dels inbegrips vida 
myndighets- och lagstiftningsområden. Det handlar om alla geografiska nivåer från 
det grannskapslokala till det nationella liksom Sverigebildens internationella 
betydelse och berör snart sagt alla lagstiftningens olika områden. Alla eventuella 
förändringar av allemansrätten måste därför sättas in i ett vidare sammanhang, 
utredas grundligt och beslutas efteränksamt. Förhoppningsvis kan denna 
begränsade utredningsinsats om samhällsvetenskapliga perspektiv på 
allemansrätten fungera som en av utgångspunkterna för sådant framtida utrednings- 
och utvecklingsarbete. 
 

Allemansrättens roll och innehåll är direkt 
relaterad till samhällsutvecklingen! 
 
Den praktik som vi associerar med den moderna allemansrätten verkar ha tagits för 
given av friluftsliv och naturturism när de etablerades i slutet av 1800-talet. Sedan 
har den moderna allemansrätten som begrepp och praxis successivt vuxit fram 
parallellt med det moderna urbaniserade samhällets friluftsliv, utomhuspedagogik, 
sociala naturvård och naturturism. En viktig fas i denna framväxt, efter 
etableringsfasen runt sekelskiftet 1900, var mellankrigstidens breddning av 
friluftslivet till större grupper parallellt med urbaniseringens och 
demokratiseringens genombrott. Under efterkrigstiden bör särskilt noteras det 
offentligas intresse för att fysiskt säkerställa den allmänhetens naturkontakt som 
mellankrigstidens ambitioner mer principiellt lyfte fram och som successivt sedan 
kodifierades i allmänt strandskydd och lagfäst allemansrätt. För vår egen tid, det 
tidiga 2000-talet, bör särskilt uppmärksammas den snabba utvecklingen av nya 
aktiviteter i naturpräglade landskap med stora inslag av globala influenser, 
kommersialisering, specialisering och sportifiering samtidigt som de breda enkla 
friluftsaktiviteterna har fortsatt mycket stor betydelse. 
 
Sammantaget är allemansrättens starka koppling till den övriga 
samhällsutvecklingen av avgörande betydelse för att förstå dess framtid. Man måste 
då starta i samhällets grundläggande karaktärsdrag i termer av bosättningsmönster, 
ekonomi, landskapsbruk, näringsliv, natursyn och omvärldsrelationer. Det handlar 
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mer specifikt om i vilken utsträckning som allmänheten är intresserad av friluftsliv i 
vid bemärkelse, för i så fall vilka typer av aktiviteter, vilka platser som söks upp, i 
vilken utsträckning man gör det på egen hand och i mindre grupper eller om man 
gör det i organiserade former, eventuellt som köpta servicetjänster. Det handlar inte 
minst om i vilken utsträckning det offentliga i termer av lagstiftning, 
samhällsplanering, utbildningsystem, folkhälsoengagemeng, glesbygdsutveckling 
och stöd till frivilligorganisationer, prioriterar allmänhetens uteverksamhet och i så 
fall i vilka former. Det handlar också om i vilken utsträckning särskilda grupper 
som markägare och turismentreprenörer uppfattar allemansrätten, friluftsliv och 
naturturism som en möjlighet eller en svårighet. Allemansrättens roll och innehåll 
är beroende av det samhälle det är en del av och vill man inte bara i efterhand 
konstatera hur allemansrätten ändrats eller försvunnit över tiden så måste man 
reflektera över, och eventuellt precisera och aktivt slå vakt om, de värden i 
allemansrätten som man vill skall leva vidare. 
 

Allemansrätten kan ses som ett toleransavgränsat 
frirum! 
 
Efter ett inledande resonemang om hur mångfasetterad frågan är om ett 
rekreationslandskaps tillgänglighet visar kapitel två genom ett antal illustrationer 
den svenska allemansrättens principiella karaktärsdrag som ett "friutrymme". Det är 
ett friutrymme mellan olika gråzonsgränser gentemot vad som enligt olika lagrum 
inte är tillåtet. I princip har vi avgränsningar av allemansrättens frirum i form av de 
krav som reses av:  
(i) hemfriden;  
(ii) att inte åstadkomma ekonomisk skada för markägaren;  
(iii) naturskyddets krav på respekt för fridlysningar, tillträdesförbud etc; samt  
(iv) det existerande landskapsbruket (jord- och skogsbruk, infrastruktur, bostäder, 
industriområden etc.) och dettas konsekvenser för fysisk tillgänglighet och 
landskapets attraktivitet för rekreation.  
 
Både organiserade och kommersiella verksamheter kan nyttja allemansrätten som 
en grund för sin verksamhet även om det organiserade nyttjandet (både 
kommersiellt och icke-kommersiellt) har tydligare krav på förkunskaper, platsval 
och hänsyn i förhållande till naturlandskapet och ger även myndigheter möjligheter 
till föranmälan och reglering. Det ligger dock en principiell problematik i att dessa 
regleringar och krav ligger i miljöbalken vilket innebär att det alltså i princip är 
påverkan på naturmiljön som i första hand avses, inte t.ex. störningar för 
markägare, andra friluftsutövare eller lokalbefolkning. Viktigt inför framtiden anser 
jag är att lyfta fram vad som kan kallas "den grundläggande" allemansrätten. Det 
handlar om att avgränsa allemansrätten ifrån en del av de aktiviteter som enligt 
resonemanget om "friutrymme" – i princip att det som inte är förbjudet är tillåtet –
 skulle kunna räknas som allemansrätt men som ändå av andra skäl inte bör räknas 
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dit (t.ex. köra motorfordon på snötäckt mark eller det fria handredskapsfisket längs 
kusterna och i de fem största sjöarna). I kapitel två diskuteras också parallellerna 
mellan allemansrätten och Elinor Ostroms resonemang om allmänningar och socialt 
kapital. Särskilt noteras då de generella problem och behov när det gäller socialt 
kapital som gäller i ett snabbt föränderligt samhälle – och som alltså gäller för 
allemansrätten i vår tid. 
 

Allemansrätten är ett uttryck för ett mångbrukat 
hänsynslandskap! 
 
Kapitel tre inleds med ett resonemang om vad som är ett "landskap" och var i så fall 
"naturen" går att finna i detta. Ett motiv för detta är den tydliga koppling till 
naturbegreppet som görs i grundlagens: "alla skall ha tillgång till naturen enligt 
allemansrätten". Denna utgångspunkt för allemansrätten är förstås svår att diskutera 
utan att reflektera något över "var naturen ligger", vilket enligt författaren av detta 
kapitel gör just ett landskapsperspektiv nödvändigt. Att naturbegreppet är kulturellt 
konstruerat och förändras över tid och ser olika ut bland olika grupper och individer 
är tydligt. Samtidigt får inte naturberoendet i en humanekologisk bemärkelse 
glömmas bort – vi är alla, alltid, direkt beroende av våra inknytningar i naturen för 
våra grundläggande behov. Ett naturbegrepp i linje av "det som människan inte 
kontrollerar" (frivilligt eller ofrivilligt) lyfts fram liksom betydelsen av en konkret 
kontakt med detta "okontrollerade" i ett modernt industrisamhälle där de flesta av 
våra naturrelationer dolts bakom rör, ledningar och väggar.  
 
Ett annat argument för betydelsen av att reflektera över allemansrättens 
landskapsperspektiv är att viktiga värden kan kopplas till det – inte minst i ett 
framtidsperspektiv. Allemansrätten handlar om ett gemensamt hänsynsfullt 
nyttjande av ett brukat – ett mångbrukat – landskap. Detta till skillnad mot de 
specialiserade rekreationslandskapen som är det huvudsakliga alternativet när det 
gäller att tillfredsställa det moderna samhällets intresse för naturkontakt och 
friluftsliv (nationalparker, friluftsområden etc.). Det hänsynsfulla mångbruket av ett 
nyttjat, ej museialiserat eller för fritidsbruk särskilt uppbyggt landskap, är 
allemansrättens bas. Detta landskapsperspektiv kan också på många sätt ses som 
grunden i en hållbar samhällsutveckling. Det här pekar på allemansrättens stora roll 
som miljöpedagogiskt redskap och som en grundläggande referensram för 
allmänhetens möjligheter att genom egna landskapsupplevelser etablera och 
vidmakthålla perspektiv på människans relation till natur och naturresurser som är 
förenliga med en hållbar utveckling. Det här är perspektiv på allemansrättens värde 
som berör basala aspekter på identitet och kunskaper om samhällets naturberoende 
och bör vara av den största betydelse inte minst när det gäller stadsbefolkningens 
förståelse för landsbygdens villkor.  
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Allemansrätten har en mycket stark ställning! 
 
Kapitel fyra presenterar resultat från olika enkätundersökningar bland Sveriges 
vuxna befolkning och visar på allemansrättens mycket starka position och att man 
ser den som något positivt värt att försvara. Allmänhetens kunskaper om den 
grundläggande allemansrätten är generellt goda och vi kan notera att man 
uppskattar allemansrätten som mycket betydelsefull för de egna 
utomhusaktiviteterna, betydligt viktigare än nyttjandet av naturreservat och 
nationalparker. Vi bör här påminna oss den mycket stora bredden i vilka kvaliteter 
man kopplar till friluftslivet – och där som sagt allemansrätten ses som ett 
huvudsakligt fundament. Det är en bredd som spänner från existentiella värden till 
pedagogisk resurs, miljöengagemang och frihetskänsla. Förutom att alla eventuella 
framtida förändringar av allemansrätten måste relateras till dess mycket starka 
ställning så bör vi också notera att man är betydligt mer tveksam till förändringar i 
form av inskränkningar för ideellt organiserade än kommersiellt organiserade 
grupper. Vi kan också notera ett stöd för att försöka förtydliga allemansrättens 
innehåll i lagstiftningen.  
 
Två grupper som är av särskilt intresse när det gäller allemansrättens framtid är 
markägare och turismentreprenörer och därför blir dessa särskilt uppmärksammade 
i detta kapitel. I praktiken innebär det att inte minst relationen stad-land (urbant-
ruralt) kommer i fokus och vissa skillnader noteras i synen på allemansrätten utifrån 
vilken relation man har till landsbygden. Det är en något större skepsis till 
allemansrätten och då särskilt kommersiell verksamhet bland de som är bosatta på 
landsbygden och verksamma i areella näringar. Vi kan också notera att i en separat 
undersökning av naturturismentreprenörers syn på allemansrätten så visade det sig 
att de generellt ser den som något positivt. Vi kan även notera det stora stödet hos 
allmänheten för att friluftsliv i vid bemärkelse bör vara ett offentligt ansvar och i 
huvudsak finansieras med skattemedel. Avslutningsvis refereras tre återkommande 
teman i den mediala diskussionen om allemansrätten, nämligen: (i) som hot mot 
den privata äganderätten; (ii) som syndabock för beteenden som ligger utanför 
allemansrätten; samt (iii) som livskvalitet i både vid och djup bemärkelse. 
 

Allemansrätten kan fokuseras och uppdateras! 
 
Mot bakgrund av de övriga kapitlens diskussioner av allemansrättens täta relation 
till samhällsutvecklingen i övrigt, dess principiella innehåll och nu aktuella 
utmaningar så för det sista samhällsvetenskapligt orienterade kapitlet ett 
principresonemang om förutsättningarna för allemansrättens framtid. I grunden 
identifieras då följande tre ramfaktorer för allemansrätten:  

- att man själv måste "kunna läsa i landskapet" vad som är tillåtet och 
förbjudet;  

- att den måste aktivt upprätthållas av intresserade nyttjare; och  
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- att den lärs ut genom att "socialiseras in” ute i landskapet.  
 
Den principiella frågan om fördelar och nackdelar med ökad lagstiftning berörs och 
några principiella övergripande förhållningssätt till allemansrättens framtid 
identifieras, nämligen:  

A. se vad det blir; eller 
B. business as usual, inkl nuvarande informationsinsatser; eller 
C. fokusera grundläggande värden och vara öppen för ny lagstiftning; eller  
D. göra principiella förskjutningar och lagstifta utifrån detta (t.ex. stärka 

naturturism, eller den privata äganderätten, eller biologisk mångfald, eller 
nationell identitet, eller allemansrätten som internationellt varumärke 
eller...). 

 
Vidare tas ett antal konkreta förslag upp när det gäller allemansrättens framtid. 
Dessa förslag är gjorda utifrån alternativ no. 3 ovan – att fokusera grundläggande 
värden och vara öppen för ny lagstiftning. Här pekas på behoven av att dels 
precisera och i vissa stycken strama åt allemansrättens avgränsningar runt sitt 
frirum – sitt "frihetsprisma". Här föreslås även en serie åtgärder för att stärka detta 
frihetsprismas möjligheter att motstå nutida och framtida inskräkningar. Inte minst 
diskuteras det kommersiellt organiserade nyttjandet av allemansrätten och då är 
sammantaget intrycket att det finns starka skäl för att reflektera över möjligheterna 
av en striktare reglering av detta men samtidigt att en urskärning av all sådan 
verksamhet ur allemansrätten har få fördelar och väldigt många nackdelar.  
 
På en övergripande nivå är det mitt intryck att allemansrättens problematik idag är 
mycket mer kopplad till brister i tillämpning av riktlinjer och lagutrymmen som 
redan statsmakterna indikerat och som även ligger nära allemansrättens ställning 
och roll hos allmänheten – än det finns ett behov av en helt ny riktning i dessa 
frågor. Det är inte minst en fråga om att lägga tillräckliga resurser på detta i 
rättsväsende och förvaltning och en fråga om prioritering i skola, organisationer och 
turismföretag. Resurser och prioriteringar som utifrån allemansrättens roll bör vara 
lätta att försvara. 
 

Rekommendationer 
 
Att Naturvårdsverket och det nyinrättade myndighetsnätverket för allemansrätten 
noggrannt följer allemansrättens utveckling för att i tid kunna uppmärksamma 
förskjutningar i dess roll och innehåll så att man vid behov på ett systematiskt, 
eftertänksamt och demokratiskt sätt kan hantera behov av förtydliganden eller andra 
åtgärder. 
 
Att man inte ser allemansrätten som ett frirum mellan annan lagstiftning där det 
som inte är förbjudet blir en del av allemansrätten utan att man fokuserar den s.k. 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6470 

Allemansrätten och dess framtid 

 14

grundläggnade allemansrätten. Sådant som t.ex. det fria handredsskapsfisket och 
färdsel med olika motorfordon blir naturligtvis inte förbjudet i och med detta men 
bör inte självklart ses som en del av just allemansrätten. 
 
Att myndigheter och politik allvarligt reflekterar över behovet av att i lag bättre 
beskriva den grundläggande allemansrättens innehåll – dess kärna – om tillfällig 
hänsynsfull vistelse och fri hänsynsfull färdsel på annans mark och vatten. Detta 
som ett sätt att slå vakt om allemansrättens grundläggande värden vilka annars 
snabbt kan erodera när samhället förändras i termer av t.ex. friluftsaktiviteter, 
teknikutveckling och allmänhetens erfarenheter och kunskaper. 
 
Att man på ett systematiskt och kraftfullt sätt tar tillvara de stora möjligheter som 
ligger i allemansrättens landskapsperspektiv. Ett mångbrukat hänsynslandskap bör 
ha den största framtida betydelse när det gäller bl.a. miljöpedagogik, livskvalitet, 
folkhälsa, identitet och demokrati. Genom att ta tillvara detta landskapsperspektiv i 
skola, samhällsplanering och turism bör inte minst den urbana befolkningens 
förståelse för, och kunskaper om, landsbygdens villkor stärkas. 
 
Att man försöker inrätta en tydlig offentlig företrädare, en ombudsman, i 
allemansrättsfrågor som har att följa utvecklingen och driva principiellt viktiga fall. 
 
Att man utreder möjligheterna att vid behov knyta offentliga medel som går till 
markägare för landskapsvård till tillgänglighetsplaner. 
 
Att man försöker stärka möjligheterna till stängselgenombrott och då inte minst 
väger in allemansrättens värde som vardagskvalitet för allmänheten. 
 
Att man ser över möjligheterna att vid behov villkora planer och lovgivning till 
tillgänglighetsfrågor när fritidsrelaterade arrangemang i landskapet riskerar att få så 
mycket karaktär av anläggning att allemansrätten utsläcks. 
 
Att man utreder möjligheterna av att hitta långsiktiga kriterier på var gränsen går 
för vad som är en anläggning som utsläcker allemansrätten. 
 
Att man uppmärksammar, utvecklar och följer olika möjligheter för att ge bättre 
"läshjälp" för allemansrättsnyttjaren i landskapet. Det handlar om att få bättre 
underlag för att kunna tolka var det är lämpligt respektive olämpligt att göra olika 
saker vid olika tidpunkter. 
 
Att man fortsättningsvis särskilt uppmärksammar problematik knuten till det 
kommersiellt organiserade nyttjandet av allemansrätten och försöker 
vidareutveckla möjligheterna att hantera dessa med hjälp av bl.a. anmälningsplikt. 
Men att man också försöker vidga detta till ett vidare landskapsperspektiv än bara 
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rörande naturmiljön. Det innebär att att man utifrån ett integrerat natur- och 
kulturlandskapsperspektiv också kan utgå från problem för markägare, lokalt 
boende och andra friluftsutövare. 
 
Att man utvecklar möjligheter för organisatörer och kanalisatörer av friluftsliv och 
naturturism att kunna nå och förhandla med markägarna i ett område. Dessa 
samrådsarenor kan förhoppningsvis också bli viktiga för ett generellt bättre 
samarbete mellan: markägare,  myndigheter och organiserat friluftsliv och 
naturturism. Detta inte minst för att ge bästa möjliga villkor för lokalt förankrat och 
långsiktigt hållbart nyttjande av upplevelselandskapens ekonomiska 
framtidsmöjligheter. 
 
Att man inrättar en skadefond där drabbade markägare kan begära ersättning för 
förstörelse och störning i fall där den ansvarige ej kan nås (inkluderar så kallade 
invasionsskador där det är den stora mängden nyttjare som leder till skada och/eller 
störning). 
 
Att man utreder förutsättningar och konsekvenser av att ta bort möjligheten att 
nyttja allemansrätten som grund för att ta naturalster för avsalu; alltså att man 
begränsar att plocka bär, blommor och svamp till att gälla för husbehov. 
 
Att man kraftigt förstärker den lokala, regionala och nationella kompetensen och 
beredskapen i allemansrättsliga frågor. Det innebär att allemansrättens mycket stora 
betydelse för individ, samhälle och näringsliv måste reflekteras i 
resursförstärkningar när det gäller planering, rådgivning, övervakning, utbildning 
m.m. 
 
Att alla eventuella förändringar av allemansrätten görs utifrån ett 
helhetsperspektiv. Det innebär bl.a. att om man överväger förändringar i 
lagstiftning som berör allemansrätten så bör det föregås av ett omfattande och brett 
utredningsarbete.  
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1. Allemansrättens bakgrund och historia 
Av Klas Sandell3 
 
Friluftsliv – en del av industrisamhällets humanekologi 

I debatten om allemansrätten förekommer inte sällan både argumenteringen att den 
har funnits sedan urminnes tider – och därför inte får ifrågasättas – respektive att 
den bara är ett modernt påhitt och ett övergrepp på den privata äganderätten – och 
därför snarast bör avskaffas. Men när vi söker efter allemansrättens historiska rötter 
är det viktigt att komma ihåg att friluftsliv4 är en viktig del av det moderna 
urbaniserade industrisamhällets relation till natur5 och landskap6. De tre 
principbilderna i figur 1.1 visar med några mycket generella nyckelord synsätt och 
praktik när det gäller människans landskapsrelation i ett jägar/samlarsamhälle, ett 
jordbrukarsamhälle och ett industrisamhälle.7 Vi ser här hur begrepp som också kan 
associeras till friluftsliv och naturturism återfinns i den tredje bilden knutet till 
romantikens ideal och fritidens framväxt. Friluftsliv, naturturism och den 
friluftsrelaterade moderna allemansrätten är helt enkelt en viktig del av vårt 
samhälles relation till miljön/naturen (vår humanekologi) och om vi inte försöker 
förstå dess kopplingar till samhällsform och samhällsförändringar kommer vi inte 
att förstå många av de konflikter och spänningsfält som rör allemansrätten idag och 
i framtiden. Det här hindrar förstås inte att olika aspekter av det som idag kallas 
allemansrätten har historiska rötter långt bortom industrisamhället, men dessa 
aspekter var då relaterade till andra samhällsformer och hade därför annorlunda 
roller än idag. Vi bör också komma ihåg att även "äganderättsbegreppet har 
genomgått en förvandling över tiden - en förvandling som torde återspeglas i 
allemansrättens utformning" (Åslund, 2008:20). 

                                                 
3 Detta kapitel bygger i huvudsak på Sandell (1997; 2004; 2008 och 2009) där också fler referenser 
till egna och andras arbeten kan återfinnas. Då i så stor utsträckning egna tidigare texter är underlag 
för detta kapitel kommer jag inte att referera till dessa specifikt i varje enskilt fall. 
4 Friluftsliv kommer i dessa kapitel att användas i bred bemärkelse utan någon avgränsning mot t.ex. 
naturbaserad turism, utomhuspedagogik, social naturvård etc. även om jag ofta för undvikande av 
missförstånd skriver t.ex. friluftsliv och naturturism. Vidare om friluftsbegreppet se Emmelin et al.  
(2010) och om nu aktuella gränsområden se Sandell, Arnegård & Backman (2011). 
5 Om naturbegreppet se kapitlet om allemansrätten som ett landskapsperspektiv. 
6 Om landskapsbegreppet se kapitlet om allemansrätten som ett landskapsperspektiv. 
7 Se något lite vidare om miljöhistoria i form av natursyn och landskapsrelation i kapitlet om 
allemansrätten som landskapsrelation. 
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Figur 1.1. Synsätt och praktik när det gäller människans natur- och landskapsrelation (illustrerade med 

steckgubbarna respektive de stilliserade träden) med några nyckelord för ett jägar-samlarsamhälle, ett 

jordbrukarsamhälle och ett industrisamhälle. 

 
Det här innebär att de aktiviteter som i första hand är knutna till landskapets 
upplevelsevärden (till skillnad från när försörjningsaspekter står i centrum) och som 
går under beteckningar som t.ex. friluftsliv, utomhuspedagogik, naturturism (eller 
naturbaserad turism) och social naturvård, i huvudsak är knutna till de senaste 100-
150 åren. Traditionellt är det som idag associeras till friluftsliv också i första hand 
knutet till de västerländska industriländerna och deras nybyggarområden (som t.ex. 
Nordamerika, Australien och Nya Zeeland) även om förstås olika aspekter på 
landskapets upplevelsevärden och rekreation i naturpräglade områden kan 
återfinnas i många andra sammanhang. Som alltid finns det även olika rötter som 
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går mycket längre bakåt i historien som handlar om upplevelsevärden och 
rekreation men i huvudsak och för bredare grupper kan vi med fog koncentrera oss 
på detta relativt korta tidsperspektiv omfattande ett drygt sekel. Det här innebär 
också att när vi funderar på allemansrätten i dess roll som en av referensramarna för 
sådana verksamheter är också dess historia knuten till denna tidsperiod. Att fråga 
sig om dagens allemansrätt funnits sedan medeltiden eller ej blir då en rätt 
meningslös fråga eftersom det som dagens allemansrätt handlar om i huvudsak inte 
fanns då. Särskilt tydlig blir problematiken om man hävdar att allemansrätten måste 
avskaffas till förmån för dagens marknadsliberala syn på privat individuell 
äganderätt och avtalsrätt därför att allemansrätten inte är från medeltiden då man då 
hade en helt annan syn på ägande, faktiskt mer i linje med dagens allemansrätt8. Det 
finns anledning att i mycket se allemansrätten som en sedvanerätt9 och det är även 
viktigt att i en diskussion om vad allemansrätten "egentligen är" väga in vad vi idag 
lägger i begreppet. Parkvall (2009:14 i Icerberg edition) skriver i sin bok Lagom 
finns bara i Sverige:  
 
"Ett ords etymologi avslöjar något om ordets historia, men inte vad det betyder nu. 
Lördag kommer av lögaredag, alltså dagen då man lögar, dvs. tvättar (sig). Men det 
betyder inte nödvändigtvis att folk tvättar sig särskilt mycket just på lördagar ".  
 
Detta att hävda betydelsen av att se den moderna allemansrätten som en etablerad 
del av det moderna samhället och dess landskapsrelation hindrar förstås inte, som 
påpekades ovan, att allemansrättens historia är av intresse. Eller att en mängd 
allemansrättsrelaterade teman kan ha djupa historiska rötter men då i huvudsak 
knutna till andra verksamheter än friluftsliv och rekreation. Den germanska 
rättstraditionen av mera funktionsrätter i landskapet än strikt äganderätt har 
sannolikt varit av stor betydelse för den nuvarande allemansrättens etablering i 
Skandinavien tillsammans med sådana referensramar som en relativt gles 
befolkning och ett mindre feodalt präglat samhälle än längre söderut i Europa.10 
Utifrån att friluftsliv i vid bemärkelse är en viktig del av ett modernt urbaniserat 
industrialiserat samhälles natur- och landskapsrelation så kan vi konstatera att även 
om intresset för tillgång till naturpräglade upplevelselandskap återkommer så ser 
utformningen av detta intresse olika ut i olika områden på jorden. Beroende på t.ex. 
befolkningstäthet (jfr t.ex. Nederländerna) eller den privata äganderättens ställning 
och reservatens roll (jfr t.ex. USA) så har vad vi kallar allemansrätt olika roll i 
detta. Sverige, Norge och Finland har här relativt lika, men inte identiska, 
situationer. Danmark har en viss allemansrätt men inte lika omfattande som i de 

                                                 
8 Se vidare i Åslund (2008:58-63). 
9 Vidare resonemang om sedvana och sedvanerätt hittar man bl.a. i kap 2 i Åslund (2008). 
10 Se vidare i t.ex. Åslund (2008) om allemansrättens ursprung liksom i Ahlström (2008b). Se också 
t.ex. Tordsson (2008) och Wiklund (1995) om knytningarna till olika rättstraditioner. 
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föregående nordiska länderna.11 Skottland har nyligen fått en legal förstärkning av 
en allemansrätt vars omfattning verkar ligga väl i nivå med den svenska osv.12 Vi 
kan notera att även "På Barbados slår öborna vakt om allemansrätten" enligt 
Dagens Nyheter:  
 
"På Barbados kan alla vara på lyxsemester, eller åtminstone vara på lyxbeacher. För 
oavsett hur exklusivt hotellet eller villan är får alla bada på stranden framför. Trots 
många år av hårt turisttryck har Barbados inte sålt ut sina stränder, tvärtom, de 
styrande har varit kloka nog att hålla på ett slags allemansrätt för beacherna. Även 
om hotell eller privatbostäder byggs nära havet får de inte blockera tillgången till 
stranden, och särskilda skyltar visar allmänheten vägen. Det här är en rättighet som 
bajanerna slår vakt om betydligt hårdare än en svensk kommunalpolitiker värnar 
vårt strandskydd. De som har försökt bygga murar eller på annat sätt hindra allmän 
tillgång till en strand på Barbados har handgripligen stoppats eller fått sina murar 
rivna, berättar vår guide..."13 
 
Avslutningvis innan vi gör en snabbskiss över friluftslivets och naturturismens 
framväxt – och allemansrätten relaterad till detta – så bör vi påminna oss att vid 
sidan av denna allemansrättens verksamhetsområde knutet till friluftsliv och 
naturturism så finns det som Åsa Åslund (2008) benämner "vardagsnyttospåret" i 
allemansrättens rättspraxis. Det handlar om att utövaren har rätt att nyttja annans 
mark "...därför att marken finns där och för att nyttjandet på något sätt kan sägas 
medföra nytta" (ibid:285). Exempelvis "...kan den som tar en genväg över annans 
mark för att på det sättet ta närmaste vägen till busshållplatsen, anses utföra en 
allemansrättslig aktivitet - eftersom marken finns där och den utövande kan sägas 
ha nytta av det" (ibid:285). Den här aspekten av allemansrätten är inte mycket 
uppmärksammad och diskussioner om t.ex. allemansrättens framtid fokuserar i 
princip alltid det som Åslund benämner "rekreationsspåret" –vilket också står i 
fokus för den här utredningen. Men det är viktigt att notera vardagsnyttospårets 
betydelse och jag kommer att återknyta till detta i mitt sista kapitel om 
allemansrättens framtid. 
 
En annan aspekt på detta med "vardagsnyttospåret" respektive "rekreationsspåret" 
(Åslund, 2008) när det gäller allemansrättens verksamhetsområde anser jag är 
relationen mellan "allemansrättsfrågor" respektive "grannelagsfrågor". Tidigare 
justitierådet Bertil Bengtsson14 pekar på att de konflikter som i praktiken 

                                                 
11 Enligt Gunnar Zettersten, tidigare vid Naturvårdsverket, har Danmark successivt utökat 
allemansrätten längs stränder och i skogar (personlig skriftlig kommunikation, 2011). Se även t.ex. 
Højring (2002). 
12 Se vidare t.ex.: Dahlberg et al (2010), Campion & Stephenson (2010), Williams (2001); Hägg 
(2008); McIntyre et al. (2001).  
13 Kihlberg (2011). 
14 Skriftlig personlig kommunikation från Bertil Bengtsson, 2011. 
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uppkommer om allemansrätten till stor del utgör konflikter mellan grannar, inte så 
mycket mellan allmänheten och markägare (även om det är dessa som tilldrar sig 
största uppmärksamheten). Som han påpekar är det i själva verket svårt att skilja 
mellan allemansrätt och grannelagsrätt. Men i denna utredning har jag inte 
fokuserat allemansrättsfrågorna som grannelagsfrågor utan utgått ifrån 
Naturvårdsverkets traditionella verksamhetsområde när det gäller allemansrätten i 
linje av "rekreationsspåret". Men det är alltså viktigt att se att parallellt med detta 
finns allemansrätten som "vardagsnytta" och som en "grannelagsfråga" och det 
gäller att vara uppmärksam på detta när man försöker förstå allemansrättens 
framtida roll och innehåll – och ännu mer förstås om det blir aktuellt med 
preciseringar i lagstiftningen. 
 
Friluftslivets och allemansrättens framväxt 
Om vi så – efter att förhoppningsvis ha avfört frågan om huruvida allemansrätten 
bör betraktas som något helt unikt, oföränderligt och uråldrigt eller bara ett sentida 
övergrepp på äganderätten – i några korta punkter tecknar friluftslivets historia i 
Sverige så bör vi särskilt uppmärksamma fyra tidsperioder: sekelskiftet 1900 samt 
1930-, 1960- och 1990-talen.15 För varje tidsperiod tecknas här nedan en kort 
övergripande bild utifrån framför allt lagstiftning och statligt utredningsmaterial 
samt olika sekundärkällor om fritidspolitik, friluftsliv och allemansrätt.16 Denna 
översikt kompletterar jag sedan med en sammanfattning av en mer praxis-
orienterad studie av friluftslivets och allemansrättens framväxt i form av en studie 
av Svenska Turistföreningens historia. Orsak till dessa historiska översikter är 
förstås att denna historia i högsta grad påverkar vad som idag kallas allemansrätt 
liksom på vilket sätt och med vilka motiv friluftsliv bedrivs idag. Det är här viktigt 
att vi påminner oss hur dramatiska samhällsförändringar som det urbaniserade 
industrisamhällets framväxt har inneburit – förändringar som är själva 
referensramen för friluftsliv, naturturism och den nutida allemansrätten (Fig. 1.2). 
Dramatiken kan illustreras med dessa siffror från Öberg & Springeldt (1991:96):  
 
”Den svenska urbaniseringen tog ungefär ett sekel. År 1880 bodde bara två av tio 
svenskar i tätorter eller städer. Landsbygdens näringar och befolkning dominerade 
den svenska vardagen. /…/ År 1930 hade den urbana delen av Sverige vuxit sig lika 
stor som den rurala. Hälften av befolkningen bodde i tätorter. Jordbruk, industri och 
service sysselsatte var sin tredjedel av befolkningen. /…/ År 1980 bodde åtta av tio 
i tätorter.”  
                                                 
15 Se vidare i Sandell & Sörlin (2008) där också ett kapitel sammanfattar allemansrättens historia. Se 
även t.ex. Åslund (2008). 
16 Se t.ex. Olson (1987), Sidebäck (1992), Westerlund (1995), Europa (1992), Bergfors (1990) samt 
Bäck & Hedblom (1991) där den intresserade kan hämta mer detaljerade uppgifter kring historia, 
lagstiftning, årtal, utredningar etc. Segrells (1995) genomgång av strandskyddets historia och denna 
frågas kopplingar mot andra aspekter av fritidslandskapets hantering i politik och planering är här av 
särskilt stort betydelse. Övergripande resonemang om friluftslivets naturrelation etc. kan man finna i 
förutom Sandell & Sörlin (2008) i t.ex. Tordsson (2003), Olwig (1994) och Kardell (1990). 
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Figur 1.2. En illustration av Sveriges urbanisering och industrialisering – själva referensramen för friluftsliv, 

naturturism och dagens allemansrätt (Källa: Guteland, 1975).  

 
 
Natur- och friluftspreludium 
Att senare delen av 1800-talet var en omvälvande tid när det gäller allmänhetens 
relation till och förståelse av naturen är mångomvittnat. Som illustration kan 
nämnas att ungefär samtidigt som Haeckel myntade begreppet "ekologi" (1866) 
kom den för geografer klassiska boken "Man and Nature: Or, Physical Geography 
as Modified by Human Action" av Marsh (1864). Nationalparker och 
"vildmarksliv" etableras i USA och alpinismen frodades i Europa. En "nasjonal 
natur" (Goksøyr, 1994:182) växte fram, t.ex. i Norge, där "de tidligere 
skremmende, ville og ugjestmilde fjell forandret rundt midten av 1800-tallet 
karakter til å bli vakre og lokkende." (ibid:183)  och den Norska Turistföreningen 
bildades 1868.17 Det måste alltså ses som del i ett internationellt mönster när t.ex. 
"småfåglarnas vänner" grundades i Göteborg 1869 och den s.k. 
Lindhagenkommittén, 1866, om planeringen av den växande staden Stockholm 
ansåg att:  
 
"`De stora städerna blir lätt härdar för fysiskt och sedligt fördärv, från vilka det 
onda sprides i den övriga samhällskroppen.´ ... Medlet för att `avlägsna mörker, 
trängsel, oren luft, onatur´ och allt det i staden som `undergräver kroppens hälsa 
samt orenar och förslöar själen´ är enligt kommittén att anlägga planteringar och 

                                                 
17 Se vidare i Sörlin (1991) och Eskilsson (1996); om förhållandena i USA i Nash (1982) och Wilson 
(1992) och i Norge i Goksøyr (1994) och Stryken (1994). Se även t.ex. Callicott & Nelson (1998). 
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parker i stor mängd. Genom parkerna skall befolkningen bli delaktig av en lantlig 
naturs välgörande inverkan." (i Wiklund, 1995:209) 
 
Som kuriosum – men också som illustration till det redan från början tydliga 
internationella draget – kan nämnas att Sveriges högsta fjäll, Kebnekaise, enligt 
uppgift, först bestegs av fransmannen, C. Rabot, 1883, följd av svensken Johan 
Björling år 1889 (Lövenhaft, 1989). Vi kan identifiera en framväxande fyrenighet 
av: 

 intresse för nationell konsolidering, särskilt bland samhällets högre skikt, 
som del i tidens politiska spänningar och del i skapandet av ny rumslig och 
social identitet att ersätta det försvinnande lantliga bysamhället;  

 påtaglig geografisk upptäckariver med etablerandet av t.ex. Svenska 
Sällskapet för Antropologi och Geografi, 1877, och upptäcksresande som 
Nordenskjöld, Nansen m.fl.;  

 ett begynnande naturskyddsintresse i spåren av det framväxande 
industrisamhällets påtagliga landskapspåverkan; samt  

 ett ökande fritidsbruk av naturpräglade landskap i form av turism, alpinism 
och friluftsliv. 

 
I Sverige kan vi se dessa perspektiv runt sekelskiftet 1900 i form av t.ex.: Svenska 
Turistföreningen 1885; Nordiska museet och Skansen 1891; Föreningen för 
skidlöpningens främjande i Sverige (nuvarande Friluftsfrämjandet) 1892; 
naturskyddslag, nationalparker och Svenska Naturskyddsföreningen 1909; Sveriges 
Scoutförbund 1912; Sveriges Flickors Scoutförbund 1913; och det nationella 
Samfundet för Hembygdsvård år 1916.18 
 
Upptäckten av friluftslandskapet: Sekelskiftet 1900 
Ovan skisserade intresse för landsbygdens landskap som arena för fritid och fostran 
innebar naturligtvis att friluftslandskapets tillgänglighet blev alltmer intressant. När 
det gäller tidiga källor om allemansrätten specifikt så hänvisas ibland till Adolf 
Åströms  "Om Svensk vattenrätt" från 1899 och hans diskussioner av en 
ursprunglig "allmäningsrätt" ("altsedan hedenhös") i form av en förfoganderätt till 
vattnet för "hvarje statsmedlem" (Åström, 1899:1). I kapitlet "Om nutidens 
vattenrätt" skriver t.ex. Åström (ibid:126) att "`Alle mäns´ rätt uti enskildes 
vattenområden anknyter sig i första hand till begreppen kungsådra, fiskeled, farled 
och flottled, hvarjämte alle män måste anses hafva rätt till hushållsvatten m.m. samt 
rätt till vattenområdets orubbade bibehållande." Här återfinns m.a.o., med avseende 
på vatten, uttryck för icke-ägares behov av dels fri färdsel och dels tillgång till vissa 
nyttigheter, inkl. aspekter på landskapets nyttjande. Ett annat illustrativt dokument 
från sekelskiftet 1900 när det gäller vad som blir allemansrättens 

                                                 
18  Se vidare om denna period i t.ex. Hillmo (1991), Sandell & Sörlin (1994; och där givna 
referenser), Eskilsson (1996), Hägerstrand (1991), samt Ödmann et al. (1982). 
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landskapsperspektiv är motiveringarna för lagberedningens förslag till jordabalk 
1909, där vi bl.a. kan läsa: 
 
"Begränsning i friheten att disponera över landets jord krävdes av hänsyn till all-
mänt väl; de särskilda fastigheterna bildade tillsammans det land, där folket skall 
leva sitt liv, och det kunde icke lämnas i den enskilde jordägarens skön att så 
förfara med sin jord att det helas väl äventyrades." (Ur SOU, 1940:12, s. 276). 
 
Viktigt att notera är att i båda fallen är det inte lagtext vi läser även om dokumenten 
naturligtvis måste anses ha viss auktoritet. En av de hetaste allemansrättsrelaterade 
frågorna i seklets början var den s.k. "bärfrågan" som bl.a. i form av ett antal 
motioner i riksdagen från 1889 till 1937 handlade om allmänhetens rätt att plocka 
bär och andra naturalster, inte minst för avsalu. Kraven på begränsningar i denna 
allemansrätt avslogs varje gång inte minst med hänvisning till bl.a. bärplockningens 
betydelse för fattigt folk.19 Vi kan t.ex. i Skogsvårdsföreningens årsskrift år 1916 
läsa följande från ett föredrag av C.G. Barthelson: 
 
"Man skulle kunna karaktärisera de förr rådande förhållandena, som i vissa delar av 
vårt land ännu förekomma i avseende på dessa alster [kottar, bär m.m.] så, att 
ägaren för sig och sina underhavande tog vad de för eget behov behövde och gärna 
tillät grannarna att även förse sig av överflödet. Det är först under de sista 
decennierna, som en ändring härutinnan inträtt. Och denna har betingats av 
förbättrade kommunikationer, som givit ett värde åt mycket som förr saknade 
sådant. Så ha bär, särskilt lingon, och kottar fått ett värde, som måste anses 
avsevärt. Man har ju de senaste åren för t.ex. tallkottar betalat pris, som sätta dessa i 
värde lika med havre. Hur glädjande detta än är ur nationalekonomisk synpunkt har 
dock denna omgestaltning av värdeförhållandena ej kunnat ske utan att för 
skogsägarna medföra olägenheter, som blivit större, i samma mån 
avsättningsmöjligheterna för bär och kottar förbättrats. Dessa olägenheter bestå ej 
så mycket däri, att skogsägaren ej fått någon ekonomisk fördel av de värden 
biprodukterna å hans skog erhållit, utan fastmer däri, att allmänheten, som anser sig 
ha rätt att efter eget tycke tillgodogöra sig desamma, därvid orsakar ägaren intrång 
och skada. Det är dessa missförhållanden, som orsakat att vi i vårt land till andra 
frågor fått en `bärfråga´. ... Den förr brukliga plockningen av bär och kottar till eget 
behov har efterträtts av en rovplockning, utövad av för ägaren och orten okända 
människor, som med tanke endast på den egna vinsten, utan hänsyn till något annat, 
med eller utan maskiner, spoliera både bär, skogsplantor och träd."  (Ur Skog & 
Forskning 3/93:35-36) 
 
En ursäkt för detta långa citat är att det (förutom att förklara "bärfrågan") illustrerar 
vad som sedan kommer att bli återkommande teman i allemansrättsdiskussionen, 

                                                 
19  Se vidare i t.ex. SOU, 1940, No. 12, s. 276-279. 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6470 

Allemansrätten och dess framtid 

 24

nämligen: (i) förändrade prisvärderingar; (ii) förbättrade kommunikationer; (iii) det 
geografiska perspektivets betydelse ("grannar", "orten"); och (iv) de indirekta 
effekterna i form av skadegörelse etc. Vi kan också notera, att trots att detta är 
skrivet utifrån skogsägarnas perspektiv, så är inte själva färdsel- och vistelserätten 
på annans mark explicit ifrågasatt (om vi inte tolkar "intrång" så snävt att det 
handlar om all typ av vistelse). 
 
En viktig övergripande aspekt med stark bäring på dagens situation som i hög 
utsträckning är kopplad till denna tidsperiod, sekelskiftet 1900, är genomslaget för 
det nationella och delvis internationella som överflyglande det lokala och regionala. 
Även om nationalstat, kungahus etc. som bekant har funnits under mycket längre 
tid så är det inte minst vid sekelskiftet 1900 som det framväxande industrisamhället 
med sina kommunikationer etablerar ett tydligare nationellt perspektiv, t.ex. en så 
konkret sak som behovet av gemensam tidszon över hela Sverige för tågtrafiken. 
Men vi kan då notera att allemansrätten bygger på att besökare anpassar sig till 
lokala förhållanden (t.ex. hur nära man kan gå ett boningshus blir mycket olika om 
de ligger fritt och enstaka eller om de ligger tätt ihopgyttrade som i ett bohusländskt 
fiskeläge). Samtidigt har det funnits och finns ett stort intresse av att kunna ge 
generella råd giltiga för hela landet om vad man får och inte får göra, kodifierat i 
t.ex. Naturvårdsverkets broschyrmaterial. Men vad som "alltid gällt här" på en viss 
plats är något som säkert även idag kan påverka de lokala uppfattningarna om vad 
som är rimligt beteende på en viss plats. Per Gräslund20 på Grönsö i Gryts skärgård 
berättar:  
 
"Den rätt till väg som respekterades i skärgården, då jag var pojke hade mycket få 
likheter med dagens allemansrätt. Gräsmaröborna hade nästan inga bärmarker. 
Håskös var desto bättre. Vi for inte dit och plockade bär utan att ha frågat Håskö 
om lov. I Kråkmarö by skulle ingen infödd som var rädd om sitt rykte plocka bär 
eller svamp på annan bybos mark Att fara till andra byar i samma syfte kom ej i 
fråga. Inte heller  gick man iland på andra byars öar eller bådar (utom vid sjönöd, 
vinterväg eller bärgning av vrakgods) i onödan om man ville slippa misstankar om 
tjuvfiske eller tjuvjakt. Vad hade man där att göra? 
 
Men i dagens värld är den individuella allemansrätten, om den sköts enligt den 
doktrin som Naturvårdsverket först utarbetade och drev – inte störa och inte 
förstöra - en tillgång och en bas för det folkliga medborgare och 
skattebetalareintresse som skärgården och annat landskap så väl behöver." 
 
Vi bör här notera att Per Gräslund skriver "...som Naturvårdsverket först utarbetade 
och drev" då han anser att utvecklingen under senare tid är mycket tveksam. Men vi 
bör också notera uttrycket "Vad hade man där att göra?" som en utmärkt illustration 

                                                 
20 Personlig skriftlig kommunikation 11-06-19. 
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till detta kapitels tes om den moderna allemansrättens koppling till framväxten av 
upplevelselandskapets betydelse i det industrialiserade och urbaniserade samhällets 
landskapsrelation. – Det är det "att göra" i form av friluftsliv och naturturism som 
har tillkommit under de senaste 100-150 åren. 
 
Folkhemmets behov av naturnära fritid: 1930-talet 
Även om den konservative statsvetaren Rudolf Kjellén, anses ha formulerat tanken 
på "folkhemmet" redan 1912 så var det under slutet av 1920- och början av 1930-
talen som begreppet blev känt, inte minst genom socialdemokraten Per Albin 
Hanssons tal. Det är också vid denna tid som den moderna fritids- och 
friluftspolitiken på allvar börjar växa fram och i korthet kan processen beskrivas 
som det nu alltmer urbaniserade samhällets behov av (inte minst utifrån 
hälsoperspektiv) och möjlighet till (bl.a. genom allmänna rösträtten) att formulera 
en bredare och mer genomgripande offentlig fritids- och friluftspolitik. Redan 1927 
avsattes i statsbudgeten medel för friluftsläger för skolbarn (Olson, 1987:8) och när 
det socialdemokratiskt orienterade Unga Örnar bildas 1931 inkluderar man ett 
"härdande, måttfullt friluftsliv" i sina ambitioner (Sidebäck, 1992:283).  

 
Den viktigaste symbolen för det nya politikområdet fritid, turism och friluftsliv är 
dock den s.k. "fritidsutredningen" som tillsattes 1937 och som syftade till att 
människors friluftsliv under semestern skulle utredas och underlättas (1938 kom 
lagen om 12 dagars semester). I upptakten till fritidsutredningen kan särskilt 
nämnas utställningen "fritiden som problem och möjlighet" 1936 i Ystad, där 
"utbudet av allt från tävlingssport och gymnastik till sportstuge- och campingliv 
samt scouting var stort" (Eskilsson, 1995:23). En socialdemokratisk motion i andra 
kammaren krävde också 1936 en utredning för "att åt den icke jordägande 
befolkningen underlätta och trygga möjligheterna att kunna idka friluftsliv" (i 
Olson, 1987:8). Man pekade där också på att de stadsnära markägarna ville 
förbjuda allmänheten att beträda enskild skogsmark och att "förmögna stadsbor" 
lade beslag på natursköna strandområden. Motionärerna (vars motion bifölls) ville 
avsätta särskilda områden för friluftsliv, naturskydd och hembygdsvård (ibid:8-9). 
 
Fritidsutredningen resulterade i SOU 1938, No. 4521 angående reglering av 
strandbebyggelsen och SOU 1940, No. 12 om inrättande av fritidsreservat för 
städernas och de tättbebyggda samhällenas befolkning. I den senare återfinns en i 
detta sammanhang mycket intressant bilaga av G. Carlesjö som heter "P.M. 
angående `alle mans rätt´ i Sverige". Han inleder detta PM med följande ord:  
 
"Som bekant är det för envar lovligt att oberoende av ägarens vilja i viss 
utsträckning färdas över och uppehålla sig å annans fasta egendom, att begagna sig 
                                                 
21 Korrekt beteckning på en sådan Statens Offentliga Utredning är i allmänhet SOU 1938:45, men då 
detta kan förväxlas med den i samhällsvetenskap ofta använda metoden att på samma sätt beteckna 
sidan 45 i en skrift utgiven år 1938 så har jag här valt att vara övertydlig. 
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av vattnet i sjöar och vattendrag för båtfärder, bad, tvätt etc. samt att på annans 
mark tillgodogöra sig vissa naturalster såsom vilt växande bär, blommor, örter och 
svampar. Detta kan sägas vara de ur friluftslivets synpunkt viktigaste av de 
rättigheter, som gå under namnet `alle mans rätt´ eller `allmänhetens rätt´." (SOU, 
1940, No. 12, s. 268) 
 
Vi kan också notera att allemansrätten för första gången uppmärksammades i en 
rättsvetenskaplig framställning år 1943 i form av en exkurs i Seve Ljungmans 
doktorsavhandling "Om skada och olägenhet från grannfastighet". Efter andra 
världskriget tas den för friluftslandskapets tillgänglighet så viktiga strandlagen upp 
igen och antas år 1952. Då ingår också lag om s.k. stängselgenombrott som hindrar 
markägare att under vissa omständigheter med staket och liknande stänga ute 
allmänheten från områden som annars borde vara allemansrättsligt tillgängliga. 
Samtidigt får Sverige sin andra naturskyddslag (den första kom 1909 som nämndes 
ovan). Förutom nationalparker och naturminnesmärken tas också upp skydd för 
landskapsbilden och förbud mot nedskräpning.22 Angående landskapsbilden kan 
också nämnas att 1955 kom vårt första reglemente om naturvårdshänsyn i 
skogsbruket (även om det skulle ta ytterligare 20 år innan det kom in i 
lagstiftningen). Och det är här viktigt att notera att det var under 1950-talet som 
kalavverkningen började användas och att "sedan 1950-talet har närmare 40 procent 
av skogen föryngrats genom kalavverkning" (Bergil i Bydén, 1995:77). 
 
Under 1950-talet observeras försurning i den svenska nederbörden och förgiftning 
hos vissa fågelarter uppmärksammades av amatörornitologer. Fältbiologerna, som 
startade 1948, och fågelskådare börjar strömma till ekologikurserna (Sörlin, 
1992:377) och bl.a. debatten om en svensk atombomb mobiliserar befolkningen för 
samhällspolitiska framtidsfrågor (Jamison et al, 1990:19). Vi börjar på allvar närma 
oss "the period of [environmental] awakening in Sweden" (ibid:15) och den typ av 
storskaliga, livsstilsrelaterade och diffusa hot i vårt naturumgänge som idag 
diskuteras i termer av miljö, klimat och hållbar utveckling. 
 
Välfärdssamhällets planerade rekreationslandskap: 1960-talet 
När det gäller friluftslandskapets tillgänglighet inleddes 1960-talet med 
stadfästandet av den typ av generellt verkande strategier, grundlagda och 
karakteristiska för diskussionen under föregående tidsperiod. Vi får en ny 
naturvårdslag (se SOU, 1962, No. 36) där också strandskyddet och 
stängselgenombrott ingick23 och som även föranledde ett aktualiserande av 
allemansrätten. Det är också vartefter i naturvårdslagen som allemansrätten, 1974, 
för första gången kommer in i lagtext med formuleringen att: "naturen är tillgänglig 
för alla enligt allemansrätten" men utan att någon vidare precisering av begreppets 

                                                 
22  Se vidare t.ex. Paulsson (1978:9), Bäck & Hedblom (1991:53) och Eknert i Bydén (1995:138). 
23  Se även t.ex. Bengtsson (1966), Bäck & Hedblom (1991), Paulsson (1978 och Segrell (1995). 
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innehåll eller omfattning görs. Möjligheten till naturreservat, vilka ofta innehåller 
friluftsaspekter, är ett viktigt resultat av naturvårdslagen. En ny fritidsutredning 
tillsattes även 1962 vilket ledde till rapporter om Friluftslivet i Sverige, Del I, II och 
III.24 
 
Men vi ser också från och med 1960-talet och framåt mycket mer av fysisk 
planering när det gäller samhällets nyttjande av landskapet. Det handlar om en 
landskapets specialisering där t.ex. fritidsintressen av olika slag är ett av de 
intressen som skall sammanvägas med andra genom klassificering, prioritering och 
planeringsdokument. 1964 bildas Statens naturvårdsnämnd (som senare, 1967, blir 
Statens naturvårdsverk) och 1965 beslutade man att utföra en s.k. fysisk 
riksplanering (se t.ex. Bäck & Hedblom, 1991; Hägerstrand, 1965). Detta är en 
planeringsprocess som leder fram till flera omgångar av rikstäckande 
landskapsprioriteringar och mot slutet av 1980-talet en naturresurslag (NRL) samt 
plan- och bygglag (PBL). Riksintresse för friluftsliv kommer med tidigt i denna 
process och då NRL och PBL antas, 1987, så åläggs Naturvårdsverket att peka ut 
riksintresseområden för friluftsliv som underlag för kommunernas översiktsplaner. 
I mitten av 1970-talet inrättades även 25 s.k. primära rekreationsområden och staten 
övertog 460 mil markerade leder i fjällen. Angående bildandet av Naturvårdsverket, 
1967, (som har allemansrätten som sitt ansvarsområde) skriver Olson (1987:15-16):  
 
"Statens fritidsnämnd, som 1963 `för undvikande av missförstånd´ hade bytt namn 
till Statens friluftsnämnd, skulle enligt förslaget läggas ned och ärenden rörande 
fonden för friluftslivets främjande skulle föras över till det nya verket. ... Kanske 
var det trycket från en allt starkare opinion för en mer handfast kamp mot 
miljögifterna, som gjorde att regeringen lät det av utredningen föreslagna ordet 
`friluftsnämnd´ utgå i det nya verkets namn. Rachel Carson25 kom, så att säga, 
emellan." 
 
Jag får generellt ett intryck av att när friluftslivet alltmer ses som en aktivitet och ett 
planeringsobjekt bland andra i ett framväxande välfärdssamhälle och de mer 
högstämda och mer tydligt socialt och ideologiskt grundade friluftsmotiven 
kommer i bakgrunden  – då får friluftslivet också svårare att hävda sig. När t.ex. en 
idrottsutredning läggs fram 1969 så får "Idrott ... stå som den `samlade 
beteckningen´ för både idrott och friluftsliv" (Olson, 1987:18) – ett perspektiv 
främmande för friluftslivet. Symboliskt är att när Björn Tordsson (1978) skriver ett 
kritiskt diskussionmaterial om "Friluftsliv i teknikens samhälle" så återger omslaget 
kontrasten mellan, å ena sidan, de fria canadensarpaddlarna i den fria forsen och, å 
andra sidan, de övertydligt standardiserade skyltsystemen för allt från eluttag och 

                                                 
24  SOU, 1964, No. 47; SOU, 1965, No. 19; resp. SOU, 1966, No. 33. 
25 Refererar till en internationellt viktig bok om miljöproblem, framför allt giftspridning i naturen 
(Carson, 1963). 
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elljusspår till skoterleder och vindskydd. – Här ses det specialiserade och 
tillrättalagda friluftslandskapet som ett hot mot friluftsupplevelsen. 
 
Det här spänningsfältet mellan det planerade och tillrättalagda friluftslandskapet, 
t.ex. i form av reservat, och allemansrättens fria men hänsynsfulla tillgång till ett 
mångbrukat landskap där rekreation bara är ett av de olika intressen som skall 
samsas i landskapet, är något som är helt centralt för en förståelse av 
allemansrättens karaktärsdrag och något jag kommer att återkomma till i ett särskilt 
landskapskapitel nedan. Men då 1960-1970-talen på flera sätt kan ses en högperiod 
för det offentliga arrangerandet av frilufts- och rekreationslandskap – förutom ett 
vaktslående om allemansrätten – så vill jag särskilt ta upp det här. Vi bör då inte 
minst som bakgrundsfaktorer notera dels den snabba materiella standardökning som 
kännetecknade den här tiden och som ibland beskrivs som "rekordåren". Vi bör 
också notera den starka ställning som offentliga åtaganden hade vid denna tid 
(kommuner, landsting och stat). Det senare är av särskilt intresse när vi senare 
återkommer till frågan om i vilken utsträckning som anläggningar (t.ex. preparerade 
skidspår) utsläcker allemansrätten, då ju anläggningar i offentlig regi ger stora 
möjligheter att undvika inskränkningar i tillträdet till dessa (jfr tillträdet till 
offentliga lokaler). 
 
I ett kapitel om fritidslandskapet Ångermanland i Svenska Turistföreningens årsbok 
1969 skriver Nils Kvarby (1969:317): "I snart sagt alla kommuner planerar man nu 
för fritid och turism på ett helt annat sätt än tidigare. Det finns inga möjligheter att 
berätta om all detta" och han fortsätter (Kvarby, 1969:316-317):  
 
"Även om allemansrätten har grundläggande betydelse för friluftslivet så räcker det 
inte långt i dag. Det behövs också skilda slag av kollektiva anläggningar och 
anordningar med därtill knuten service. I full insikt om detta sker också på olika 
håll i landskapet en målmedveten satsning på kombinerade friluftsanläggningar 
med differentierade sysselsättningsmöjligheter och inriktning där så är möjligt på 
åretruntdrift." 
 
En viktig bakgrund till detta intresse var att: "`Resor´ och `rekreation´ är de delar av 
den privata konsumtionen som har ökat snabbast under senare decennier, nästan 
dubbelt så snabbt som den totala konsumtionen" (SOU, 1971 No. 75:187).26 Att 
detta upplevdes som ett viktigt område för offentligt engagemang kan belysas av 
följande: "För att ge större möjligheter för alla samhällsgrupper att bedriva ett 
meningsfyllt rekreationsliv, har samhället under senare år ökat sina ekonomiska 
insatser. Det gäller såväl staten som kommunerna" (ibid:190). Man berättar här 
vidare att kommunernas nettoinvesteringar för sport, bad och friluftsliv mer än 
fördubblades mellan år 1964 och 1969 (från ca 120 miljoner till ca 266) och man 

                                                 
26 Denna SOU (1971 No. 75:187) refererar här till 1970 års långtidsutredning. 
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visar hur det statliga anläggningsstödet till friluftsliv och turism mångdubblades 
under 1960-talet – från några miljoner per år i decenniets början till 25-30 i dess 
slut (ibid:190-191). Den sociala dimensionens betydelse illustreras bl.a. av intresset 
för "skillnader i individuella förutsättningar" med konsekvenser i form av att 
"möjligheterna att utnyttja fritiden på ett meningsfullt sätt för betydande delar av 
befolkningen är kringskurna på grund av låg inkomst, brist på rekreationsalternativ 
till överkomligt pris och bristande transportmöjligheter" (ibid:192). Annorlunda 
uttryckt kan påstås att mycket av de ambitioner kring allas möjligheter till friluftsliv 
som diskuterades under mellankrigstiden materialiserades på olika sätt under 1960- 
och 1970-talen.  
 
Innan vi går vidare till den nutidsorienterade delen av denna översikt så är det 
viktigt att påminna om två kanske självklara men för friluftslivet och 
naturkontakten mycket viktiga element som blir särskilt tydliga under 1970- och 
1980-talen. Jag tänker på det ökande miljöengagemanget och, relaterat till detta, 
välfärdssamhällets massiva materialism och konsumtion (inte minst på fritiden). 
1972 kom t.ex. Rom-klubbens rapport "Limits to Growth"; FNs miljökonferens 
gick av stapeln i Stockholm; Centrum för tvärvetenskapliga studier för människans 
villkor startar i Göteborg och världens äldsta nationella miljöparti grundades på 
Nya Zeeland under namnet Values Party.27 
 
Med fenomen som lagstadgat skydd för odlingslandskapets småbiotoper och 
ädellövskogslag, 1984, och den första "I Ur och Skur" förskolan (med 
Friluftsfrämjandet som inspiration; Rantatalo, 2008) närmar vi oss 1990-talets 
landskaps- och tillgänglighetsfrågor. Från 1980-talets sista år kan vi också notera 
hur Nationalencyklopedin använder följande definition av allemansrätten: 
"Allemansrätt, rätt för var och en att vistas i naturen och att i skog och mark plocka 
vilda blommor, bär och svamp". Man lyfter också fram att "Allemansräten saknar 
motstycke i flertalet länder". 
 
Rörlighetssamhällets mediala, kommersiella och kulturella mångfald: Sekelskiftet 
2000 
I efterföljande kapitel kommer olika nutidsaspekter att tas upp mer i detalj men här 
ges några viktiga mer övergripande perspektiv när det gäller dagens allemansrätt 
och friluftslandskapets tillgänglighet.  
 
Ett huvudalternativ till olika typer av allemansrätter när det gäller allmänhetens 
tillgång till naturpräglade rekreationslandskap är reservat och vi kan konstatera att 
efter andra världskriget har reservaten växt internationellt och i Sverige. Det har 
inte bara handlat om en ökning av antal och yta utan också formerna och 
uppgifterna för reservaten har breddats. Biosfärområden, Världsarv, Natura 2000-

                                                 
27  Se vidare i t.ex. Larsson (1984), Vedung (1990:175) och Sörlin (1991). 
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områden är några av de former för reservat som lagts till nationalparker och 
naturreservat. Reservatens roll inkluderar idag också både internationellt och i 
Sverige i allt större utsträckning frågor om lokal utveckling och turism vid sidan av 
mer traditionellt naturskydd.28 
 
År 1990 bildas "The Ecotourism Society" som med ambitionen att "Uniting 
Conservation and Travel Worldwide" kan ses som en symbol för hur det allmänna 
miljöengagemanget nämnt ovan börjar nå reseindustri och turism (Svenska 
Ekoturismföreningen bildas 1996). Vi får också på allemansrättens område 
rapporter som "Allemansrätt och hållbar turism" (Miljövårdsberedningen, 1994) 
och "Allemansrätten och kommersen" (Naturvårdsverket, 1995). I den senare kan vi 
t.ex. läsa under rubriken "Policy" (ibid:5) att:  
 
"...turismen inte får medföra att naturen skadas eller att allemansrätten urholkas. 
Turismen måste också utövas och arrangeras på ett sätt som tar hänsyn till 
markägarens intressen och till olika friluftsutövares möjligheter att uppleva 
naturens värden." 
 
Utifrån denna rapport (Naturvårdsverket, 1995) kan vi också göra följande 
reflektioner: 

 att man i den aktuella skriften utgår ifrån att ”…komma till rätta med 
problem med kommersialiseringen av allemansrätten”; 

 att man diskuterar och lägger fram förslag om näringsverksamhet – men att 
detta sedan i den efterföljande miljöbalken diskuteras i termer av 
verksamhet; 

 att man definierar kommersiell verksamhet som ”Yrkesmässigt självständigt 
bedriven förvärvsverksamhet enligt kommunalskattelagen”; och  

 att man gör markeringar om behovet av skillnader i förhållande till ideellt 
bedriven verksamhet som inte bör ha lika stränga krav, t.ex. omvänd 
bevisbörda vid eventuellt skadeståndsansvar jämfört med kommersiell 
verksamhet. 

 
Men hänvisning till regeringsformen, citerad här nedan, skriver man också att: 
"tillträdet till naturen inte [kan] avgiftsbeläggas. Däremot kan avgifter tas ut när 
särskilda anordningar ställs till förfogande och när särskilda tjänster erbjuds" 
(Naturvårdsverket, 1995).  
 
För Sveriges del blir diskussionerna kring medlemskap i EG/EU i början av 1990-
talet också en fråga om allemansrättens ställning och betydelse. Vi kan notera mer 
analyserande litteratur som kommer till delvis olika slutsatser t.ex. Westerlund, 

                                                 
28 Se vidare information och referenser i t.ex.: Lundgren (2009); Fredman & Sandell (2009); 
Zachrisson et al. (2006). 
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(1991), Zettersten (1992) och Konsekvenser... (1991) men också t.ex. följande ur 
DNs ledare, 21/6 1991: "Kamp för allemansrätten ... Allemansrätten är ett bevis på 
att vi ännu inte är sönderciviliserade. Vi har kvar ett naturligt förhållande till 
naturen som delvis gått förlorat i Centraleuropa" och en månad senare säger 
statsministern (DN, 21/7 1991): "Allemansrätten är en av svenska folkets 
värdefullaste tillgångar. Den får inte naggas i kanten". Bland annat mot bakgrund 
av Fri- och rättighetskommitténs arbete (SOU, 1993, No. 40) kommer sedan, 1994, 
allemansrätten in i vår grundlag (i Regeringsformen) där det efter en lång 
utläggning om skyddet för äganderätten står: "Alla skall ha tillgång till naturen 
enligt allemansrätten oberoende av vad som föreskrivits ovan".  
 
Under 1990-talet blandas rop om att: "Begränsa allemansrätten! I dag har vi en 
orimlig situation där allmänheten ges större rätt till marken än ägaren..." med krav 
på att allemansrätten skall begränsas till personer bosatta i Sverige samtidigt som vi 
vet att friluftsliv i olika former är ett av allmänhetens viktigaste intressen och att 
naturturismen ser ut att öka.29 Högsta domstolens markering mot omfattande 
forsränning som marknadsförs och kanaliseras mot ett begränsat markområde får 
ses som ett försök att rättsligt markera allemansrättens gränser [NJA 1996 s. 495]. I 
denna dom, som jag senare kommer att följa upp i kapitlet om allemansrättens 
princip, slås samtidigt fast att allemansrätten kan nyttjas även av grupper och även 
kommersiellt organiserade, under förutsättning att det inte medför nämnvärd skada 
eller olägenhet för fastighetsägaren. 
 
Avrundningsvis när det gäller nutid i denna historiska översikt så kan vi konstatera 
att mångfald, bredd och förändring alltid har varit viktiga delar av friluftslivets och 
naturturismens historia. Men idag, förutom dess fortsatt mycket stora betydelse för 
rekreation, folkhälsa, livskvalitet, undervisning, miljöperspektiv m.m., så har vi 
också en mängd nya, eller alltmer accentuerade, teman att reflektera över. 
Exempelvis:30 

 Mobilitet, fjärrnärvaro och medialisering i form av mobiltelefoner, GPS och 
Internet som gör en mängd information tillgänglig snart sagt överallt 
samtidigt som media blir viktiga inslag också i pågående uteaktiviteter som 
filmsekvenser på internet och GPS anknuten rapportering. 

 Miljö- och klimatfrågor som ett ständigt närvarande framtidsperspektiv, 
exempelvis när det gäller transporter och skidsäsonger. 

 Oro för växande ”naturdistans”  (”naturanalfabetism”) genom brist på 
kunskaper och upplevelser i natur som en följd av ökande urbanisering. 

 Mångkulturfrågor där kulturell mångfald kan ses både som en möjlighet och 
utmaning när det gäller vad man uppfattar som traditionella former för 

                                                 
29 Citat från: Rosengren & Lilienberg, DN 13/10 1993; resp. ståndpunkt av Gillberg,  DN, 9/11 
1993. Om allmänhetens friluftsintresse se: SCB (1993b) och Fredman et al. (2008a-d). Se även t.ex. 
Zettersten (2007). 
30 Se vidare i Sandell, Arnegård & Backman (2011). 
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friluftsliv och naturturism; det är dock viktigt att komma ihåg att det aldrig 
har funnits bara en svensk friluftstradition utan i stället en stor bredd utifrån 
t.ex. kön, klass och stad-land. 

 Snabb teknologisk utveckling när det gäller utrustning och aktiviteter vilka 
sprids mycket snabbt globalt genom turism och media. 

 En åldrande befolkning i de gamla industriländerna med en allt längre 
period för allt fler mellan pensionering och inaktivitet och där friluftsliv är 
en aktivitet av stor och växande betydelse. 

 Friluftslivets och naturturismens stora ekonomiska betydelse, inte bara som 
nationell servicenäring utan inte minst när det gäller utrustning och som 
positiv del i nationens bytesbalans genom internationella besökare.31 

 Det återkommande sökandet, med paralleller i hela friluftslivets historia, 
efter det speciella i form av "det genuina" och "det enkla” som att dricka 
vatten direkt ur en bäck eller sitta vid en eld och koka kaffe. 

 
Det har alltid funnits ett dynamiskt samspel i friluftslivets ”gränstrakter” med delvis 
överlappande samhällsfenomen som idrott, sport och turism, och jag vill återigen 
erinra om min breda användning av friluftsbegreppet.32 En dagsaktuell tendens i 
dessa gränstrakter är friluftslivets sportifiering i form av att traditionella 
friluftsaktiviteter som att vandra, klättra eller paddla i naturpräglade landskap 
”sportifieras” genom ”multisporttävlingar” och olika ”lopp”. När det gäller 
begreppen sport och sportifiering så är det förstås en komplikation i en anglifierad 
samtid att idrott på engelska oftast översätts till sport, men det finns all anledning 
att tro att ”sport”-ledet i friluftsrelaterade ord som äventyrssport, friluftssport, 
livsstilssport, risksport, extremsport, multisport och upplevelsesport  kan ha 
djupgående och långsiktiga konsekvenser när det gäller framtida värden, motiv, 
aktiviteter och naturrelationer. Med begreppet ”sportifiering” avser jag här att en 
”verksamhet förändras framför allt genom att regelrätta tävlingsmoment införs efter 
mönster från den etablerade tävlingsidrotten. Därmed utförs också aktiviteterna 
under organiserade och kontrollerade former för att trygga jämförbarheten” 
(Arnegård, 2006:24-25). Inom friluftsliv har inte tävlingsmomentet tidigare varit 
aktuellt på samma sätt, snarare har ofta starkt tävlingskritiska förhållningssätt 
dominerat.  
 
Men även om det finns anledning att uppmärksamt följa indikationerna på en ökad 
sportifiering av friluftslivet, är det samtidigt viktigt att se att sportifiering inte är 
något helt nytt utan att det är ett spänningsfält som funnits med under hela 
friluftslivets historia. Torsten Fogelqvist (1935:112) skrev i STFs årsskrift, 1935:  
 

                                                 
31 Se vidare i Fredman, Boman, Lundmark & Mattson (2008) och Fredman, Svensson, Lindberg & 
Holmstedt (2010). 
32 Se vidare i Sandell, Arnegård & Backman (2011); Sandell & Sörlin (2008); Blom & Lindroth 
(2002); Tordsson (2003); Andkjær (2005); Arnegård (2006). 
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"att [faran med motorismen är att] farten och sporten blir självändamål, och med 
turistväsendet, att sällskapslivet, landsvägslunchen, kameran och vykorten få ersätta 
umgängelsen med naturen. .... detta landskap blir en terräng för fysisk 
kraftutveckling blott, ett landskap, som man seglar, badar, skidar, bowlar, golfar 
och landstormsorienterar sig i. Terrängen måste få sitt eget innehåll." 
 
Som Fogelqvist (ibid) påpekar handlar detta inte minst om friluftslivets natur- och 
landskapsrelation. I förlängningen av sportifieringen och att aktiviteterna utförs 
under organiserade och kontrollerade former får vi en idrottsarena – ett kontrollerat 
landskap uppbyggt för att trygga jämförbarheten inom vissa specificerade 
kroppsövningar. Ett alltmer framträdande drag hos aktiviteterna i skärningen mellan 
friluftsliv och sport – men även fritidsaktiviteter i allmänhet – är också att de 
tenderar att frigöras från sina tidigare mer naturpräglade landskap för att istället 
bedrivas i särskilt uppbyggda inomhusmiljöer. Det handlar om vanligt 
förekommande fenomen som äventyrsbad och klätterväggar liksom ännu så länge 
mer sällsynta som skidåkning utför och på längd inomhus eller forspaddling i 
byggda banor med pumpar. Gemensamt är att man frigör sig från naturens 
okontrollerbarhet i form av exempelvis årstid, väder och topografi och ofta är 
tävlingens krav på jämförbarhet en viktig drivkraft för detta (Sandell, Arnegård & 
Backman, 2011). Och för undvikande av missförstånd, ju mer friluftslivet närmar 
sig uppbyggda speciallandskap desto mindre relevant blir förstås allemansrätten. 
Att den här typen av principiella resonemang har en praktisk betydelse kan t.ex. 
illustreras med följande utdrag ur en webbdiskussion om hundar i skidspår:33 
 
"Jag anser att ett skidspår kan liknas med en idrottsanläggning och spår (klassiska- 
och/eller skatespår) dras för att kunna bedriva träning i olika grad, naturligtvis är 
målet med träningen olika för olika individer, men huvudsaken är skidträning. Det 
är då att visa gott omdöme att man lämnar hunden hemma om inget annat anges, 
följer åkriktningen, inte saxar sönder fina slakmotor och släpper fram snabbare 
åkare på ett förnuftigt sätt om förhållandena så kräver. ... Har man svårt att förstå 
problematiken så tycker jag man skall fundera på hur man skulle uppfatta att det är 
ok att lira lite brännboll på fotbollsplanen under fotbollslagets träning?" 
 
Det är utifrån sådana här tendenser till sportifiering och "friställning från 
landskapet" (Sandell, Arnegård & Backman 2011) som vi t.ex. får diskussionerna 
om det skall vara möjligt att ta betalt för att använda preparerade skidspår eller om 
de skall fortsätta att ses som allemansrättsligt tillgängliga. En fråga som jag 
kommer att återkomma till i kommande kapitel.  
 

                                                 

33 Hämtat från Skidforum.se: http://www.skidforum.se/viewtopic.php?id=5502&action=new (2011-
10-02). 
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I nedanstående illustration (fig. 1.3) sammanfattas några huvuddrag i vår tids 
friluftsliv som jag anser är av särskild relevans när det gäller allemansrättens 
framtid. Det handlar dels om hur dagens friluftsverksamhet både består av "det 
breda" och "det mer speciella" men också hur det senare, även om det inte är så 
omfattande idag, kan få mycket stor betydelse i morgon. 

 

 

 

 

 
Figur 1.3. Några huvuddrag i vår tids friluftsliv och av särskild relevans för allemansrättens framtid; hur 

dagens friluftsverksamhet både består av "det breda" och "det mer speciella" men också hur det 

senare, även om det inte är så omfattande idag, kan ha stor betydelse både genom de eventuella 

konflikter som de leder till men också genom den påverkan de kan ha på det breda friluftslivet i morgon. 

 
 
Avslutningsvis kan då i denna kronologiska skiss över friluftslivets och 
allemansrättens framväxt konstateras att det är framtiden som får bedöma om 
sekelskiftet 2000 också långsiktigt kommer att ses som en period av fördjupat 
offentligt engagemang för dessa frågor. Forskningssatsningar, Naturvårdsverkets 
växande årliga tankesmedjor, Sveriges första friluftsproposition där bl.a. 
allemansrätten ges en framträdande roll och att ett större ansvar delegeras till 
Sveriges friluftsorganisationer, etablerandet av 10 st myndighetsnätverk för 
samordning och effektivisering av frilufts- och allemansrättsfrågor – allt detta är 
exempel på vad som i så fall skulle kunna vara argument för att vi nu ser ett 
fördjupat och mer långsiktigt offentligt engagemang för friluftsliv och 
allemansrätt. 
 
Sammanfattningsvis kan noteras att allemansrätten på olika sätt diskuterats 
under den tidsperiod av ett drygt sekel som här presenterats och återkommande 
teman har varit: att den tagits för given och tillmätts en enormt stor betydelse; att 
markägare kritiserat den men då särskilt dess ytterområden i termer av t.ex. 
bärplockning och sådant som formellt ligger utanför allemansrätten som 
nedskräpning och ovarsam eldning. Vi kan också konstatera att det under hela 
tidsperioden funnits ett samspel mellan organiserat friluftsliv (föreningar, skola 
etc.) och icke-organiserat (enskilda, familjer etc.), liksom mellan kommersiellt 
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(bärplockning för avsalu, naturturism etc.) och icke-kommersiellt (ideella 
organisationer och enskilda). När så Lantbrukarnas Riksföbund (LRF) nyligen 
(våren 2011) väcker förslaget om att ändra lagstiftningen så att "Organiserad 
kommersiell verksamhet på annans mark ingår inte i allemansrätten"34 så är det 
alltså viktigt att se att det både är ett återuppväckande av en återkommande 
diskussion men också att då friluftslivet alltid är relaterat till 
samhällsutvecklingen så återuppväcks frågan i en delvis ny kontext. Idag är detta 
en kontext med t.ex.: 

 en alltmer globaliserad arbetsmarknad, en generell tillväxt av 
servicenäringarnas betydelse (t.ex. naturturism); 

 en allt större bredd när det gäller den svenska befolkningens erfarenheter 
(eller brist på erfarenheter) av friluftsliv där mångas erfarenheter (eller 
avsaknad av erfarenheter) av dels friluftsliv och dels landsbygd kommer 
från turism eller uppväxt utanför Norden, för även om det aldrig funnits 
en friluftstradition i Sverige utan många beroende på socio-ekonomi, 
kön, ålder, stad-land m.m. så har sannolikt bredden av olika erfarenheter 
ökat; 

 en allt större bredd när det gäller aktiviteter och utrustning för friluftsliv 
som gör nya platser tillgängliga och intressanta (t.ex. terrängcykling, 
kite, geocaching m.m.m.); och  

 nya spänningar mellan stad och landsbygd (vissa glesbygdsområden blir 
dramatiskt glesare, allt färre har direktkontakt med landsbygden och dess 
näringar genom föräldrar och mor/farföräldrar, landsbygden 
"urbaniseras" genom att fritidshusområden blir permanentbostäder för 
pendlare m.m.). 

 
Tillgänglighet i praktiken – en studie av STFs historia 
Förutom mer övergripande sammanställningar av allemansrättens historia utifrån 
lagstiftning, offentliga utredningar etc. som redovisades ovan är det viktigt att 
komplettera med källmaterial som är mer fokuserat på "tillgänglighet i 
praktiken". Det har förhoppningsvis framgått ovan att allemansrätten i sin 
moderna bemärkelse är, just det, modern. Som vana, rättighet och möjlighet för 
frilufts- och fritidsliv är den knuten till dettas framväxt parallellt med 
industrisamhället under framför allt 1900-talet. Dess roll och innehåll har därför, 
som påpekats, delvis förändrats som en spegling av samhällets förändring över 
tiden. Även om detta inte hindrar att allemansrättens (eller snarare olika 
allemansrätters) rötter är viktiga och kan gå långt bak i historien – bortom 
friluftslivets och industrisamhällets. Inte heller utesluter denna koppling mellan 
den moderna allemansrätten och det moderna samhället att allemansrätten kan 
ses som en viktig del i det svenska samhällets självbild (inkl. dess syn på sin 

                                                 
34 LRFs chefsjurist Fredrik Bonde vid Kunskaps- och diskussionsseminarium i Riksdagen den 15 
juni 2011 (återgivet i hans skriftliga sammanfattning från detsamma). 
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historia) och därigenom vara nog så existerande och betydelsefull. Ytterligare en 
orsak till mitt intresse för att komplettera de vanliga mer officiella skriftliga 
källorna om allemansrättens historia med mer praktiknära källmaterial i form av 
en studie av Svenska Turistföreningen (STF) är hur olika de offentliga 
dokumenten kan läsas. Den volymmässigt mest ambitiösa sammanställningen 
och diskussionen (närmare 300 sidor med bilagor) av historiskt källmaterial 
kring den svenska allemansrätten är Wiktorsson (1996) som dock kraftigt solkas 
av vad jag anser är en i stora stycken tendentiös läsning av källorna. Synsättet 
att: "antingen man betraktar allemansrätten som en manipulation med 
äganderätten, en funktionssocialism eller majoritetsproklamerad sedvänja är 
förfarandet ohederligt, oskäligt och inte värdigt en stat som anser sig vara en 
rättsstat" (ibid:244) verkar ha funnits långt före de historiska studierna. 
Svepande slutsatser som att: "vidare hänvisas i allemansrättssammanhang ofta 
till gammal germansk rätt, vilket i övrigt mest görs i samband med Tredje riket. 
Allemansrätten pekar inte bara i riktning mot en funktionssocialism. I 
förlängningen ligger en funktionell nationalsocialism" (ibid:253 och f.ö. bokens 
slutord) anser jag mycket magert underbyggda (ibid:162-166).35 
 
Därför följer här ett sammandrag av ett försök att komplettera den mer officiellt 
grundade allemansrätts- och tillgänglighetsdiskussionen med några axplock ur 
"friluftslivets" egen upplevelse om dessa frågor.36 Alltså vad vi i efterhand, 
direkt och indirekt, kan ana av hur det framväxande friluftslivets utövare och 
företrädare uppfattat vad vi idag beskriver i tillgänglighets- och 
allemansrättstermer. Detta har gjorts genom en studie av årsskrifterna från 
Svenska Turistföreningen (STF) för perioden från dess första nummer 1886 fram 
till dess hundraårsjubileum, 1986. Samtliga innehållsförteckningar genomsöktes 
efter direkta eller indirekta anspelningar på allemansrätt, tillgänglighet och 
allemansrättens huvudsakliga begränsningslinjer (hemfrid/lokalbefolkning, 
ekonomisk skada, naturskydd och landskapets innehåll/utformning, se figur 2.1 i 
kommande kapitel). På detta sätt identifierades omkring 150 artiklar som särskilt 
intressanta och efter diverse noteringar bedömdes omkring hälften av dessa så 
innehållsrika att de studerades närmare.  
 
Så här skriver en av STFs grundare, Svenonius, (i årsskriften, 1886:84; 
kursivering i orginal): "om ej fosterlandskärlekens heliga eld vaknar hos den, 
som är i tillfälle att med egna ögon se sig omkring i vårt härliga fädernesland, då 
kan intet väcka den till lifs, då är den mannen eller kvinnan ej värd att kallas 
svensk." Och det var just möjligheterna för det svenska folket att med "egna 
ögon se sig omkring" som var och förblivit STFs arbetsfält. Med devisen "känn 

                                                 
35 Den typ av resonemang som Wiktorsson här för har Sörlin (1991:136) träffande beskrivit som 
"ett klassiskt misstag, kallat `guilt by association´". Ett exempel på en politisk diskussion av 
allemansrätten utifrån andra förtecken än Wiktorssons är Andersson (1992). 
36 En utförligare redovisning av denna fallstudie finns i Sandell (1997). 
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ditt land" kan STF med fog ses som en rörelse med allmänhetens ökade 
tillgänglighet till frilufts-, fritids- och rekreationslandskapen som sin 
övergripande uppgift. Allt från ledbeskrivningar och logimöjligheter till 
gästhamnar och folkbildning kan ses som led i att identifiera och överkomma 
allmänhetens tillgänglighetsproblem till inte minst det naturpräglade 
fritidslandskapet. De problembeskrivningar (och avsaknad av dylikt) som står att 
finna i STFs mer än 100-åriga verksamhet bör därför indikera en stor del av hur 
frilufts- och fritidsfolket självt uppfattade tillgänglighets- och 
allemansrättssituationen. För även om de enskilda författarna i det genomgånga 
materialet företrädde sina respektive perspektiv och hade förankring i olika typer 
av miljöer så är det rimligt att utgå ifrån att eventuella tillgänglighets- och 
allemansrättsproblem som gällde stora grupper och som upplevdes som akuta 
och återkommande borde reflekteras i årsskrifterna.  
 
En annan viktig aspekt på legitimeringen av att via STFs årsskrifter söka fånga 
några axplock ur friluftslivets självbild är att dessa skrifter bör ha haft stor 
betydelse för utvecklandet av denna självbild. Vad som är "sant" när det gäller 
landskapets tillgänglighet "skapas" i stora stycken i ett samspel mellan olika 
friluftsutövare (t.ex. genom att läsa STFs årsskrifter), andra intressenter (t.ex. 
myndigheter och markägare) och landskapet självt, över tiden. Det är här viktigt 
att komma ihåg årsskriftens stora spridning och dess användning som t.ex. 
undervisningsmaterial liksom STFs stora engagemang med skolresor, fjällresor 
för ungdom etc. Om årsskriften 1903 skriver Andersson (i årsskriften, 1903:12) 
att den "är tryckt i 34.000 exemplar, och näst bibeln och psalmboken samt ett par 
af folkskolans läroböcker torde väl knappast någon svensk bok gå ut i en sådan 
upplaga som denna". Utifrån den så genomförda studien37 kan vi t.ex. notera 
följande: 
 

 Den moderna allemansrätten till begrepp och specificerat innehåll lyfts 
inte fram förrän friluftslivet successivt vunnit i bredd och betydelse 
under mellankrigstiden.  

 
 Däremot är det samtidigt, även i friluftsepokens inledning, ingen tvekan 

om den spårlösa färdens självklara möjlighet över mark och vatten 
oberoende av om dessa är i privat ägo eller ej och oberoende av om man 
varit i kontakt med ägaren innan. I denna bemärkelse verkar det 
framväxande friluftslandskapet redan från början vara allmänt 
tillgängligt. Allemansrättens grundläggande praktik bör därför, utifrån 
det här presenterade materialet, kunna ses som en fundamental del i vår 
historia. 

 

                                                 
37 Som alltså mer i detalj redovisas i Sandell (1997). 
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 Den nationalromantiska stämningen kring sekelskiftet ser ut att ha haft 
avgörande betydelse för synen på det svenska friluftslandskapets 
tillgänglighet. Inte minst intresset för nationell enhet där alla skall 
inbegripas (men också en markering mot den politiska vänsterns 
internationalism) och den etnografiska fascinationen för det bortflyende 
förindustriella samhällets människor, redskap och kunskaper förefaller 
viktiga för friluftskulturens utformning. 

 
 Friluftslivets infrastrukturella och utrustningsrelaterade förutsättningar 

verkar ha varit avgörande för utformningen av tillgänglighetsaspekter 
som övernattning och matlagning i det fria. Från den initiala 
omöjligheten för dessa grupper att överhuvudtaget färdas i landskapet 
utan lokalt stöd i form av vägvisare, övernattningsmöjligheter och mat 
(alternativt i obebyggda trakter: vägvisare och bärare). Via, i takt med att 
kartor, kunskaper och utrustning förbättrades, en övernattningsstil som 
ofta förutsatte förhållandevis stora ingrepp i form av t.ex. granristäkt och 
användning av grov ved. Till vår tids möjlighet till i princip spårlös 
övernattning genom hållbar och lätt mat, tillräckligt varma sovsäckar, 
komfortabla liggunderlag etc. och där t.ex. en eld mer är än fråga om 
trivsel än nödvändighet och därför kan anpassas till ej störande vedtäkt 
etc. 

 
 Detta till trots är det svårt att hitta något stöd för att man inte, även i 

friluftslivets inledande skede, av principiella/legala skäl skulle kunna 
övernatta i det fria om man inte störde någon och/eller gjorde några 
störande ingrepp. 

 
 Det tidiga friluftslandskapet var inte minst ett kulturlandskap (som 

påpekades ovan ang. det etnografiska intresset, se också 
landskapsfokuserat kapitel nedan) och vid sidan av den 
friluftsorienterade turism som här diskuterats har som bekant STF satsat 
mycket på att öka de rena kulturmiljöernas tillgänglighet (inkl. 
storstäderna) för allmänheten. 

 
 Det man sökte i det naturpräglade landskapet handlade om det orörda, 

det som är större än människan och det kulturskapade, inte minst som 
kontrast och replipunkt. Sökandet efter tystnad och den finstämda 
stämningen är framträdande och betydelsen av egen ansträngning, 
ödmjukhet och att inte hasta fram poängterades. 
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2. Vad är allemansrätten – ett 
principresonemang 
Av Klas Sandell38 
 
Allemansrätten – i princip och i praktik 
Föregående kapitel om allemansrättens framväxt visade på hur dess roll och 
innehåll varit och är beroende av samhällets utveckling. Denna "relationella 
karaktär" hos allemansrätten förstärks om vi förutom de historiska 
förändringarna också tar med de skillnader som kan finnas mellan hur den 
uppfattas av olika grupper och hur den uppfattas på olika platser. Ett mycket 
viktigt spänningsfält är även mellan vad lagstiftningen säger och hur 
lagstiftningen förvaltas av olika myndigheter, något som Margaretha Svenning 
tar upp i sina texter för den utredning för Naturvårdsverket som denna min 
underlagsrapport också är en del av. När jag i det följande försöker ge en bild av 
vad allemansrätten är – i princip – så är det utifrån vad aktuell lagstiftning och 
dess förarbeten säger, vilket tillsammans med den historiska referensramen i 
tidigare kapitel liksom allemansrättens landskapsperspektiv och dess ställning 
hos svenska folket i två kommande kapitel ger utgångspunkterna för mitt sista 
kapitel, om allemansrättens framtid. Dessa perspektiv måste i kommande 
framtidsdiskussioner förstås kompletteras på många sätt, inte bara med 
förvaltningsfrågor, etablerad praxis och hur allemansrätten uppfattas av olika 
grupper på olika platser utan även med en ideologisk diskussion om 
samhällsideal. Med en sådan bred referensram kan vi förhoppningsvis med 
någon legitimitet i en demokratisk process diskutera vad allemansrättens roll och 
innehåll är – och i framtiden bör vara. Men, likväl, hur allemansrätten kan 
förstås i princip som jag diskuterar nedan är också en viktig utgångspunkt för 
vad vi vill att den skall vara i framtiden. 
 
"Tillgänglighet" 

Innan några principbilder om allemansrätten skall gås igenom så är det på sin 
plats med några mer övergripande ord om rekreationslandskapens 
"tillgänglighet". Redan Pigram (1981:108) pekar på tre huvudsakliga 
dimensioner när det gäller landskapets tillgänglighet ("accessibility") nämligen: 
"technical, behavioral, and sociocultural" och det är inte svårt att se dessa 
dimensioners relevans idag när det gäller det svenska friluftslandskapets 
tillgänglighet i form av t.ex. kommunikationer, frilufts/fritidsvanor respektive 
allemansrätt. Det finns naturligtvis många olika tänkbara referensramar för en 
vidare diskussion av friluftslandskapets tillgänglighet. Olika referensramar som 
                                                 
38 Detta kapitel bygger i huvudsak på Sandell (2001) där också fler referenser till egna och 
andras arbeten kan återfinnas. Då i så stor utsträckning egen tidigare text är underlag för detta 
kapitel kommer jag inte att referera till denna specifikt i varje enskilt fall. 
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också leder delvis åt olika håll när man diskuterar och försöker väga samman 
allemansrättens för- och nackdelar. Här följer några exempel på sådana 
referensramar. 
 
(i) En "socialpolitisk" referensram där allmänhetens tillgång till fritids- och 
friluftslandskap ses som en del i övergripande politiska ambitioner och 
processer. En för svenskt friluftsliv mycket relevant genomgång av sådana 
processer är Olsons (1987) beskrivning av friluftslivets politiska, inte minst 
partipolitiska, behandling under 1900-talet. Han skriver t.ex. om hur Turistrådet, 
1985, omdefinierade den s.k. hinderproblematiken:  
 
"I den tidigare debatten – alltifrån 1936 års socialdemokratiska motion, via 1969 
år Turistkommitté, Rekreationsberedningens rapporter, Gunnar Nilsson m.fl.:s 
motioner till TUREK:s betänkande 1983 – hade `jordägande samhällsklasser´, 
`kapitalstarka intressen´ eller andra ekonomiska faktorer angetts vara de främsta 
hindren. Andra hinder av mer psykologisk eller social karaktär hade också 
angivits. Dessa socio-ekonomiska hinder ersatte nu Turistrådet med en annan 
typ, de av stat och kommun uppställda politiska och formella hindren. Denna typ 
av hinder antogs hindra turistnäringen, varför Turistrådet ville sträva efter att få 
bort dem" (ibid:82, emfas i orginal).39 
 
(ii) En "ekopolitisk" referensram där allmänhetens tillgång till naturkontakt och 
en levande landskapsrelation ses som ett oundgängligt medel i en långsiktig 
miljömedvetenhet, nödvändig för ett mer "hållbart samhälle". Faarlund (1990) 
skriver "Om møtet med fri natur som metode i miljøundervisningen" och det är 
här lätt att se kopplingar mot humanekologiska, evolutionära och (miljö)etiska 
perspektiv på människan och samhället (se vidare i t.ex. Uddenberg, 1993; 
Brügge et al., 2011 och Sandell & Öhman, 2010). 
 
(iii) En "allmänningsrelaterad" referensram där "allemansrätten" ses som en 
aspekt (eller rest) av "allmänningar", använt som begrepp för områden/resurser 
som förvaltas gemensamt av en grupp.  Wiklund (1995:217) skriver: 
"Allemansrätten i Sverige, som hellre borde heta allemansfriheten, har sitt 
ursprung i allmänningarna som fanns på flera nivåer: i byar och socknar, på 
landskaps- och riksnivå". Detta perspektiv gör naturligtvis frågan om vilka som 
ingår i den förvaltande gruppen helt central och utifrån diskussionen om 
allmänningarnas s.k. "tragedi" (misshushållning) ser en del det hela i första hand 
som ett suboptimeringsproblem där resurserna (t.ex. fritidsvärden) inte används 

                                                 
39 En i mycket parallell illustration till den här politiska förskjutningen återfinns i min studie 
(Sandell, 2008) av hur ambitionerna för Ådalen/Höga Kusten som fritidsnatur under det sena 
1900-talet förskjuts från välfärdsprojekt till upplevelseindustri. 
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på mest "effektiva" sätt medan andra ser allmänningar som ett fruktbart 
förhållningssätt för en hållbar utveckling.40 
 
(iv) En "planeringsorienterad" referensram där tillgänglighet i första hand ses 
som olika typer av barriärer som forskning kan identifiera och samhällsplanering 
undanröja och där intresset för tillgängligheten i regel, mer eller mindre 
välgrundat, tas för given. Förutom den illustration som citatet under avsnitt (i) 
ovan ger så kan t.ex. nämnas de litteraturgenomgångar som görs i Emmelin et al. 
(2010) och Manning (2011). 
 
(v) En "pedagogisk" referensram som ser fritidslandskapets tillgänglighet och 
allemansrätt som i mycket en fråga om "vett och etikett". Alltså en fråga om 
uppfostran, information och förståelse för hur man bör bete sig i förhållande till 
lokalbefolkning, naturvärden och andra fritidsnyttjare. Det här är ett socialt 
perspektiv som kan jämföras med hur man bör bete sig på en buss eller på en 
järnvägsstation och som det är svårt (och ofta mycket tveksamt) att uttömmande 
försöka definiera juridiskt eller att enkelt omvandla i ekonomiska termer (så att 
det självklart "lönar sig att göra rätt"). Som uttryck för denna referensram se t.ex. 
material som Ahlström (2008), Brügge et al. (2011) och informationsmaterial 
och policy från Naturvårdsverket. 
 
(vi) En "juridisk" referensram där den legala tillgängligheten står i centrum och 
kan diskuteras i historiska, nutids- och framtidsorienterade perspektiv. Se t.ex. 
Westerlund (1995), Bengtsson (2004) och Åslund (2008) samt fortsättningen av 
föreliggande kapitel liksom Margaretha Svennings texter för den utredning för 
Naturvårdsverket som denna min underlagsrapport också är en del av. 
 
(vi) En "funktionsnedsättningsrelaterad" där frågan handlar mycket om vad som 
kan "krävas" av den som vill ha tillgänglighet. I princip kan man tänka sig en 
skala från den unge, vältränade, kunnige och välutrustades mycket stora 
kapacitet att ta sig förbi diverse tillgänglighetshinder – till den som bildligt talat 
kräver lägre hinder för att uppleva landskapet som tillgängligt. Det kan handla 
om fysiska funktionshinder men också t.ex. att man har barnvagn (vilket gör en 
stätta över ett staket oanvändbar) eller rider (vilket gör en färist svår att passera). 
 
När det gäller frågor om vad det är man skall ha tillgång till så först några 
(åtminstone för geografer) självklara påpekanden som den genomgripande 
betydelse för samhällets naturrelation som industrialiseringen och 
urbaniseringen medfört liksom att det svenska landskapet med sina skogar, fält, 
sjöar och berg sedan länge i stor utsträckning är ett kulturpräglat landskap. Det 

                                                 
40  Se vidare i mitt kapitel om allemansrättens landskapsperspektiv och i t.ex. Dolsak & Ostrom 
(2003) och Donnelly (1993). 
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är också viktigt att påminna oss att natur- och landskapsuppfattningar förändras 
över tiden samt att olika landskapsuppfattningar inte sällan ställs mot varandra, 
även när det gäller samma landskap. Ett klassiskt exempel på hur 
landskapsuppfattningar förändras över tiden är hur bergstrakter under framför 
allt 1800-talet i åtminstone borgerliga kretsar började uppfattas som 
beundransvärda i stället för skrämmande (Johannisson & Broberg i STFs 
årsskrift, 1986). Ett modernt exempel på hur samma landskap uppfattas olika av 
olika grupper är Lucas (1972) studie av hur mycket mindre område som 
uppfattades som "vildmark" av paddlare jämfört med av motorbåtsåkare fast de 
vistades i samma område. Likaså är det viktigt att notera naturbegreppets 
svårigheter, inte minst utifrån att allemansrättens starkaste legala skydd 
formuleras utifrån just detta: "Alla skall ha tillgång till naturen enligt 
allemansrätten...". Landskapsbegreppet och naturbegreppet kommer jag också 
därför att särskilt uppmärksamma i ett kommande kapitel. 
 
Den grundläggande allemansrättens allemansrätter 
Som t.ex. Westerlund (1995:78) påpekat är det "bra att uppmärksamma hur det 
som kallas just allemansrätten har olika komponenter (såsom färdselrätt, rätt att 
tillfälligt övernatta, rätt att plocka bär och svamp etc.)". Det som i dagligt tal 
kallas "allemansrätten" kallar Westerlund för "den grundläggande 
allemansrätten" och skriver att "den gäller för envar, den är inte positivt angiven 
i lag och den ska i princip utgöra en oskyldig bruksrätt avseende annans mark" 
(ibid). Det är denna grundläggande allemansrätt som är utgångspunkt för mina 
kapitel i denna utredning och det innebär i princip att sådana fritids- och 
turismföreteelser som t.ex. fiske och jakt inte avses liksom inte heller olika typer 
av motorfordonstrafik. Detta även om både det ena, det andra och mycket därtill, 
på olika sätt ligger i allemansrättens närområde, inte sällan är orsak till diverse 
konflikter och därför på olika sätt ändå kommer att beröras i mina kapitel. 
 
Men även om allemansrätten nämns som begrepp både i miljöbalken och i 
grundlagen, är den inte närmare specificerad till sitt innehåll.41 En princip kan då 
vara att se den svenska allemansrätten som det "frirum" som bildas mellan olika 
lagars avgränsningar42, i huvudsak: ekonomiska intressen, hemfrid, 
naturskydd/vård och landskapets bruk (fig. 2.1). Elgåker (2011:43) formulerar 

                                                 
41 Som mer omfattande arbeten om den svenska allemansrätten rekommenderas: Bengtsson 
(2002, 2004 och 2009); Åslund (2008 och 2009); Elgåker (2011); Westerlund (1995 och 1996); 
Naturvårdsverket (1995); Ahlström (2008b). Som mer omfattande arbeten om den norska 
allemansrätten och dess konstruktion med en friluftslag och en principiell rågång mellan 
"utmark" där allemansrätt i princip råder och "inmark" där allemansrätt i princip inte gäller 
rekommenderas: Reusch (2011); Brox (2001); Kaltenborn et al. (2001). När det gäller bredare 
internationella arbeten rekommenderas: Williams (2001) och Watkins (1996). 
42 Ett principresonemang som Colby (1988) använt och som jag kompletterat med 
landskapsrelationen ("landskapets bruk") som ytterligare en principiell avgränsning av 
allemansrättens frirum (t.ex. Sandell, 1997). 
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det så här: "The Right of Public Access as a customary law is regulated by the 
law of criminal procedure, i.e. in that what is not prohibited can be assumed to 
be allowed". Avgränsningarna runt allemansrättens frirum är då alltså mer att se 
som relativt breda gråzoner, från vad man får, över vad man bör och inte bör, till 
vad man inte får. Men det är samtidigt viktigt att se att vi då rört oss utöver vad 
som ovan diskuterades som "den grundläggande allemansrätten". 
 

 
Figur 2.1. Allemansrätten som det "utrymme" som blir kvar mellan inte bara de traditionella och 

lagstadgade skydden för: (i) markägarens ekonomiska intressen; (ii) naturskydd; och (iii) hemfrid utan 

också de begränsningar som (iv) landskapets bruk och användning utgör. 

 
Grunden är att markägaren får acceptera att andra människor tillfälligt vistas på 
eller passerar hans/hennes mark och vatten, förutsatt att inte gränserna mot 
ekonomisk skada eller hemfrid överträds. Myndigheterna har att på motsvarande 
sätt bevaka gränslinjen mot naturskydd/vård med hjälp av t.ex. olika 
reservatsbestämmelser och fridlysningar. För en aktuell uttolkning av 
gränslinjernas läge (vad man anses få och inte få, inkl. regler om t.ex. 
nedskräpning, motorfordon och eldning) ger Naturvårdsverket ut diverse 
informationsmaterial riktat både till människor bosatta i Sverige och till de som 
är på tillfälligt besök.43 
 
Den fjärde avgränsningen av allemansrättens frirum i figur 2.1 – landskapets 
bruk – indikerar det viktiga faktum att allemansrätten inte innebär, med få 
undantag, någon grund för att hävda ett visst nyttjande av landskapet, eller att ett 
visst nyttjande inte får komma till stånd. Det jord- och skogsbruk, den 
infrastruktur etc. som finns, försvinner eller tillkommer utifrån markägares 
intressen, lagstiftning, myndigheters planer etc., är alltså att se som given ur 
allemansrättsligt perspektiv. Det är med få undantag (t.ex. s.k. 
"stängselgenombrott") möjligt att på allemansrättslig grund hävda att landskapet 
skall eller inte skall nyttjas på visst sätt. Det är också landskapet självt som 
"berättar" för nyttjaren om möjligheter och begränsningar genom 

                                                 
43 Se t.ex. Bengtsson (2004) och Naturvårdsverkets informationsmaterial.  
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markanvändning, årstid, väder (t.ex. för eldning), sikt (t.ex. för hur nära man kan 
gå ett bostadshus) etc. – Men som med alla berättelser så måste man lära sig 
läsa, lyssna och tolka. En lite speciell aspekt på detta med landskapets bruk som 
avgränsning av allemansrätten är de norrländska länsstyrelsernas möjlighet att 
kräva tillstånd för (turism-)verksamheter med hänvisning till Rennäringslagen. 
 
Ur friluftslivets och naturturismens synvinkel kan detta att acceptera landskapets 
bruk upplevas som en nackdel då det begränsar möjligheterna att med 
allemansrätten som grund kräva hänsyn när det gäller landskapets utseende och 
nyttjande.44 Exempelvis när den fina promenadskogen ersätts av ett kalhygge 
eller av ett nybyggt industriområde. Detta är en nackdel som man kan försöka 
motverka genom planeringsprioriteringar på offentligt ägd mark eller genom att 
avsätta särskilda områden, t.ex. nationalparker och naturreservat, där 
friluftslivets intressen kan vara utgångspunkt. Å andra sidan åsidosätter man vid 
inrättande av reservat inte sällan delar av allemansrätten genom att t.ex. 
inskränka och reglera friutrymmet med särskilda bestämmelser om en viktig 
orsak till reservatet är t.ex. en sällsynt växt eller fågel. En annan konflikt kring 
denna nedre avgränsning av allemansrättens frirum, mot landskapets bruk, är 
också när visst fritidsbruk prioriteras på bekostnad av annat. Exempelvis när en 
liftanläggning etableras i fjällen eller en småbåtshamn i skärgården vilket om 
teknifieringen av landskapet går tillräckligt långt kan upplevas utestängande för 
den som vill nyttja landskapet på allemansrättens grund. 
 
Det är samtidigt viktigt att notera den mycket grundläggande aspekt – inte minst 
ur demokratiskt och miljöpedagogiskt perspektiv – som ligger i att man har 
hänsynsfull tillgång till "allt" landskap så länge man inte överskrider 
avgränsningarna i figur 2.1 och att man inte bara är hänvisad till särskilt avsatta 
och reglerade rekreationsområden.45  
 
Ett av de få exemplen på en övergripande samhällsplaneringsåtgärd som jag vill 
påstå går i allemansrättens anda är det generella strandskyddet som införts 
successivt under efterkrigstiden46 med grund i 1930-talens diskussioner. Motiven 
var: "underlättande och tryggande av möjligheterna för den icke jordägande 
befolkningen att idka friluftsliv m.m."47 något som 1994 kompletterades med 
biologisk mångfald. Vi har nu dock alldeles nyligen fått ett mer lokalt styrt 
strandskydd med bl.a. möjligheter att avsätta särskilda områden för 
Landsbygdsutveckling I Strandnära lägen (LIS-områden) där det finns utökade 
möjligheter till dispens från strandskyddsreglerna. 

                                                 
44 Däremot finns det förstås andra vägar att hävda landskapens upplevelse- och friluftsvärden i 
planering, jord- och skogsbruk via t.ex. skogsvårdslagen, kommunal fysisk planering etc. 
45 Se vidare resonemangen om olika friluftslandskap i Emmelin et al. (2010). 
46 För en översikt se Segrell (1995). 
47 SOU, 1938 No. 45, s. 13. 
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När det gäller många av de kontroversiella frågorna kring allemansrätten idag så 
kan nedanstående figur illustrera de huvudsakliga konfliktlinjerna (fig. 2.2). 
Figuren gör en distinktion utifrån frågorna om en viss friluftsaktivitet på en viss 
plats är organiserad eller ej, respektive om den är kommersiell eller ej. I princip 
så ryms alla fyra kategorier i denna fyrfältare inom allemansrätten så länge som 
inte markägarens rimliga toleransnivå eller någon av allemansrättens 
avgränsningar i övrigt (enligt fig. 2.1) har överskridits. 
 
 

 
 
Figur: 2.2. Allemansrättens tillämpningsområde och konfliktlinjer sett som en fyrfältsfigur konstruerad 

utifrån huruvida nyttjande av en viss plats eller ett visst område på allemansrättslig basis är 

kommersiellt respektive organiserat. 

 
Sammantaget så vill jag gärna återge följande citat från juristen Åsa Åslund 
(2008:281) som en ihopknytande beskrivning av vad allemansrätten (i den 
juridiska doktrinen) är: 
 
"...en rätt att ta väg över annans mark, att kort uppehålla sig där och att 
tillgodogöra sig vissa naturprodukter. Denna rätt tillkommer enskilda individer, 
men kan också utnyttjas av arrangörer i såväl kommersiella som icke-
kommersiella sammanhang. Allemansrättens yttersta gränser sägs följa av vissa 
straff- och skadeståndsrättsliga regler. Dessa regler tar sin utgångspunkt i att en 
markägare, eller annan rättighetshavare, inte behöver tåla vilka skador eller 
vilket intrång som helst i sin äganderätt/ annan rättighet." 
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Innan vi går vidare bör vi också notera hennes (Åslund, 2008) följande slutsatser 
om relationen mellan äganderätt och allemansrätt, nämligen att domstolspraxis 
visar att man utgår ifrån att all mark i princip är allemansrättsligt tillgänglig men 
att denna allemansrätt sedan av olika skäl kan upphöra (t.ex. hemfridszon eller 
sådd åker). Det här är något som går väl i linje med mitt resonemang kring figur 
2.1 ovan om "landskapets bruk" som en av de fyra avgränsningarna runt 
allemansrättens frirum, t.ex. därför att marken är en åker eller en tomt och därför 
ej allemansrättsligt tillgänglig. Detta innebär enligt Åslund (2008:288) att det är:  
 
"... svårt att argumentera för att allemansrätten skulle vara en inskränkning i 
äganderätten. Om allemansrätten vore en inskränkning i äganderätten, skulle 
grundpresumtionen tvärtom vara att marken inte vore allemansrättsligt 
tillgänglig. /.../ I stället verkar det finnas grund för att säga att det är den 
markägare, vars mark undandras allemansrättslig tillgänglighet, som får sin 
äganderätt utvidgad. /.../ Det är således inte i första hand den som önskar nyttja 
marken allemansrättsligt som har bevisbördan för sin rätt därtill - rätten att nyttja 
annans mark allemansrättsligt är i stället en sedvanerättsligt grundad rätt, som 
inte behöver hävdas." 
 
Allemansrätten – några fördjupande principfigurer 
Introduktion  
I det här avsnittet kommer jag att presentera två kommenterade principfigurer 
som är tänkta att komplettera och fördjupa de figurer om allemansrätten som 
visades ovan (fig. 2.1 och 2.2). Men innan vi närmare går in på dessa figurer så 
bör dock några påpekanden göras. Exempelvis är det viktigt att hålla i minne att 
allemansrättens kärna gäller själva tillträdet. Markrättigheter är en 
mångfacetterad fråga och kan förutom själva tillträdet inkludera t.ex. sådana 
rättigheter som: 
- att forsla bort olika saker från området (t.ex. avverka skog eller jaga men också 
t.ex. att plocka bär och svamp);  
- att "sköta" och "vårda" ett område i linje med principerna för att ett landskap 
hela tiden är föränderligt och där inte minst olika "kulturavtryck" (t.ex. bete, 
avverkning och att hålla stigar och vägar öppna) ingår i vad som ger ett visst 
landskap ett visst uttryck vid en viss tidpunkt; 
- att utestänga andra från området, vilket i ett landskap som omfattas av den 
svenska allemansrätten inte är lika oinskränkt som t.ex. i ett Nordamerikanskt 
landskap,48 men som ändå kan ske t.ex. genom att med bostadshus markera 
hemfridszon eller indirekt genom att använda marken på så sätt att tillträde inte 
gäller enligt allemansrättens hänsynsprinciper (t.ex. åker med växande gröda, jfr. 
om tillgång till det existerande landskapet enl. ovan t.ex. fig. 2.1); 

                                                 
48 Jämför t.ex. Daléus & Sandell (1998). 
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- att hyra ut eller sälja området vidare.49 
 
Det är nämligen av avgörande betydelse för en diskussion om allemansrättens 
framtid att vi inte utgår ifrån det förenklade synsättet att "markägande" har 
någon självklar, klart definierad och allmänt accepterad omfattning! Vi behöver 
inte gå längre än till att påminna oss om grundläggande miljö- och 
planeringsfrågor för att inse att en markägare hela tiden har att ta en mängd 
hänsyn i hur han/hon nyttjar sin mark och vatten eller hindrar/underlättar andras 
nyttjande. 
 
Att allemansrätten också tangerar andra markrättigheter än själva tillträdet – t.ex. 
genom möjligheten att ta s.k. naturalster (t.ex. bär och svamp) eller nyttja pinnar 
till ved – är också viktigt och kommer att i någon mån beröras nedan. – Men det 
är själva det lagliga tillträdet till ett område som står i fokus nedan (jfr. också de 
andra aspekterna av tillgänglighet i form av den fysiska och sociala 
tillgängligheten, enl. ovan).  
 
Ett annat förbehåll inför denna fördjupning av allemansrättens koppling till 
dagens svenska lagstiftning är att det är den svenska lagstiftningen som 
fokuseras men att t.ex. ett antal konventioner och andra internationella influenser 
också kan vara relevanta. Ytterligare ett förbehåll är att bakom den avgränsning 
av allemansrätten som i figur 2.1 och 2.3 beskrivs som "landskapets bruk" döljer 
sig förstås en mängd viktiga aspekter på hur landskapets utformning lagligt 
regleras, t.ex. plan- och bygglagen med alla sina instrument för medborgerligt 
inflytande och olika hänsynsregler i skogs- och jordbrukslagstiftning.50 Till 
dessa förbehåll kan förstås också läggas den "brasklapp" som består av att det i 
detta fall är en landskapsintresserad kulturgeograf som vill förtydliga sin bild av 
villkoren för friluftslandskapets tillgänglighet – det är t.ex. inte en jurist som ger 
en uttömmande beskrivning av det totala rättsläget. Då lagstiftning alltid leder 
till prövningar och prejudikat har jag inte här nöjt mig med att citera lagtext, 
utan också tagit med en del förarbeten som rimligen kan komma att påverka 
framtida bedömningar – och inte minst anser jag att de ger en bild av hur man 
från statsmaktens sida i princip ser på allemansrättens innehåll. 
 
Allemansrättens ställning 
Figur 2.3; "Allemansrättens ställning" här nedan försöker fördjupa några av de 
viktigaste legala kopplingarna till allemansrättens principiella ställning i Sverige 
förutom principen om allemansrätten som ett "frirum" mellan olika 
begränsningar (ekonomiska intressen, hemfrid, naturskydd och själva 
landskapet; enl. fig. 2.1 ovan). Till dessa fyra principiella begränsningar kan vi 

                                                 
49 Se vidare om markägande i t.ex. Heimbürger (1979); Hahn (2000) och Åhman (2009). 
50 Se vidare i t.ex. Emmelin et.al. (2010) och Petersson Forsberg (2009). 
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först lägga den förstärkning av allemansrättens "kärna" som grundlagens 
omnämnande och reglerna om stängselgenombrott, vilthägn och 
skogsbesprutningar innebär. Dessa regler kan ses som visst skydd för själva 
principen om allmän tillgänglighet till landskapet och dess friluftskvaliteter. Vi 
kan också särskilt peka på den generella naturhänsynsregel som förstärker den 
avgränsning av allemansrättens friutrymme som naturskyddet i olika former 
annars innebär. Och vi bör lyfta fram den förstärkning av den moderna 
allemansrättens främsta tillämpningsområde – fritidsnyttjande av naturpräglade 
landskap – som strandskyddet innebär (som dock även är ett skydd för naturen i 
sig enligt principer om biologisk mångfald sedan 1994) samt olika 
områdesprioriteringar till förmån för friluftslivet. Här bör också påminnas om 
den övergripande nu 100 åriga offentliga ambitionen kring allmänhetens tillgång 
till rekreation i naturen som presenterades i föregående kapitel – en lång politisk 
tradition är i sig självt en viktig faktor som påverkar framtiden. 
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Figur 2.3. Denna figur försöker fördjupa några av de viktigaste legala kopplingarna till allemansrättens 

principiella ställning i Sverige. Angående fotnoten (1) för Vilthägn och Skogsbesprutning i nedre vänstra 

textrutan, se vidare i texten. 

 
Om vilthägn och skogsbesprutning, "(1)" i figuren ovan (fig. 2.3), kan vi citera 
följande ur miljöbalken:  
 
"Vilthägn får inte uppföras utan tillstånd av länsstyrelsen på områden där 
allmänheten får färdas fritt. Vid tillståndsprövningen skall behovet av skydd för 
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friluftslivet och naturmiljön beaktas. Tillstånd till vilthägn inom ett 
strandskyddsområde får meddelas endast om det finns särskilda skäl."51 
 
"...dispens från 19 § första stycket [om förbud mot kemiska eller biologiska 
bekämpningsmedel mot lövsly] ... Vid bedömningen skall hänsyn tas till ... och 
andra allmänna intressen. En kommun får besluta att dispens enligt första stycket 
inte får medges för ett område inom kommunen, om det behövs med hänsyn till 
områdets betydelse för friluftslivet, naturvården, den lokala befolkningens trivsel 
eller något annat kommunalt intresse."52 
 
Allemansrättsligt nyttjande av viss plats eller område 
Figur 2.2 ovan visade att både organiserat och kommersiellt nyttjande i princip 
ryms inom allemansrättens ram, men i de två kommande bilderna (fig. 2.4 och 
2.5) försöker jag fördjupa detta genom att visa de offentliga ambitionerna som 
samtidigt finns att uppmärksamma behovet av hänsyn när det gäller särskilt 
kommersiell och organiserad verksamhet. Dock, för undvikande av 
missförstånd, så bör vi hela tiden ha figur 2.1 i åtanke att det finns också en 
principiell toleransgräns för all allemansrättslig verksamhet som om den 
överträds kan leda till skadeståndskrav. Vi kan som illustration till dessa 
generella toleransgränser ta med oss detta citat från miljöbalkens portalparagraf 
och då även minnas att miljöbalkens allmänna hänsynsregler också i viss 
utsträckning gäller individer53. 
 
"...naturen har ett skyddsvärde och ... människans rätt att förändra och bruka 
naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. ... miljön skyddas 
mot skador och olägenheter... värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och 
vårdas ... den biologiska mångfalden bevaras ..."54 
 
Detta kan vi lämpligen komplettera med följande tre principuttalanden om 
allemansrättens från högsta domstolens dom (1996; T 3615/95):  
 
"...allemansrätten [är] en rätt för den enskilde att i sitt umgänge med naturen 
nyttja annan tillhöriga mark och vattenområden; rätten är emellertid begränsad 
på det sättet att nyttjandet av annans mark inte får ske så att det medför 
nämnvärd skada eller olägenhet för fastighetsägaren eller annan rättsinnehavare" 
 
”Även om allemansrätten tillkommer den enskilde kan den naturligen utövas av 
ett flertal personer tillsammans, under förutsättning att envar håller sig inom 
ramen för allemansrätten.” 

                                                 
51 Miljöbalken 12 kap. 11§, SFS 1998:808. 
52 Miljöbalken 14 kap. 20§, SFS 1998:808. 
53 Prop. 1997/98:45, s 205, 207. 
54 Miljöbalken 1 kap. 1 §; SFS 1998:808. 
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”Hinder föreligger vidare inte mot att allemansrätten utnyttjas kommersiellt...” 
 
I figur 2.4 poängteras att för organiserad verksamhet tillkommer mer tydligt 
uttryckta krav på kunskaper, platsval, hänsyn och eventuell anmälningsplikt. Inte 
minst det senare – eventuell anmälningsplikt – är ju ett starkt redskap om det 
används då myndighet då kan kontrollera, kanalisera och även förbjuda viss 
verksamhet på viss plats vid viss tidpunkt om man finner skäl för det. Här bör 
dock först noteras, återigen, att jag här talar om de principiella synsätt som man 
kan utläsa ur bl.a. lagstiftningen – i vilken utsträckning och på vilket sätt detta 
sedan tillämpas i förvaltning och annan praxis är något som min kollega 
Margaretha Svenning behandlar i sina texter i den här utredningen. Vi bör sedan 
notera den spänning som finns mellan, å ena sidan, att det i princip är 
naturhänsynen som är grunden för den eventuella anmälningsplikten (och de 
restriktioner som kan följa av detta) vilket t.ex. innebär att i princip även 
markägaren själv kan behöva anmäla och riskera avslag på sin anmälan. Och, å 
andra sidan, att via myndigheternas kommunikationsåligganden med de berörda 
så bör markägarens röst i sig få göra sig hörd i frågan när någon annan anmäler 
sin planerade verksamhet till myndigheten. Men det innebär också att 
markägares oro för t.ex. störning eller annat som inte berörs av naturhänsynen 
inte självklart kan vägas in i myndighetens bedömning i ett anmälningsfall – i 
princip hänvisas då markägaren tillbaks till möjligheten att inför domstol 
stämma den som nyttjar området utifrån att han/hon anser att allemansrättens 
generella toleransgräns, enligt principen i figur 2.1, överskridits (eller 
uppenbarligen riskerar att överskridas). Till detta kommer, illustrerat i figur 2.5, 
att för kommersiell verksamhet finns i förarbetena formuleringar som indikerar 
särskilt höga krav på hänsyn, anpassning och även eventuellt att säkra grunden 
för nyttjandet genom att helt enkelt gå bortom allemansrätten och fråga 
markägaren om lov. 
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Figur 2.4. En illustration om att för organiserad verksamhet tillkommer mer tydligt uttryckta krav på 

kunskaper, platsval, hänsyn och eventuell anmälningsplikt. 

 

 
 
Figur 2.5. En illustration om att för kommersiell verksamhet finns i förarbetena formuleringar som 

indikerar särskilt höga krav. 

 
Underlag för dessa två fördjupningsfigurer (2.4 och 2.5) är följande från 
lagtexten: 
"Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 
skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller 
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åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot 
skada eller olägenhet."/.../ "För verksamheter och åtgärder som tar i anspråk 
mark- eller vattenområden annat än helt tillfälligt skall en sådan plats väljas som 
är lämplig med hänsyn till 1 kap. 1 §, 3 kap. och 4 kap. [allmän hänsyn plus 
markering av särskilt känsliga områden]. ”För all verksamhet och alla åtgärder 
skall en sådan plats väljas att ändamålet kan uppnås med minsta intrång och 
olägenhet för människors hälsa och miljön. ”55 
 
Till det kommer följande underlag för figur 2.4 och 2.5 från lagens förarbeten, 
där proposition 1997/98:45 om miljöbalken, bl.a. skrev: 
 
"... den allmänna hänsynsregeln [i miljöbalken] om skyddsåtgärder och 
försiktighetsmått som verksamhetsutövare skall vidta." (s. 304) 
 
"...undviker särskilt känsliga områden /.../ skall tillses att skada överhuvudtaget 
inte uppkommer samt att särskild information ges vid förekommande behov /.../ 
kunskaper om allemansrättens innebörd" (s. 304) 
 
"Rent allmänt kan sägas att arrangemang av någon betydelse inte bör ske utan 
markägarens medgivande." (s. 302) 
 
"...skall alltså kunna meddela föreskrifter om att inom landet eller en del av 
landet anmälan alltid skall göras i fråga om särskilda slag av verksamheter som 
typiskt sett kan medföra skada på naturmiljön." (s. 305) 
 
"...åtgärder som behövs för att begränsa eller motverka skada. Exempel på en 
sådan åtgärd är att ett företag som hyr ut kanoter efter samråd med 
fastighetsägaren anvisar lämpliga platser för matlagning och övernatttning." (s. 
305) 
 
"...möjlighet att få en bättre bild av vilka aktiviteter som förekommer i känsliga 
områden..." (s. 305) 
 
"Det ges också en möjlighet att genom föreläggande och förbud ingripa mot 
verksamheter som är skadliga för naturmiljön." (s. 305) 
 
"...enbart grunda sig på att verksamheten skadar eller kan skada naturmiljön." (s. 
306) 
 
"...finns bl.a. regler om partsinsyn och myndigheters kommunikationsskyldighet. 
Det bör därför föreligga en tillfredsställande garanti för att fastighetsägare, 

                                                 
55 Miljöbalken 2 kap. 2 § och 4 §; SFS 1998:808. 
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nyttjanderättsinnehavare och eventuellt andra som berörs av ärendet får 
kännedom om den aktuella verksamheten och innehållet i anmälan. Vidare 
tillförsäkras samma krets möjlighet att lämna synpunkter i ärendet." (s. 306) 
 
"Anmälningsplikt för organiserande av friluftsliv förutsätter inte nödvändigtvis 
att deltagarnas tillgång till marken grundas på allemansrätten. Anmälningsplikt 
skall sålunda kunna gälla även för organiserande av friluftsliv på den egna 
fastigheten. Utfärdas i sådant fall ett föreläggande eller förbud som medför att 
pågående markanvändning försvåras avsevärt på den berörda delen av 
fastigheten kan ersättningsskyldighet uppkomma för det allmänna gentemot 
fastighetsägaren..." (s. 306) 
 
"Ibland har det anförts att det är stötande att personer skall kunna tjäna pengar på 
att organisera aktiviteter på annans mark utan att fastighetsägaren får del av 
vinsten eller ens har tillåtit verksamheten. I gällande rätt finns emellertid inte 
stöd för uppfattningen att arrangören behöver fastighetsägarens tillstånd för en 
verksamhet som inte medför skada eller annan olägenhet. " (s. 302) 
 
"Mera tveksamt är om en organisatör skall få utnyttja en fastighet kommersiellt 
och mer eller mindre permanent utan ägarens tillstånd. Sådana rådighetsfrågor 
behandlas dock inte i miljöbalken utan bör som hittills lösas i rättspraxis." (s. 
302) 
 
"Utredningen understryker att särskilt höga krav bör ställas på kommersiell 
verksamhet." (s. 304) 
 
Från jordbruksutskottets överväganden om allemansrätten i miljöbalken i 
samband med denna lagstiftning kan vi notera bl.a. följande: 
 
"Enligt förslaget till miljöbalk kommer miljöbalkens generella regler för 
verksamheter om hänsyn och miljökvalitetsnormer att gälla även för sådan 
verksamhet som innebär att friluftsliv organiseras – kommersiellt eller ideellt – 
med nyttjande av allemansrätten." 
 
"Utskottet instämmer i vad regeringen anfört om att den som anordnar ett 
kollektivt nyttjande av annans mark kan bli skyldig att ersätta skador som 
deltagarna orsakar, även om deltagarna var för sig har uppträtt på ett sätt som 
faller inom ramen för allemansrätten." 
 
"För skadeståndsskyldighet förutsätts då att organisatören varit vållande, dvs. att 
skadan orsakats med uppsåt eller av oaktsamhet. Normalt bör förutsättningarna 
för skadestånd vara uppfyllda om skador uppkommer med anledning av att 
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arrangören hänvisat en stor grupp personer till ett naturområde, som är särskilt 
känsligt." 
 
"Detsamma gäller när arrangören har lämnat felaktiga upplysningar om 
allemansrättens innebörd eller underlåtit att lämna information om 
allemansrätten till personer som kan antas sakna kännedom om den." 
 
"Anmälningsplikten kommer /.../ att kunna styra bort en organisatör från 
känsliga områden..." 
 
"Anmälningsplikt enligt miljöbalken avses även kunna föreskrivas för den som 
på ideell grund organiserar verksamhet." 
 
"Utskottet förutsätter att /.../  fastighetsägare, nyttjanderättshavare och eventuellt 
andra som berörs av ärendet får kännedom om den aktuella verksamheten och 
innehållet i anmälan. Vidare tillförsäkras samma krets möjlighet att lämna 
synpunkter i ärendet. Förslaget i miljöbalken reglerar däremot inte förhållandet 
mellan allemansrätten och egendomsskyddet. Detta är av civilrättslig natur och 
har inte ändrats av förslaget till miljöbalk. Oavsett hur samrådsmyndigheten 
bedömer ett visst ärende enligt miljöbalken har fastighetsägaren på samma sätt 
som enligt dagens lagstiftning möjlighet att föra talan på civilrättslig grund vid 
domstol om äganderättsintrång för att utverka föreläggande, förbud eller 
skadestånd." 
 
 
Sammantaget anser jag att de här citaten ger en ganska god bild av hur man från 
statsmaktens sida i princip uppfattar allemansrättens möjligheter och 
begränsningar och dess särskilda intresse för kommersiell och organiserad 
verksamhet. Men med det viktiga observandum som ligger i att då detta handlar 
om miljöbalken så är i princip alla hänsyn att ses som i förhållande till 
naturmiljön. Så härigenom har den traditionella allemansrätten nyanserats när 
det gäller om en viss verksamhet på en viss plats är organiserad eller inte, men 
också i någon mån (bara i förarbetena) utifrån kategoriseringen om 
verksamheten är kommersiell eller inte. 
 
Ett försök till sammanfattande illustration 
Innan vi avrundar detta kapitel med något om allemansrätten som socialt kapital 
så kan vi utifrån figurerna ovan 2.1 - 2.2 om allemansrättens nuvarande innehåll 
– och där de mer detaljerade figurerna 2.3, 2.4 och 2.5 bör finnas med som 
referensram – låta det hela koka ner till figur 2.6. Denna figur försöker fånga de 
centrala aspekterna av allemansrättens nuvarande innehåll i Sverige som ett 
frirum vars toleransgränser mot ekonomiska intressen, hemfrid och naturskydd 
inte får överträdas och där landskapets bruk för andra ändamål måste tas som 
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given. Inom detta toleransavgränsade frirum ryms i princip både organiserad och 
kommersiell verksamhet så länge som de enskilda nyttjarna av allemansrätten 
håller sig inom toleransgränserna. Däremot finns i lagstiftningen utrymme för att 
ställa särskilda krav på organiserat nyttjande när det gäller kunskaper, platsval 
och hänsyn. Myndigheterna har även skaffat sig en principiell möjlighet att 
kräva anmälningsplikt för viss typ av verksamhet på viss plats vid viss tidpunkt 
för att på så sätt kunna kontrollera, styra och även förbjuda viss organiserad 
verksamhet. Men som sagt, detta ses i förhållande till påverkan på naturmiljön. 
När det gäller kommersiell verksamhet så finns i lagstiftningens förarbeten 
skrivningar som pekar på behovet av särskilt höga krav. 
 
 
 

 
Figur 2.6. Ett förslag på sammanfattande illustration av den nuvarande allemansrättens princip som ett 

frirum inkluderande både organiserad och kommersiell verksamhet, om än med lite olika krav, samt 

avgränsat av toleransgränserna mot ekonomiska intressen, hemfrid, naturskydd och landskapets 

användning. 

 
 
Allemansrätten som ett socialt kapital 
Att det inte sällan kan vara stora svårigheter att bestämma var olika 
toleransgränser för allemansrätten går är naturligtvis uppenbart. De principer 
som miljöbalken och dess förarbeten pekar på (t.ex. att organiserat och 
kommersiellt nyttjande bör ha högre krav på kunskaper och hänsyn) kanske 
känns självklara. Men även om det ur miljöns perspektiv (jfr miljöbalken) inte 
har någon betydelse om en störning eller ett slitage är kommersiellt eller inte så 
vet vi att allmänheten ser annorlunda på ideell organiserad verksamhet jämfört 
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med kommersiell (vilket mitt kapitel om allemansrättens ställning kommer att ta 
upp). Och för undvikande av missförstånd så bör också påpekas att man skulle 
kunna argumentera för det motsatta förhållandet när det gäller här utpekade 
principer. En sådan argumentationskedja kunde t.ex. se ut så att om ett nyttjande 
av rekreationslandskapet sker i organiserade former, och särskilt kommersiellt 
organiserade former, så bidrar det sannolikt i större utsträckning till landets 
bruttonationalprodukt, arbetstillfällen och handelsbalans jämfört med ideellt 
organiserat respektive icke-organiserat nyttjande. Markägare och 
lokalbefolkning skulle då, enligt detta fiktiva resonemang, behöva tåla betydligt 
större intrång och olägenhet (jfr. t.ex. minerallagstiftningen!). Vad jag vill visa 
med detta exempel är absolut inte att detta omvända principresonemang skulle 
vara att föredra men det är viktigt att se att valet av struktureringsprinciper för i 
detta fall allemansrättens friutrymme är en aktiv handling som mer eller mindre 
medvetet bygger på grundläggande prioriteringar. Låt oss inte heller glömma 
bort att naturkontakt är ett livsvillkor, inte bara i dess grundläggande 
humanekologiska betydelse (föda, skydd etc.) – men också sannolikt som en 
omistlig del av livskvalitet och hälsa i dess djupaste mening56. 
 
Jag vill avsluta detta kapitel med att peka på parallellerna mellan allemansrätten 
och Nobelpristagaren i ekonomi Elinor Ostroms57 diskussion av allmänningar 
och socialt kapital och vi bör här påminna oss det viktiga tema i rättskipning om 
äganderätt som beskrivs så här av Åslund (2008:287): "... mark bör nyttjas på ett, 
med hänsyn till markens utformning, lämpligt sätt". Det handlar alltså om att till 
respektive samhällsform finns tankar knutna om vad som är en god användning 
av landskapet – och där uppenbarligen rekreation i naturpräglade miljöer är ett 
viktigt kännetecken för vad det moderna urbaniserade industrisamhället anser är 
god användning. En av de historiska rötterna för allemansrätten, och som 
nämndes ovan, är det förindustriella bondesamhällets "allmänningar" – av byn 
kollektivt förvaltade och nyttjade områden med skogar, sjöar, myrar etc.58 En 
viktig princip för detta nyttjande var att man definierat vem som tillhörde "alla" 
– alltså vilka som här tillhörde byn och att man på så sätt genom byastämmans 
olika beslut och genom social kontroll kunde reglera nyttjandet för t.ex. bete, 
vedtäkt, jakt och fiske. I och med att den moderna allemansrätten etablerades så 
har allemansrätten generellt uppfattats som självklar för alla svenskar oberoende 
av om man bor i området eller ej. – "Byn" har ansetts omfatta hela nationens yta 
och innevånare. När det gäller tillfälliga besök från andra länder (utländska 

                                                 
56 Med denna inriktning finns en mängd texter, se Mårtensson et al. (2011) för en aktuell 
översikt. 
57 Se t.ex. Ostrom (1992); Keohane & Ostrom (1995); Ostrom (2000), Hopf (2006) och Dolsak 
& Ostrom (2003) liksom ett visst resonemang om detta i förhållande till allemansrätten i Sandell 
& Fredman (2010). 
58 Det finns även ett antal andra allmänningsinstitut, t.ex. häradsallmänningar (där ett härad var 
förvaltare av allmänningen, inte en by) men problematiken är överlappande. 
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turister) är den officiella inställningen att inga andra restriktioner finns än de 
som gäller för de som bor i Sverige – "byn" anses i princip vara global. Men 
visst motstånd mot detta kan anas bakom diverse insändare och t.ex. 
överskattning av utländska turisters missbruk av allemansrätten.59 
 
När det gäller förvaltning av "allmänningar" så har diskussionen ofta tagit sin 
utgångspunkt i  en så kallad allmänningarnas tragedi (“tragedy of the commons”; 
Hardin, 1968) som går ut på att när något skall förvaltas gemensamt så tar ingen 
ansvar och naturresursen/landskapet blir överuttnyttjat. En tankegång som ofta 
blir illustrerad med en gemensamt förvaltad betesmark där varje byinnevånare 
placerar allt fler egna betesdjur, vilket innebär en vinst för den enskilde, ända 
tills det gemensamma området blir överbetat och mer eller mindre värdelöst för 
alla. Men denna tankegång om en "allmänningarnas tragedi" – som ofta har varit 
ett led i en argumentation för privatisering av gemensamma resurser – har blivit 
hårt kritiserad för att man inte tagit hänsyn till att allmäningar generellt har haft 
strikta förvaltningsregler med avgränsning av vilka som får använda 
allmänningen för ett visst bruk, t.ex. bete, och att man haft sanktioner för de som 
inte följer gemensamma beslut. Principer som "expressing participatory forms of 
governance rooted in ancient custom" (Olwig 2003:16).  
 
Det här har alltså på ett mycket fruktbart sätt lyfts fram av nobelpristagaren 
Elinor Ostrom och av henne och andra diskuterats i relation till tidigare, nutida 
och framtida förvaltning av en mängd olika resurser. Dolsak and Ostrom 
(2003:3) skriver t.ex.: "In addition to the prototypic local resources, the oceans, 
the gene pool, and the atmosphere are all common-pool resources". Ytterligare 
en viktig aspekt på detta, förutom möjligheten till effektiv långsiktig förvaltning, 
är möjligheten – för att inte säga behovet – av lokal anpassning av förvaltningen. 
Detta till skillnad från t.ex. reservatsstrategier som ofta uppfattas som 
kommande "uppifrån" och vara utan lokal acceptans och anpassning.60 
 
Den här typen av allmänningsförvaltning handlar i mycket stor utsträckning om 
social tillit – man måste lita på att övriga inblandade också håller sig till 
gemensamt upprättade förvaltningsprinciper. Jag måste veta att min granne inte 
sätter ut fler kor än överenskommet på den gemensamma betesmarken för att 
anknyta till den inledande illustrationen ovan. Detta kan diskuteras i termer av 
socialt kapital (Ostrom, 2000). Detta sociala kapital kännetecknas av: 
 

                                                 
59 Naturvårdsverket (1994). Se också Westerlunds (1991) förslag om att, inför EU-inträdet, 
begränsa allemansrätten till de boende i Sverige.  
60 Jfr Adams & Mulligan (2003); Brockington (2002); Frost & Hall (2009); Mels (1999) och 
Zachrisson et al. (2006). 
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 It is the shared knowledge, understandings, norms, rules and expectations 
about patterns of interactions that groups of individuals bring to a 
recurrent activity.  

 It opens up some opportunities while restricting others. 
 It is formed over time and is embedded in common understanding rather 

than in physically obvious structures.  
 
Parallellerna till allemansrätten är uppenbara och det blir då av särskilt intresse 
att notera Ostroms (2000) påpekanden om att "common understanding" ofta är 
svårt att precist artikulera och att det lätt eroderar t.ex. om stora grupper av 
människor berörs och/eller om grupperna som berörs ändras snabbt (t.ex. i ett 
snabbt föränderligt samhälle). I sådana fall påpekar hon att det blir extra viktigt 
att göra stora ansträngningar när det gäller information om vad som gäller, 
övervaka att principerna efterlevs och att sanktionera (markera mot) beteenden 
som inte följer de gemensamma principerna. Det här är påpekanden som jag 
anser vara av största relevans för en allemansrätt som skall förvaltas vidare i ett 
globaliserat samhälle med hög rörlighet och många nya friluftstrender.61 
 
 
 

                                                 

61 Se ett lite längre resonemang om detta i Sandell & Fredman (2010) inklusive skalfrågan och 
frågan om värdet när det gäller allemansrätten (upplevelsen, tillgången...) är något 
"subtractable", alltså en "common pool resource", eller "non-subtractable", alltså en "public 
good" (Berge, 2002).  
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3. Allemansrättens landskapsperspektiv 
Av: Klas Sandell62 
 
Tillgång till vad "...enligt allemansrätten" 
Det finns åtminstone två skäl till varför ett lite längre resonemang om begreppen "natur 
"och "landskap" är motiverade i en översikt om allemansrättens framväxt och roll. Dels 
har vi det faktum att allemansrättens mest grundläggande stöd i Sverige är 
regeringsformens "alla skall ha tillgång till naturen enligt allemansrätten" och då måste 
man förstås reflektera över vad det är man har tillgång till. Vad är det man gillar när 
man "tycker om naturen"? Vad är det man vill skydda när man är för "naturskydd" och 
var har man varit när man varit "i naturen"? Och alltså inte minst; vad har man tillgång 
till när man har tillgång till naturen enligt allemansrätten? Samtidigt; människan kan 
förstås aldrig ställa sig helt utanför sin natur- och miljörelation (föda, skydd etc.) så i 
den bemärkelsen är vi ju alltid i naturen och det utan att behöva någon allemansrätt. 
Reflektioner kring naturbegreppet pekar snabbt på dess undflyende och mycket 
varierande innehåll och man måste vidga frågan och hamnar då gärna i någon form av 
landskapsdiskussion (plats, miljö, skog och mark etc.) Därför är landskapsbegreppet 
ofta att föredra framför begreppet "naturen".  
 
Men jag har också ett annat argument för varför det är centralt att reflektera över 
landskapsbegreppet i en diskussion om allemansrätten och det är att man kan 
hävda att allemansrättens grundläggande princip lyfter fram ett visst 
landskapsperspektiv – ger företräde för ett visst förhållningssätt till landskapet. I 
korthet ett landskapsperspektiv som handlar om mångbruk, en hög grad av 
igenkänning och på ömsesidiga hänsyn mellan olika landskapsbruk. Ett 
landskapsperspektiv där t.ex. friluftsliv blir en av många verksamheter som har 
att samsas med skogsbruk, jordbruk, boende, infrastruktur etc. Detta till skillnad 
från ett mer specialiserat och uppdelat landskapsperspektiv där man i större 
utsträckning försöker hantera konflikter mellan olika landskapsbruk genom att 
dessa får försiggå på olika platser med olika ägande och regelverk – och där t.ex. 
friluftsliv företrädesvis förläggs till särskilda rekreationslandskap med för detta 
bruk lämpligt ägande och förvaltande. 
 
"Landskap" 
I figur 3.1 har Matz Glantz ritat ett "landskap" ungefär som om man står och ser ut från 
ett skogsbryn någonstans i Mellansverige. Och redan här har vi en ofta förekommande 
nyckel till landskapsbegreppet – överskådligheten. Det innebär att den mänskliga 
skalan, i princip människans storlek och hennes synsinne, bör knytas till vad vi kallar ett 
landskap såsom jag använder begreppet här. Visst kan vi tala även om mycket större 

                                                 
62 Detta kapitel bygger i huvudsak på Sandells kapitel om landskap i Östman (under utgivning, 
2011). 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6470 

Allemansrätten och dess framtid 

 61

landskap som t.ex. "fjällandskapet", men för att fungera i den bemärkelsen så bör det 
ändå på något sätt kunna relateras till något överskådligt (t.ex. till en egen erfarenhet 
eller en bild av ett "typiskt" fjällandskap).  
 

 
Fig. 3.1. Ett "landskap": naturförutsättningar, kulturavtrycken och naturens förändringsprocesser – 

tagna tillsammans vid en viss tidpunkt och med en överblickbar geografisk avgränsning (Illustration: 

Matz Glantz). 
 
En pedagogiskt mycket användbar bild av landskapsbegreppet är en grupp människor 
som vandrar fram på en relativt naturpräglad plats. De sätter hela tiden sina fotavtryck 
på marken – klara och tydliga på t.ex. fuktig lera, knappt skönjbara ens för den bäste 
spejare på hård och stenig mark. Det blir allt tydligare avtryck ju fler som går men 
avtrycken blir allt otydligare ju längre tid det hinner gå sedan de passerat. Utifrån denna 
bild kan vi identifiera följande tre landskapselement: 
 
1. Naturförutsättningarna. Vad är det för område som personerna trampar fram i? 
Det handlar om frågor som: Vad har området för geologisk och naturgeografisk 
historia; vad är det t.ex. för berggrund, har det varit istid och har området varit 
täckt av vatten? Var på jordklotet ligger området, t.ex. i termer av solinstrålning, 
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årstider, och avstånd till kuster och hav? Vilka naturligen förekommande växter 
och djur finns i området och var återfinns de?63 
 
2. Kulturavtrycken. Vilka avtryck sätter personerna som vandrar fram, vad har 
de för skomönster, hur många är de och hur hårda är deras sulor (nakna fötter, 
skinnmockasiner eller dobbskor)? Detta är alla de "avtryck" som människor och 
samhälle gör i landskapet i form av hus, vägar, stengärdsgårdar, diken, 
planterade häckar, båtbryggor, tappade ölburkar, städer... Vi bör här särskilt 
notera att detta tema är skrivet i pluralis då det är massor av olika avtryck, stora 
och små. Det är även beskrivet som något pågående då det måste ses i ett 
historiskt perspektiv där ständigt nya avtryck sätts, vilka då ofta helt eller delvis 
osynliggör tidigare avtryck.  
 
3. Naturens förändringsprocesser. Strax efter att vandrarna i vår pedagogiska 
landskapillustration har passerat så kommer gräset att börja resa sig igen. 
Vartefter kommer regn och snö, och i det långa loppet i vår del på jordklotet till 
och med istider. Allt detta förändrar och ofta helt suddar ut de avsatta 
kulturavtrycken i landskapet. Det här är naturens ständigt pågående 
förändringsprocesser. De förändringsprocesser som också gör att det hus som får 
stå obebott och orört en längre tid vartefter börjar "återgå till naturen" genom 
svampars, myrors och stormars arbete. Det är kring kampen mot – eller 
samspelet med – dessa naturens krafter vilka hela tiden jämnar ut och suddar ut 
våra kulturavtryck som mycket av människors liv och vardag alltid kretsat. Det 
handlar om allt från ogräsrensning och husmålning till att laga tjälskott i vägarna 
efter vinterkylan och förstärka eroderade strandvallar efter höststormarna. 
 
Dessa tre element – naturförutsättningar, kulturavtryck och naturens 
förändringsprocesser – tagna tillsammans vid en viss tidpunkt och med en 
överblickbar geografisk avgränsning utgör då ett landskap i den bemärkelse som 
jag här använder det.64 Att dessa tre element sedan på olika sätt överlappar 

                                                 
63 Det kan här inte nog poängteras att detta är en pedagogiskt förenklad bild, vilket också bör 
framgå av fortsättningen av detta landskapskapitel. I praktiken finns ingen "0-punkt" tillgänglig 
där människans påverkan inte på något sätt är en del i att landskapet ser ut som det gör och 
innehåller det som där finns. Vi måste i princip tänka oss besök på andra planeter – och att åka 
till månen räcker inte som bekant – för att hitta "jungfruliga" och "vilda" landskap utan mänsklig 
påverkan. De tidigare mänskliga avtrycken är alltid en del av det område man "trampar" fram i 
med det som där finns – stenmurar, granplanteringar, grusgropar, vägar, betade marker, renstigar 
osv. ”Naturligen förekommande växter och djur” kan därför sällan i praktiken urskiljas på ett 
meningsfullt och vederhäftigt sätt. Men detta får naturligtvis inte få oss att tro att 
naturförutstättningarna saknar betydelse eller att människan fritt kan styra landskapets 
utformning och innehåll. 
64 Landskapsbegreppet är mycket mer komplicerat än vad som här återges och särskilt bör 
nämnas relationen till platsbegreppet (engelska: place) och det gamla administrativa 
regionalgeografiska landskapsbegreppet i Sverige ("landskapet Östergötland") liksom begreppet 
"Landscape" som i det anglosachsiska språkbruket i regel mera anknyter till avbildningar och 
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varandra och i praktiken ofta är svåra att hålla isär är mycket av själva poängen 
med landskapsbegreppet. I vilken utsträckning är t.ex. förekomsten av en växt i 
ett område bara beroende av naturen och i vilken utsträckning har människan på 
något sätt påverkat detta? – Vilket hon i regel har. Men det är heller inte svårt att 
hitta exempel på när det är relativt lätt att avgöra vilket element som dominerar, 
t.ex. naturförutsättningarna i Arktis, kulturavtrycken i en stad eller naturens 
förändringsprocesser i den igenväxande åkertegen. 
 
Som påpekades inledningsvis är det viktigt att påminna oss att ett visst fysiskt 
landskap (de tre temana – naturförutsättningar, kulturavtryck och naturens 
förändringsprocesser – tagna tillsammans vid en viss tidpunkt) kan uppfattas på 
mycket olika sätt av olika personer och grupper och att detta förändras över 
tiden. Med uttrycket "ett visst fysiskt landskap" vill jag poängtera att det är ett 
situerat landskap, alltså ett landskap som är lokaliserat till en viss plats och på så 
sätt ingår i ett visst sammanhang. Inom t.ex. kulturgeografi används ofta 
begreppet "plats" när det gäller ett landskap med en viss placering. Då kan vi 
säga att en viss plats (ett visst fysiskt landskap) kan uppfattas på en mängd olika 
sätt av olika individer och grupper – de har alltså olika landskapsperspektiv eller 
förhållningssätt till detta landskap. Det kan handla om ytligare skillnader som att 
vissa personer tycker det skall vara mer "välstädat" i skogen och andra hellre ser 
en av människor mer orörd skog med kullfallna träd och täta snår. Eller att 
samma person som besöker den sjö där han eller hon brukar fiska, kanske 
uppmärksammar helt andra saker när han eller hon besöker sjön tillsammans 
med en fågelintresserad vän. Men skillnaderna mellan olika 
landskapsuppfattningar är även relaterade till mer djupt liggande förhållanden 
som när en erfaren renägare och en tillfällig turist betraktar samma fjälldal, eller 
om man kunde jämföra hur en bonde på 1700-talet och en nutida tätortsbo skulle 
betrakta ett visst berg eller sjö. Det handlar om vem man är och vilken grupp 
man tillhör – både i ytligare termer som vilka intressen och kunskaper man har, 
liksom i djupare termer som vilket samhälle, vilken tidsepok och samhällsgrupp 
man är en del av. Vad upplever man som hotande, lovande, möjligt, nödvändigt 
osv. i landskapet? Vad upptäcker man överhuvud taget – och vad ser man inte 
alls? Åsa Lundmark65 skriver om blåbärsplockning och att hon är: 
 
 "förundrad över att jag alltid är ensam i blåbärsskogen trots att jag plockar mina 
blåbär i ett populärt strövområde på gångavstånd från flera stora 

                                                                                                                                   

utsikter än till de relationella, upplevda och nyttjade landskapsperspektiv som ligger närmare det 
svenska (och det tyska "Landschaft") begreppet. Se vidare i t.ex. Tuan, 1990; Carlestam & 
Sollbe, 1991; Massey & Jess, 1995; Olwig, 2002; Jansson, 2003, Cresswell, 2004; Jones, 2006. 
Av särskilt intresse ur ett politiskt perspektiv är den nu aktuella europeiska 
landskapskonventionen som med sitt demokratiska anslag inte minst är intressant ur ett 
allemansrättsperspektiv; se t.ex. Jones & Stenseke (2011). 
65 Dagens Nyheter 02-08-03, LördagSöndag:2. 
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bostadsområden. Men det är säkert så att det inte är speciellt statusfyllt och 
förvisso rätt så arbetsamt att plocka blåbär... Dock kände jag mig lite snopen då 
en strövande dam plockade en påse kantareller fem meter från mitt blåbärsställe. 
Måhända har det med min norrländska bakgrund att göra. Jag SER bär, men 
svamp var det ingen som plockade i de norrländska skogarna, så dem ser jag 
inte."  
 
Om vi kompletterar detta blåbärsexempel med forskningsrön om svenska folkets 
friluftsvanor som visar hur de nyttjande friluftsaktiviteterna, som t.ex. att plocka 
bär och svamp, minskar i förhållande till mer avnjutande aktiviteter som att bara 
vandra, så blir det uppenbart hur dessa förhållningssätt till landskapet hela tiden 
förändras (Hörnsten, 2000).  Det handlar om hur olika landskapsvärden – 
"landskapsblickar" – etableras, omformas och försvinner. Detta sker både på 
konkret individnivå och på grundläggande nivåer kopplade till samhällsform och 
samhällsgrupp. Här finns också all anledning att uppmärksamma aspekter som 
könsroller, uppväxt och socioekonomi som medverkande faktorer när det gäller 
landskapsuppfattningar.66 Kulturgeografen Torsten Hägerstrand (1991) kallar 
olika mentala landskapsbilder för "andskap" (mindscape) och i förhållande till 
varje fysiskt landskap kan det alltså finnas en stor mängd olika andskap. 
Begreppet "ekostrategi" är mitt försök att systematiserat beskriva de här olika 
förhållningssätten, andskapen eller landskapsperspektiven.67 Figur 3.2 illustrerar 
hur en mängd olika synsätt, kunskapsperspektiv osv. kan relateras till ett visst 
landskap. Vi kan konkret tänka oss hur olika personer som identifierar sig med 
de roller som figuren nämner ("bonde" etc.) möts ute i samma landskap eller 
sitter i en arbetsgrupp som diskuterar det aktuella landskapets framtid – kanske 
utifrån i vilken utsträckning som han/hon anser att allemansrätten bör förändras. 
Och för att ge ett exempel på komplexiteten kan vi påminna oss att "bonden" 
förstås också kan vara "lokalt boende" men att en annan "lokalt boende" mycket 
väl också kan vara t.ex. "biotopskyddare" eller "geografilärare". Vi kan så till 
detta lägga att i ett senmodernt samhälle som Sverige idag med pendling, 
migration, globala fritidsresor och distansarbete, är avgränsningen av vad som är 
"lokalt" boende inte alls självklar. Alla platser och all lokal identitet är inknutna i 
olika storskaliga och föränderliga sammanhang – alla platser är relationella. 
 

                                                 
66 Se t.ex. Massey & Jess (1995); Hadders & Rosengren (2006); Johansson (2006) och Moshtat 
(2008). 
67 Se t.ex. Sandell (1988; 2004; 2005; 2006a; 2009) liksom i Emmelin et al. (2010) och om 
"friluftsstilar" i Brügge et al. (2011). 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6470 

Allemansrätten och dess framtid 

 65

 
Fig.3.2. Ett visst fysiskt landskap kan uppfattas på en mängd olika sätt av olika individer och grupper. 

Dessa olika förhållningssätt visar sig (manifesteras) i handling, vad man gör, säger eller skriver, t.ex. 

när det gäller hur det aktuella landskapet bör förvaltas, förändras eller inte förändras (Illustration: Matz 

Glantz). 

 
Det är förstås rimligt att tänka sig att dessa landskapsperspektiv utvecklas i 
samspel med det fysiska landskapet – med "platsen".68 Men hur samspelet 
mellan det fysiska landskapet och olika landskapsperspektiv ser ut är inte alls 
självklart. Vi kan t.ex. notera alla de landskapsbilder som utvecklas utan någon 
egentlig konkret upplevelse av det aktuella fysiska landskapet annat än på 
distans via medier. Exempelvis det faktum att de flesta svenskar idag har mycket 
tydliga bilder av djungler, öknar, Egyptens pyramider och Antarktis ismassor – 
utan att någonsin fysiskt varit på dessa platser. Sådana på distans uppbyggda 
landskapsbilder har inte bara en betydelse för den enskilde, t.ex. när bilden 
måste revideras vid ett faktiskt besök på plats, utan kan också ha en stor 
betydelse för de lokalt boendes handlingsfrihet. Med hjälp av begrepp som t.ex. 
"världsarv" och "naturskydd" överförs synpunkter från global nivå om vad som 

                                                 
68 Med Tim Ingolds (1993) begrepp kan vi säga att det landskapsperspektiv som över tid 
(temporalitet) utvecklas i konkret samspel med det konkreta landskapet (taskspace, ung. 
handlingsrum) innebär ett "dwelling" perspektiv, alltså ett landskap som "levs" och "bebos" i en 
djupare mening. Detta är något som motsvarar den högra "hembygdssidans" identifiering med ett 
visst landskap i den ekostrategiska begreppsramen som presenteras i slutet av detta kapitel (se 
figurerna 3.6 och 3.7). 
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är rimligt att göra och inte göra i olika landskap – vilket inte sällan skiljer sig 
ifrån vad man anser lokalt.69 Dessa distanskonstruerade landskapsbilder kan ha 
en viktig roll när det gäller att lägga band på kortsiktig exploatering av globalt 
unika natur- och kulturvärden. Men de distanskonstruerade landskapsbilderna 
kan också innebära orimliga förväntningar t.ex. när det gäller allemansrättens 
omfattning bland besökande turister. Om exempelvis någon i ett annat land fått 
uppfattningen via medier att i Sverige är det möjligt att fritt leva "vildmarksliv" 
och sedan kommer hit som turist och börjar hugga ner träd för stockvedsbrasor, 
fiska och försöka snara djur så kolliderar den distanskonstruerade 
landskapsbilden förstås med vad markägare och andra förväntar sig av den 
besökande turisten. 
 
Landskapsperspektivens starka kulturberoende kan vi notera när vi ser hur 
historiska och tvärkulturella jämförelser – mellan olika grupper i olika historiska 
skeden och på olika platser – visar på mycket stora förändringar och skillnader. 
Vi kan notera hur t.ex. slipade klipphällar, båtbryggor och skriande måsar i 
havsbandet har etablerats som något positivt av allt från 100-årigt 
nationalromantiskt måleri till ölreklam och Evert Taubes visor, parallellt med att 
besök i havsbandet för folkflertalet i Sverige kopplats till ledighet och 
kravlöshet.70 Samtidigt finns det naturligtvis all anledning att tro att vissa 
mycket grundläggande landskapsupplevelser även bottnar i vår evolutionära 
historia – vår långa utvecklingshistoria från att vara ett djur bland andra djur till 
att bli också en kulturvarelse via eld, språk etc.71 
 
Människan och naturen? – Om naturbegreppet och den "vilda naturen" 
I den pedagogiska bilden av landskapsbegreppet som presenterades ovan i form 
av en grupp som vandrade och satte avtryck i landskapet fanns "naturen" 
närvarande på flera sätt. Det var de naturliga förutsättningarna (klimat, 
berggrund etc.) och naturens förändringsprocesser (erosion, förmultning etc.) 
som på olika sätt förändrade människans kulturavtryck. I figur 3.3 har några av 
dessa uttryck för naturen i landskapet fokuserats (jfr. figur 3.1). Hur skall vi då 
beskriva eller till och med försöka definiera själva naturbegreppet? Låt oss först 
konstatera att naturbegreppet – eller snarare alla de olika naturbegreppen – 

                                                 
69 Se t.ex. Zachrisson et al. (2006) för ett principresonemang och i Fredman & Sandell (2005) för 
en fallstudie. 
70 Se t.ex. Sandell & Sörlin (2008) när det gäller friluftslivets och naturturismens framväxt och 
Sörlin (1991) när det gäller natursynens förändringar över tiden. 
71 Frågan om i vilken utsträckning det vi ser och upplever beror på det fysiska landskapet eller på 
vad vår kultur lärt oss att uppleva är en stor och principiellt viktig diskussion som spänner från 
en mer utpräglad s.k. sociobiologisk ståndpunkt där våra upplevelser i mycket hög utsträckning 
ses som evolutionärt (biologiskt/genetiskt) styrda, till en s.k. kulturkonstruktivistisk position där 
våra upplevelser är konstruerade (byggda på) kulturella faktorer som samhällsystem, 
samhällsklass, uppfostran m.m. Se vidare i t.ex. Uddenberg (1993); Kellert & Wilson (1993) och 
Hacking (2000).  
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förstås är kulturellt konstruerade. Vad vi kallar för natur och hur vi laddar detta 
begepp med olika positiva och negativa associationer är kulturberoende och 
ändras hela tiden. Men detta innebär inte att "naturen" bara är en kulturell 
konstruktion, något som vi kan välja om vi vill bry oss om eller ej. Det är bara 
att sitta kvar där man sitter tillräckligt länge så gör sig naturen mycket påtagligt 
påmind; inledningsvis som törst, hunger och ett behov av att gå på toaletten – 
vartefter som död och förruttnelse. 
 
Naturen är ett av de mest komplexa ord vi har i språket och att vi ändå i dagligt 
tal rätt obesvärat kan prata om att "tycka om naturen" eller "vara i naturen"; ha 
åsikter om "vad som är naturligt"; säga att "vi är alla en del av naturen" eller som 
sagt att skriva grundlag om att "alla skall ha tillgång till naturen", beror på att vi 
för de olika – och sinsemellan ofta oförenliga användningarna – gör en sorts 
"sunt förnuft"-bedömning av vad som sannolikt menas.72 Filosofen Hans Fink 
(1993) pekar på följande huvudsakliga naturperspektiv: (i) det vilda; (ii) det 
lantliga och gröna; (iii) det jordiska och vanliga; (iv) det naturlagsbundna; och 
(v) det hela. Redan här är det uppenbart att ett begrepp som naturen som är så 
tydligt kulturellt förankrat inte har någon självklart "sann" definition. I en allmän 
bemärkelse ligger det naturligtvis nära till hands att se naturen som det totala, (v) 
ovan, om inte annat på grund av svårigheterna att avgränsa begreppet natur. 
Samtidigt visar naturbegreppets centrala ställning – exempelvis i grundlagens 
skrivning om allemansrätten och i olika miljödiskussioner – att det finns ett 
starkt behov av att relatera sig, både som individ och som samhälle, till något 
annat än det uppenbart människoskapade.  
 
Naturbegreppen, men inte naturen, är alltså tydligt kulturellt konstruerade och 
om vi i några snabba punkter, och förstås mycket generaliserande, försöker 
teckna hur dess innehåll – natursynen/ekoperspektivet – förändrats och 
samspelat med den praktiska landskapsrelationen under människans 
kulturhistoria så skulle det kunna se ut som i det följande – en bakgrund som på 
olika sätt påverkar även dagens debatt om naturnärhet, naturvänlighet, friluftsliv 
och naturturism och hur man bör se på vilda djur och idealbilder av 
vildmarken.73 
 

                                                 
72 Om den svenska allmänhetens natursyn kan man läsa i t.ex. Uddenberg (1995) och en egen 
undersökning av naturkontaktens betydelse för en grupp friluftsintresserade finns beskriven i 
Sandell (1996). I Fredman et al. (2008a) kan bl.a. läsas vad en svensk allmänhet anser är "natur". 
73 En lite mer utförlig beskrivning av denna miljöhistoria återfinns i första kapitlet i Sandell, 
Öhman & Östman (2003). Se annars vidare om detta fascinerande fält som bl.a. behandlas inom 
idéhistoria och humanekologi; t.ex. Sörlin (1991 och 1992) och Worster (1996).  
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Figur 3.3. I landskapet finns "naturen" alltid närvarande på olika sätt (Illustration: Matz Glantz). 

 
Jägar-samlartiden är den i särklass längsta av människans teknologiepoker och 
kännetecknades av att man ständigt måste anpassa sig till landskapet och dess 
förändringar – bytesdjurens vandringar, årstidernas växlingar, tillgången till 
vatten och bränsle. Det här innebar att man i huvudsak levde i ganska små och 
lättrörliga grupper och inte kunde samla på sig stora materiella tillgångar. 
Framträdande drag i dessa gruppers natursyn har sannolikt varit fruktan, respekt, 
helhetssyn och ett behov av att legitimera sina naturingrepp. Med det senare 
menas intresset för att förklara och försvara varför man ansåg sig tvungna att 
göra olika ingrepp i miljön, t.ex. döda djur. De här förklaringarna och försvaren 
kunde ske genom ritualer och offergåvor vilka förstås även blev en påminnelse 
om beroendet av "naturen". 
 
Människan blev vartefter jordbrukare och bofast. Hon "investerade" då sin kraft 
i landskapet genom att gräva diken, bygga staket och hus, stenrensa åkrar osv. 
Det innebar att hon då också hade skäl att försvara sitt område och kunde ärva 
och samla på sig större materiella tillgångar. Fruktbarhetsperspektivet är ett 
återkommande drag i natursynen hos jordbrukande folk och "Moder Jord" är ett 
ännu fullt begripligt bildspråk för hur direkt knuten man var till jorden. Den 
uppdelning mellan den kultiverade ("odlade") och den okultiverade miljön som 
vi är så vana vid – tama djur och vilda; kulturväxter och ogräs; civilisation och 
vildmark etc. – kopplas också ofta ihop med jordbrukssamhällets intresse av att 
hålla isär "vän" och "fiende" i landskapet. En uppdelning som även idag är 
högaktuell och som syns i allt från ogräsrensning till konflikterna kring vargars 
framfart i fårflockarna. 
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I och med jordbruket möjliggjordes en befolkningsexplosion liksom en 
stadskultur och vartefter kom som vi vet industrisamhället. Jämfört med tidigare 
epoker är det anmärkningsvärt under hur kort tid detta sätt att förhålla sig till 
naturen faktiskt existerat, samtidigt som det så dramatiskt förändrat i stort sett 
alla jordens landskap. Nära kopplat till industrisamhället är framstegstanken om 
att människan har möjlighet att även på lång sikt successivt kunna förbättra sin 
kultur och teknologi, liksom en mer mekanistisk och distanserad uppfattning till 
naturen. Industrisamhället har som ett viktigt karaktärsdrag sin tydliga 
uppdelning av tid och rum i arbetsplatser och arbetstid respektive fritidslandskap 
och fritid osv. Som påpekades i tidigare kapitel så ser vi i samband med 
industrisamhället samhällsfenomen som friluftsliv, naturturism och naturvård 
växa fram, något som inte minst färgats av det romantiska idéarvet med sitt 
intresse för att söka upp och inspireras av de "vilda" landskapen och de "vilda 
människorna" (naturfolk, "ädle vilden" etc.). 
 
Trots denna komplexitet och de tydliga förändringarna över tiden är det förstås 
ändå viktigt att för olika diskussioner försöka göra klart för sig vad man menar 
med naturbegreppet – åtminstone i ett visst sammanhang. Författaren till detta 
kapitel har tidigare föreslagit "det som människan ej kontrollerar" som en 
arbetsdefinition av natur (Sandell, 1988). Det innebär att se vår naturrelation 
som vårt samspel med det i vår kropp och omgivning som vi inte kontrollerar. 
  
Att se naturen som det som människan ej kontrollerar innebär att naturen mer ses 
som element och processer i miljön. Olika miljöer innebär olika stora inslag av 
natur, från de relativt sparsamma inslagen i en kontorsmiljö till successivt 
rikligare förekomst i en park, en skog och ännu mer i ytterskärgården eller i 
Arktis. Det är dock viktigt att komma ihåg att även i kontorsmiljön gör sig 
"naturen" påmind genom allt från tyngdlagen och en möglig smörgås till hjärtats 
slag och silverfiskar på toaletten – även om det knappast är den naturen som 
lagstiftaren har haft i åtanke då man skrev in allemansrätten i grundlagen. Det är 
också viktigt att inse människans begränsade räckvidd när det gäller kontroll, om 
inte annat avsaknaden av mänsklig kontroll när det gäller grundläggande 
naturlagar och ute i stjärnsystemet. Vi bör också påminna oss det återkommande 
intresset för att medvetet låta bli att kontrollera som kan komma till uttryck i allt 
från att föredra levande krukväxter i stället för konstgjorda, till mer storskaliga 
projekt som nationalparker med stränga begränsningar för alla kulturavtryck. 
  
Att se naturen som det som människan ej kontrollerar skiljer sig ifrån en del 
andra definitioner. Utifrån bilden av det lilla jordklotet i Vintergatans utkant 
ligger det t.ex. kanske närmare till hands att i stället ansluta sig till en 
"allomfattande" naturdefinition (motsvarande det "hela" i Finks uppräkning 
ovan). Utifrån en sådan skriver Frank Hansen (1990:89 och 93) så här:   
 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6470 

Allemansrätten och dess framtid 

 70

"Nature is everywhere natural processes are at work, even if common sense and 
parts of the natural sciences could lead you into thinking something else. All 
materiality, no matter how constructed it may be, is nature. Nature does not start 
where culture stops. /.../ In the social sciences, nature equals its material utitlity 
value (materiality form)." 
 
Men en sådan allomfattande naturdefinition, om den får stå ensam, anser jag 
"riskabel" då den tenderar att definiera bort människans relation till det 
okontrollerade. Att försöka reducera naturen till "allt" misstänker jag riskerar att 
hamna nära "inget" och att från samhällsvetenskapligt perspektiv se naturen 
enbart som dess materiella nyttovärde, som i citatet ovan, förefaller också 
väldigt begränsande.  
 
Kulturen – om "kulturlandskap", människokroppen och samhället 
Utifrån det ovan skrivna är det förhoppningsvis uppenbart att, förutom natur, 
också kultur är närvarande i landskapen. Likaså att människans kulturavtryck, i 
form av allt från fotspår och ökad koldioxidhald i atmosfären till miljonstäder 
och sjunkna skepp på havsbotten, samspelar med naturförutsättningarna och de 
naturliga processerna. – Annorlunda uttryckt, natur och kultur samspelar hela 
tiden med varandra, och i landskapet kan vi se detta samspels utfall på en viss 
plats vid en viss tidpunkt. I figur 3.4 har ett antal kulturellt orienterade aspekter 
fokuserats i det landskap som visades i kapitlets första bild (Fig. 3.1). När man 
ibland talar om ett "kulturlandskap" så blir det alltså, på motsvarande sätt som 
med begreppet naturlandskap, ett landskap som i särskilt hög utsträckning 
karaktäriseras av kulturavtryck. Det här innebär att ett stadslandskap och ett 
utpräglat jordbrukslandskap förstås kan beskrivas som ett kulturlandskap. Men, 
som påpekades ovan, kulturavtrycken är i olika utsträckning medverkande i de 
flesta landskap och i stället för att strikt försöka skilja på natur- och 
kulturlandskap så bör de mer ses som olika grader på en gemensam skala. En 
skala från det tydligt naturdominerade (som högt upp i fjällen eller långt från alla 
vägar i Sibirien) till det tydligt kulturdominerade (som i Stockholm eller i 
Holland). Att t.ex. försöka avgränsa allemansrättens verksamhetsområde till 
"vildmark" i termer av landskap utan kulturavtryck blir uppenbart en ren 
återvändsgränd. I stället är allemansrättens traditionella koppling också till 
tydligt kulturpräglade landskap ett mycket viktigt karaktärsdrag. Att "inte störa 
eller förstöra" handlar enligt min tolkning av allemansrättens historia i minst lika 
hög utsträckning om relationen till landskapets kulturavtryck (odlingar, bostäder 
och människor) som relationen till vilda djur och växter – något som gör det 
problematiskt att dagens formuleringar om ökade krav på organiserad 
verksamhet på allemansrättens grund är placerade i miljöbalken, vilket berördes i 
tidigare kapitel. 
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En viktig aspekt på ett kulturlandskap är att dess karaktärsdrag hela tiden måste 
upprätthållas. Det kräver aktiva åtgärder från människans sida att behålla ett 
kulturlandskap på grund av de ständigt närvarande krafter som ovan kallades för 
"naturens förändringsprocesser". Det här innebär att om man bestämmer sig för 
att man vill bevara ett visst kulturlandskap så måste man också bestämma hur 
detta upprätthållande skall gå till. Vill man ha ett betat haglandskap så måste 
man se till att det på lämpligt sätt blir betat. Vill man bevara en slottspark eller 
en viss stadsbebyggelse så måste man samtidigt bestämma hur man skall hålla 
naturens olika förändringsfaktorer stången. Det här är ett upprätthållande av 
vissa kulturavtryck i landskapet som både kan upplevas som positiva och 
negativa ur friluftslivets perspektiv där t.ex. en väl skött skog ofta upplevs 
positivt medan ett nyligen upptaget kalhygge ofta upplevs negativt. 
 

 
Figur 3.4. I stort sett i alla landskap finns "kulturen" tydligt närvarande (Illustration: Matz Glantz). 

 
Innan vi avslutar den här genomgången av begreppen landskap och natur är det 
viktigt att påpeka att en av de viktigaste miljöerna för vår naturrelation är vår 
egen kropp (Fig. 3.5). Det här är en direkt parallell till diskussionen om 
relationen mellan ett naturlandskap och ett kulturlandskap.74 Vi konstaterade 
tidigare att det inte går att dra någon enkel och skarp gräns mellan vilka 
landskap som är naturlandskap respektive kulturlandskap. I stället påverkar 
kulturen på något sätt alltid våra jordiska landskap och naturens krafter gör sig 
alltid påminda på något sätt i alla kulturlandskap. På motsvarande sätt är både 
"natur" och "kultur" i de bemärkelser som begreppen här används, alltid 
närvarande i vår kropp. Det handlar om naturkrafter som åldrandet och 
                                                 
74 Sandell & Sundberg (senare Öhman) (1997). Se vidare om kroppskultur m.m. i t.ex. Eichberg 
& Jespersen (1986); Grahn (1989, 1991), Grahn & Stigsdotter (2010) och Ekenstam (1993). 
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nedbrytningen av maten i magen; och det handlar om kulturkrafter som hur vi 
med tankens kraft – vår vilja – rör armar och ben och hur vårt samhälle påverkar 
hur vi tolkar omgivningen, inkl. hur vi uppfattar vår kropp och vad vi kallar 
"naturen"! 

 
Figur 3.5. En av de viktigaste miljöerna för vår naturrelation är vår egen kropp (jfr Fig. 3.1. Illustration: 

Matz Glantz). 

 
Med framväxten av den moderna naturvetenskapen som preludium till 
industrisamhället blev både kroppen och naturen alltmer betraktade som 
maskiner och det finns tendenser i denna tradition som ser både kropp och natur 
som något som måste tämjas. "Kroppens och naturens kaos måste ersättas med 
viljans ordning" (Sandell & Sundberg (senare Öhman), 1997). Det är här inte 
svårt att se paralleller till att i olika idrottsgrenar prestera och sedan mäta, räkna 
och så objektivt som möjligt försöka bedöma dessa prestationer när det gäller 
kropp och rörelse. Något som blir av särskilt intresse när det gäller friluftsliv om 
vi där tycker oss se tydliga sportifieringstendenser idag vilket diskuterades i det 
första kapitlet (jfr Sandell, Arnegård & Backman, 2011).  
 
Men samtidigt som vi kan notera det här kontrollbehovet tycks vi ha ett behov 
av att möta det okontrollerade – naturen. Mötet med den okontrollerade yttre 
naturen såväl som mötet med den upplevande, kännande och delvis 
okontrollerade kroppen. Äventyr och "häftiga" upplevelser, att testa sina gränser 
och möta det oväntade genom bl.a. friluftsliv och naturturism är något som har 
hög status i det moderna industrisamhället.75 Naturen är – utifrån det här 
perspektivet om mötet med det okontrollerade – varken "ond" eller "god" ur 
mänskligt perspektiv; den bara "är". Eller med Stipe Grgas och Sven Erik 
Larsens (1994:7) ord: "When we nowadays say that nature is in crisis, what we 
mean is that the boundary between nature and culture has reached a critical 
point. Nature in itself is not going through a crisis." Är det kanske här som vi har 
en av allemansrättens djupast liggande betydelser; som en grundlagsskyddad 
rättighet att på olika sätt möta det som är större än människan och samhället. 
Möjligheten att få rums- och tidsperspektiv på vad det är att vara människa 
genom att se både den lilla myran och den väldiga stjärnhimlen liksom att följa 
dygnens och årstidernas rytmer. Något som enligt mitt enkla förmenande är av 
den största betydelse i en tid då samhället på många sätt ger uttryck för 
                                                 
75 Se vidare t.ex. i Arnegård (2006) och Andkjaer (2008). 
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fartblindhet och då tillfälliga hack i kurvan över en ständigt ökande 
bruttonationalprodukt framställs som stora kriser. 
 
En orienteringskarta med fyra huvudsakliga förhållningssätt till 
landskapet 
Går det att rita en "karta" över olika landskapsstrategier som man kan använda 
som underlag för diskussioner om vägval och konsekvenser? Det är ju många 
olika landskapsperspektiv som möts där ute i det fysiska landskapet och i 
diskussionerna om detsamma. Brukarperspektiv möter bevarandeintressen, 
turism möter friluftsliv, motoriserade intressen möter längtan efter tystnad, 
historia möter förändring, lokala intressen möter de som kommer utifrån – och 
allemansrätten ses i allt detta både som problem och möjlighet.  
 
Fyrfältsfiguren här bredvid (Fig. 3.6) består av två korsade dubbelriktade pilar 
och är ett försök att vara en sådan karta över viktiga val, bl.a. för 
rekreationslandskapet.76 Pilarna visar på två grundläggande spänningsfält när det 
gäller människans förhållande till natur och landskap. Dels mellan 
funktionsspecialisering i förhållande till mångbruk (den vågräta pilen) – det 
handlar om huruvida man har den önskade funktionen (nyttan) som 
utgångspunkt eller om det är ett visst landskap med dess karaktärsdrag man 
identifierar sig med. Den lodräta pilen visar på det andra spänningsfältet, mellan 
att aktivt nyttja och förändra landskapet, respektive att passivt (i förhållande till 
landskapet) betrakta, avnjuta och klara av. 
 
 

 
 

Figur 3.6. En ekostrategisk begreppsram för analys av olika principiella förhållningssätt till natur och 

landskap, se vidare i texten 

                                                 
76 Denna "ekostrategiska" begreppsram började utvecklas i forskning kring resursfrågor i 
jordbruk i Tredje världen (Sandell, 1988) men har därefter framför allt använts för diskussioner 
av friluftsliv, naturturism, reservat, allemansrätt och utomhuspedagogik (t.ex. Sandell, 2005). 
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Vi kan nu urskilja fyra principiella förhållningssätt – "ekostrategier", attityder 
och praktik i förhållande till vår omgivning – i form av figurens hörn. Nere till 
vänster har vi en ekostrategi  som går ut på att storskaligt (inte sällan på global 
nivå) identifiera särskilda landskapsvärden utifrån syften som t.ex. biodiversitet, 
vetenskapligt referensområde, turism eller kulturell identitet. Man försöker 
sedan "frysa" och "konservera" dessa värden genom mer eller mindre aktiva 
åtgärder. Landskapet ses i mycket som ett museum för fjärrstyrd konsumtion. 
Det kan vara i huvudsak naturpräglade värden (som t.ex. en regnskog eller ett 
fågelberg), eller i huvudsak kulturpräglade (som Egyptens pyramider eller ett 
medeltida trähus), eller kombinationer (som en beteshage eller en tätortsnära 
rekreationsskog). 
 
Uppe till vänster finner vi en ekostrategi som går ut på att aktivt förändra och 
nyttja landskapet utifrån specialiserade syften och aktiviteter. Landskapet ses 
som en fabrik för produktion av dessa aktiviteter och nyttigheter. Hög 
effektivitet, specialiserad utrustning, långa transporter och stor 
energiförbrukning är ofta karaktärsdrag som blir konsekvenser av ett 
"fabriks"perspektiv. När det gäller fritidsnyttjandet av landskapet så söks 
landskap upp (gäller både "museum" och "fabrik") och eventuellt när det gäller 
"fabrik" byggs om eller t.o.m. byggs det upp för att tillfredsställa vad dessa 
aktiviteter kräver (slalombackar, klätterväggar, äventyrsbad etc.).   
 
Uppe till höger finner vi hembygdens nyttjande av ett visst specifikt landskap. 
Här utgår man från det lokala natur- och kulturlandskapets karaktärsdrag som 
något som man kan och bör aktivt använda till en mängd olika syften. När det 
gäller mer tydligt fritidsrelaterade aktiviteter så finner vi  t.ex. här mycket av 
jakt- och fisketurism på lokala villkor (att mot betalning bli inbjuden till någons 
hembygd). Här finner vi också traditionella landskapsanpassade 
friluftsaktiviteter som att plocka bär och svamp, eller att göra en lägereld med 
ved man finner på platsen. 
 
Den fjärde ekostrategin, hembygdens avnjutande nere till höger, tar som den 
föregående sin utgångspunkt i ett landskap man identifierar sig med, men här 
utan att aktivt vilja påverka och förändra landskapet. Här återfinner vi mycket av 
många människors vardagskontakt med sitt lokala landskap. Nyttjandet kan ske 
så passivt som utsikten från ett fönster, men kan också vara – för personen – 
aktivt som t.ex. promenader, skidåkning och att rasta hundar. Men 
grundhållningen är att man inte med sin aktivitet vill förändra landskapet. 
Tvärtom kan t.ex. hundrastning, terrängcykling och motionsjogging i stället 
uppfattas som ett problem om de verkligen börjar påverka landskapet genom 
t.ex. buller eller förslitning. – Vilket i sin tur inte sällan leder till krav på att i 
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större utsträckning anamma en ekostrategi influerad av funktionsspecialisering; 
antingen i riktning av fabriksperspektivets särskilt anlagda hundrastgårdar och 
motionsslingor (kanske med särskilt underlag, belysning och  motionsredskap) 
eller i riktning av det museala perspektivets krav på skyddsåtgärder kanske i 
form av reservat och särskilda bestämmelser för hundar, cykling, ridning etc.  
 
Ett viktigt karaktärsdrag för både denna landskapsorienterade strategi 
("hembygdens avjnutande") och den förra ("hembygdens nyttjande") är intresset 
för att anpassa vad man gör inte bara till de mer konstanta karaktärsdragen i 
landskapet (som om det är bergigt, skogigt, kust etc.) utan också till årstider och 
väderförhållanden. Är det vinter och snö så ligger det t.ex. nära till hands att åka 
skidor – men inte annars. Detta till skillnad från de funktionsspecialiserade 
ekostrategierna till vänster i figuren där man vill söka upp ett lämpligt landskap 
för t.ex. skidåkning, oberoende av vad det är för årstid eller väder där man bor. 
Antingen ett mer "konserverat" landskap i riktning av den museala strategin 
(t.ex. kalfjäll med låg grad av exploatering) eller ett mer "uppbyggt" enligt 
fabriksstrategin (t.ex. en skidort med liftar och konstsnö eller kanske till och 
med en skidanläggning under tak). 
 
 

 
Figur 3.7. Allemansrättens inplacering i en förslag på fyra huvudsakliga förhållningssätt till landskapet, 

se vidare i texten (Illustration: Matz Glantz). 

 
I figuren (Fig. 3.7) har jag kompletterat den föregående principfiguren (Fig. 3.6) 
med vad jag uppfattar som dels allemansrättens kärnområde och dels dess 
ytterområden, plus att Matz Glantz har hjälpt mig illustrera de fyra principiella 
förhållningssätten till landskapet. Allemansrättens "ytterområden" gäller 
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gränszonen mot "hembygdens nyttjande" som handlar om hur långt 
allemansrättens möjligheter sträcker sig när det gäller att i viss mån även aktivt 
nyttja landskapet (plocka blommor, bär och svamp, plocka ved till en lägereld 
etc.). Det finns även en gränszon som gäller allemansrättsligt nyttjande i riktning 
mot fabrikslandskapet. En viktig del i den gränslinjen är det uppbyggda 
landskapets möjligheter att ta betalt för sina faciliteter ("anläggningar") och där 
skillnaden mellan att ha möjlighet att nyttja dessa och tvånget att betala för dem 
inte alltid är självklar (vildmarkspass för kanotleder, avgifter för skidspår etc.). 
När ett landskap i stor utsträckning blir en "fabrik" för produktion av vissa 
specificerade aktiviteter så utestängs ofta också med fysisk nödvändighet 
mycken annan användning av området (även om det inte handlar om inträden 
eller förbud). Vi har också den del av allemansrättens gränszon som vetter mot 
det museala perspektivet i figuren. Här kan det också i princip vara fråga om 
kommersiella aspekter som inträden till reservat eller friluftsmuseer, men mer 
aktuellt är olika begräsningar av tillträdet som motiveras med i vilket skick som 
just detta område skall bevaras. Exempelvis tillträdesförbud under vissa delar av 
året, totalt eldningsförbud, förbud mot att tälta eller bara tältning på särskilt 
anvisade platser. 
 
Friluftsliv, planering och vad är en anläggning 
Alla relationer till landskapet innebär val – att inte välja är också ett val när både 
naturen och samhället hela tiden förändras. I ett alltmer högrörligt och 
mångkulturellt samhälle är det särskilt viktigt att reflektera över och diskutera 
dessa val och deras konsekvenser. Allemansrättens landskapsperspektiv lyfter 
här fram behovet av att anpassa vad man gör till landskapet. Både i termer av de 
mer konstanta karaktärsdragen i landskapet (som om det är bergigt, skogigt, kust 
etc.) men också till boende, jordbruk, skogsbruk, årstider och väderförhållanden. 
Detta till skillnad från mer funktionsspecialiserade strategier (till vänster i figur 
3.6. och 3.7) där man vill söka upp ett lämpligt landskap för t.ex. skidåkning, 
oberoende av vad det är för årstid eller väder där man bor – och där man utgår 
ifrån att boende, jordbruk, skogsbruk osv har anpassat sig till skidåkningens 
behov! Detta landskapsperspektiv går i sin förlängning antingen upp till vänster i 
figur 3.7 mot alltmer helt "uppbyggda" landskap, en utveckling från skidåkning 
på naturens villkor (finns det backar, finns det snö etc.) till att bli en skidort med 
liftar och konstsnö eller till och med en året runt öppen skidanläggning under 
tak.77 Eller så går detta funktionsspecialiserade landskapsperspektiv ner till 
vänster där t.ex. vissa terrängformationer eller förekomst av viss vilda djur får 
bestämma villkoren för t.ex. skidåkning eller annat friluftsliv (typ skidåkning i 
Sarek på vintern). 
 

                                                 
77 Se vidare resonemang och ett antal exempel på dessa tendenser i Sandell, Arnegård & 
Backman (2011). 
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Vi kan här lämpligen återknyta till den figur som det föregående kapitlet 
utmynnade i (Fig. 2.5) och här särskilt uppmärksamma toleransinramningens 
nedre avgränsning "Landskapets användning". Bland annat kan vi då notera 
följande viktiga planeringsaspekter på allemansrättens landskapsperspektiv 
jämfört med mer funktionsspecialiserade förhållningssätt (till vänster i figur 
3.7): 
 

 Om allemansrätten är den enda strategin för att uppfylla allmänhetens 
intresse av naturpräglade rekreationslandskap så riskerar man att hela 
tiden komma på efterkälken i förhållande till andra landskapsbruk som 
t.ex. exploatering i tätorternas närhet, utestängande jord- och skogsbruk 
genom t.ex. stora högeffektiva åkrar och markberedda kalhyggen, och 
strikta besöksregler i naturskyddade reservat. 

 Men en stor fördel med ett allemansrättsligt landskapsperspektiv är dess 
bredd då ju i princip allt landskap är tillgängligt så länge man håller sig 
inom toleransgränserna i figur 2.1 och vi undviker på så sätt de 
trängseleffekter och kanaliseringsbehov som ofta blir resultatet när 
naturrekreationen bara hänvisas till vissa specifika områden.78 

 Vi lyckas också på detta sätt bättre fånga upp allmänhetens bredd när det 
gäller vilka landskapskvaliteter man eftersträvar. I stället för att med 
hjälp av olika preferensundersökningar och omfattande planerings- och 
förvaltningsåtgärder försöka anpassa utbudet av rekreationsområden till 
efterfrågan så låter allemansrätten allmänheten själv ta ställning till om 
man vill vandra med tung packning i en avlägsen fjälldal eller gå i en 
lättströvad skog hemmavid – eller kanske pröva på en aktivitet man nyss 
fick se på internet men som ännu ingen svensk landskapsförvaltare ens 
har hört talas om. 

 En annan positiv konsekvens av detta är alltså att då 
landskapspreferenserna snabbt kan ändras (nya aktiviteter, nya ideal, nya 
grupper) så riskerar inte hela tiden planering och förvaltning att hamna 
på efterkälken utan kan mer ägna sig åt att fånga upp om det uppstår 
oönskade konsekvenser när t.ex. en ny plats börjar användas på ett nytt 
sätt. Men det förutsätter förstås att man har hyggligt med resurser för 
detta i sin tur och inte t.ex. alla friluftsrelaterade anmälningsfall om 
störningar eller skador hamnar längst ner i polisens och andra 
myndigheters åtgärdshögar.  

 Den här mångbrukande anpassningen till landskapet som allemansrätten 
innebär ligger också nära de ambitioner som idag allt mer efterfrågas i 
Sverige och internationellt när det gäller lokal anpassning och lokal 

                                                 
78 Det är ingen tillfällighet att ett av de största forskningfälten internationellt inom friluftsliv och 
naturturism handlar om kanalisering, trängseleffekter, information, intresseundersökningar etc. 
(jfr Manning, 2011). 
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förvaltning som ett led i en mer hållbar samhällsutveckling och där 
rimligen kopplingen till eget ansvar och hänsyn är en pedagogisk styrka. 

 I ett alltmer urbaniserat samhälle finns det all anledning att slå vakt om 
alla möjligheter till förståelse och kunskaper mellan stads- och 
landsbygdsbefolkning och jag tror det ligger en viktig sanning i att när 
Ronny Ambjörnsson (2005: 28 i Iceberg edition) i sin bok om utopier 
Fantasin till makten! som önskvärda framtidsbilder från en av dessa 
utopier noterar bl.a. följande: "Under två år av sitt liv måste varje stadsbo 
arbeta i jordbruket. På så sätt integreras land och stad. Land och stad står 
i Utopia inte i opposition till varandra... De utgör en gemenskap" 

 
Ett mycket aktuellt exempel på hur allemansrätten påverkas av 
samhällsutvecklingen i övrigt är den heta diskussionen om i vilken utsträckning 
man får ta betalt för tillträde till preparerade skidspår – eller om detta nyttjande 
bör ses som en del i allemansrätten. I princip handlar det om i vilken 
utsträckning som ett visst preparerat skidspår kan anses vara en "anläggning" 
som utsläcker allemansrätten. Vi kan inledningsvis notera två ytterpunkter i form 
av (i) att följa i någon annans skidspår självklart inte kan anses vara att nyttja en 
anläggning medan (ii) en byggd skidtunnel (som i Torsby i Värmland) självklart 
anses vara en anläggning där ingen allemansrätt gäller. Men var går då gränsen 
mellan dessa två ytterpunkter? Skidspårskälke efter skoter? Pistmaskin med flera 
spår och skatingyta? Kylslingor och broar? Inhägnat? Inomhus? I figur 3.8 
illustreras detta spänningsfält mellan anläggning (där allemansrätten kan anses 
vara utsläckt) och icke anläggning (där allemansrätten gäller).  

 

 
 

Figur 3.8. Spänningsfältet mellan en "anläggning" (där allemansrätten kan anses vara utsläckt) och en 

"icke anläggning" (där allemansrätten gäller). 

 
Men det är här också viktigt att lyfta in en annan dimension och det är att 
allemansrätten inte är enda sättet för det offentliga (kommuner, landsting, stat) 
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att tillhandahålla rekreation i naturpräglade landskap. Som nämndes i ett 
föregående kapitels historiska genomgång så präglades inte minst efterkrigstiden 
av rätt stora offentliga ansträngningar att ge breda grupper möjligheter till 
friluftsliv. Det handlade då bl.a. om att med offentligt stöd etablera låglandsleder 
för vandring inkl. uppbyggda platser för rast, eld och övernattning. Man köpte 
också in områden och hus för allmänhetens avgiftsfria fritidsbruk genom t.ex. 
olika naturvårds- och friluftsstiftelser. I figur 3.9 har därför denna dimension av 
frågan lyfts fram. 
 
 
 
 

 
Figur 3.9. Spänningsfältet mellan en "anläggning" (där allemansrätten kan anses vara utsläckt) och en 

"icke anläggning" (där allemansrätten gäller) och den dimension som ligger i om anläggningen är ett 

offentligt eller privat ansvar. 

 
Det är också här viktigt att komma ihåg att den här diskussionen förstås inte bara 
gäller preparerade skidspår. Dels finns det all anledning att förvänta oss allt fler 
exempel på hur friluftsaktiviteter blir mer anläggningsrelaterade. Att vi som en 
del i teknikutveckling, sportifiering och kommersialisering kommer att få se allt 
fler banor för terrängcykling, klätterberg med fasta säkringar, uppbyggda platser 
för rollspel och paintball osv. osv. Det är också viktigt att komma ihåg att det här 
förstås inte bara gäller rekreationsanläggningar – även om det är för dessa som 
frågan om avgifter för rekreationsnyttjande förstås är aktuellt – utan det handlar 
om just det grundläggande spänningsfält som ovan i t.ex. figur 3.6 illustrerades 
av den vågräta dubbelriktade pilen. I vilken utsträckning funktionsspecialiserade 
landskapsstrategier får dominera respektive mångbrukslandskap. Även när det 
förra, de funktionsspecialiserade landskapsstrategierna, gäller t.ex. jord- och 
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skogsbruk så får det effekter för rekreationslandskapen. Vi kan se det som ett 
spänningsfält mellan t.ex. storskaliga inhägnade industriområden jämfört med 
småskalig produktion insprängd bland bostäder och naturområden. Eller som ett 
spänningsfält mellan ett storskaligt industrijordbruk med enorma åkerfält och 
stora svinstallar jämfört med ett småskaligt jord- och skogsbruk som vi idag 
mest ser som fritidsjordbruk och i bygder med kombinationsnäringar som i våra 
skärgårdar.  
 
Så kan vi då avsluta detta kapitel om allemansrättens landskapsrelation genom 
att något komplettera den avslutande figuren i föregående kapitel (Fig. 2.5) 
genom att poängtera denna aspekt av landskapets användning som varande en av 
toleransgränserna för allemansrättens frirum (Fig. 3.10). Ju mer vi har ett 
aktivitetsuppdelat landskap – som är ett av de viktigaste kännetecknen för ett 
modernt industrialiserat samhälle – ju mindre områden blir allemansrättsligt 
tillgängliga. Och ju mer ett aktivitetsorienterat landskapsbruk dominerar 
friluftsrelaterade aktiviteter (från kraftigt preparerade skidspår till klättring 
inomhus) desto mindre relevant blir alltså allemansrätten som redskap för 
allmänhetens friluftsliv. 
 
 

 
Figur 3.10. Den nuvarande allemansrättens princip som ett frirum inkluderande både organiserad och 

kommersiell verksamhet avgränsat av toleransgränserna mot ekonomiska intressen, hemfrid, 

naturskydd och landskapets användning. Här uppmärksammas särskilt spänningsfältet mellan ett 

aktivitetsorienterat nyttjande, där allemansrätten har mindre relevans, och ett mångbrukat hänsyns 

landskap som ligger nära allemansrättens landskapsperspektiv. 
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4. Allemansrättens ställning 
Av Klas Sandell79 
 
Friluftsliv i dagens Sverige 
Innan vi går in på allemansrättens ställning i Sverige idag är det rimligt att något 
komplettera det historiska kapitlets avslutning och ytterligare något beröra 
friluftslivets ställning i dagens Sverige. Allemansrätten är ju ett av underlagen 
för friluftsliv och jag vill här påminna om att jag generellt använder begreppet 
friluftsliv i bred bemärkelse också inkluderande t.ex. naturturism, 
utomhuspedagogik och social naturvård. 
 
Vad är då friluftslivets roll idag, i det tidiga 2000-talet? Låt oss först peka på 
kontinuitetens stora betydelse. Det gäller till exempel den principiella 
kopplingen mellan friluftsliv och naturvård som alltså knyter in friluftslivet i 
vidare sammanhang av miljöpolitik och hållbar utveckling. I regeringens 
skrivelse En samlad naturvårdspolitik från 2001/0280 kan vi läsa att:  
 
"Två grundläggande element i naturvården är att upprätthålla fungerande 
ekosystem inklusive att bevara växt- och djursamhällen, livsmiljöer, arter och 
geologiska underlag och formelement som hör till dessa och att upprätthålla 
goda förutsättningar för friluftsliv och rika naturupplevelser i den svenska 
naturen." 
 
I en svensk nationell enkätundersökning (Fredman et al., 2008a-d; nedan 
beskriven som "Friluftsliv 2007") uppgav mer än hälften av de svarande (18-75 
år) att de under vardagar är ute i naturen ganska ofta eller mycket ofta.81 Under 
längre ledigheter ökar denna andel till 89 %. Naturen är också en central miljö 
för barns uppväxt och hela 94 % av de svarande har ofta, eller mycket ofta, 

                                                 
79 Detta kapitel bygger i huvudsak på Fredman & Sandell (2005), Sandell & Fredman (2010), 
Fredman et.al. (2008c), Sandell (2006a, 2006b och 2009) där också fler referenser till egna och 
andras arbeten kan återfinnas. Då i så stor utsträckning egna tidigare texter alltså är underlag för 
detta kapitel kommer jag inte att referera till dessa specifikt i varje enskilt fall. 
80 Regeringens skrivelse (2002:11) min kursivering. 
81 Begreppet friluftsliv användes bara i begränsad utsträckning i denna undersökning då det inte 
är självklart hur det tolkas och används av olika personer. På en specifik fråga där man listade ett 
antal utomhusaktiviteter och frågade i vilken utsträckning man anser att dessa är friluftsliv visade 
det sig att vandringar i skog och mark samt fjällvandringar var de som kom högst (87 respektive 
88 % anser att detta helt och hållet är friluftsliv) följt av kajakpaddling (61 %) och fågelskådning 
(59 %). Aktiviteten ”Gå i en park i staden” var den aktivitet som minst andel av de svarande (8 
%) ansåg vara friluftsliv helt och hållet, men man bör också notera att 77 % av de svarande anser 
att även ”Gå i en park i staden” är friluftsliv i någon utsträckning. De motorburna aktiviteterna 
att köra/åka motorbåt respektive snöskoter var två av de fyra aktiviteter som minst andel av de 
svarande associerar med friluftsliv. Dock är det även för dessa båda aktiviteter ca 40 % av de 
svarande som anser att dessa helt och hållet eller till stor del är friluftsliv. 
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tillbringat lov och semestrar i naturen. När man ställdes inför drygt 40 förslag på 
olika utomhusrelaterade fritidsaktiviteter var "nöjes- och motionspromenader" 
den vanligaste att ha ägnat sig åt, åtminstone en gång under en 
tolvmånadersperiod (nästan 95 % av de svarande), följt av "strövat i skog och 
mark" (90 %). Även om vi ser till de aktiviteter som är vanligast att ägna sig åt 
ofta (mer än 60 gånger per år), så toppas även den listan av "nöjes- och 
motionspromenader" (cirka 32 %). Möjligheter till friluftsliv har också helt eller 
delvis påverkat valet av boende för fyra av tio svarande och nära 90 % menar att 
utomhusvistelse gör deras vardag mer meningsfull. Vi kan även konstatera att 
omkring hälften av de svarande i denna undersökning uppgav att de helt 
instämmer i att de upplever att de får ökade insikter om samspelet i naturen och 
en känsla av att själva vara en del av den när de vistas ute i naturpräglade miljöer 
och endast ett fåtal höll inte med. Folkhälsan lyfts ovan fram som ett av de 
starkaste återkommande motiven för friluftsliv och i den här refererade 
enkätundersökningen kan vi notera att medianvärdet för självskattad hälsa (på en 
skala från 0–100) sattes till 80 av de svarande, men om inte möjligheten att 
utöva friluftsliv under det senaste året hade funnits, så skulle det uppskattade 
medianvärdet sjunka till 50. En stor majoritet av de svarande (81 %) ansåg att 
det är viktigt att samhället satsar resurser för att underlätta människors 
möjligheter till naturupplevelser och över hälften av de svarande ger stöd för 
påståendet att kostnader för vandrings- och skidleder, elljusspår, preparerade 
skidspår, parkeringar vid friluftsområden, skyltning och utställningar vid dessa, 
samt badplatser ska skattefinansieras. Sammanfattningsvis: friluftsliv, i bred 
bemärkelse, har en stark ställning och är av mycket stor betydelse i dagens 
Sverige och vi kan särskilt notera de djupdimensioner som berördes ovan som 
handlar om hälsa och förståelse av människans och samhällets miljörelation. 
 
Två nationella enkätundersökningar 
I samband med två nationella enkätundersökningar bland den svenska vuxna 
allmänheten samlades också in information om allemansrätten. Den första 
undersökningen genomfördes 2004 av forskningsprogrammet FjällMistra och 
var fokuserad på lokal förankring av naturvård och resursplanering men där 
samlades också in material om svenskars inställning till allemansrätten 
(fortsättningsvis kallad "FjällMistra undersökning").82 Den andra 
undersökningen var en nationell enkätundersökning om friluftsliv och 

                                                 
82 En brevundersökning under 2004 till totalt 11 418 människor men med en kraftig övervikt för 
fjällkommunerna. Totalt ingick upp till fyra kontakter med respondenterna. Urvalet, som hämtats 
från det nationella befolkningsregistret, baserades på 150 slumpvis utvalda och permanent 
bosatta personer från varje kommun i dessa län i åldersgruppen 16 - 65 år. Som jämförelse har 1 
067 personer bosatta utanför de fyra fjällänen också valts ut. För att kunna jämföra 
proportionerliga värden nationellt och länsvis, har kommunerna i de undersökta länen viktats i 
förhållande till folkmängd. Av svenskarna utanför de utvalda länen svarade 57 procent av de 
tillfrågade och i de fyra fjällänen svarade 65 procent av de tillfrågade. Se vidare i bl.a. Fredman 
& Sandell (2005)  
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naturturism i Sverige, som refererades ovan, och som även den inkluderande ett 
antal frågor om allemansrätten. Den undersökningen genomfördes av 
forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring år 2007 och refereras 
fortsättningsvis till som "Friluftsliv 2007".83 Sammantaget ger resultaten en 
relativt god men mycket övergripande bild av nuläget när det gäller de vuxna 
svenskarnas syn på allemansrätten men här är uppenbarligen oerhört mycket 
ogjort forskningsmässigt. Jag tänker då framför allt dels på behovet av att 
kvantitativt veta mer om allemansrättens ställning och roll i olika grupper –
 något som de två ovan refererade undersökningarna bara i mycket begränsad 
utsträckning ger utrymme för – såsom olika åldersgrupper (t.ex. barn och 
ungdom), stad-land, olika delar av landet, socio-ekonomiska förhållanden och 
uppväxtförhållanden. Jag tänker dels också på behovet av mer kvalitativa 
undersökningar (t.ex. fallstudier och mer djupgående intervjuer) med inriktning 
mot särskilda frågor, platser och grupper. Exempelvis markägare av olika slag 
(olika områden i landet, stora - små fastigheter, typ av fastigheter osv), 
turismentreprenörer med olika inriktningar och på olika platser i landet, 
utomhuspedagoger och barn/ungdom i skola och förskola, barn/ungdom och 
ledare i föreningslivet, säsongs-/fritidsboende, särskilda geografiska områden 
som t.ex. stadsnära skogar och skärgårdar. 
 
Även om de här två enkätundersökningarna – FjällMistra respektive Friluftsliv 
2007 – bildar den viktigaste basen för sammanställningen nedan så har jag också 
här och där lagt in exempel på andra undersökningsresultat. Det finns också 
många mindre studier av typen uppsatsarbeten på grundutbildningsnivå som 
berör allemansrätten men som inte här nämnts då det ofta är svårt att bedöma 
deras kvalitet. Men om inte annat visar det faktum att allemansrätten är ett 
återkommande uppsatsämne att det är något som engagerar många – vilket också 
forskningen nedan visar.  
 
Allemansrättens roll för allmänheten 
I figur 4.1 kan vi se en närmast övertydlig – och därför också tankeväckande –
 illustration från FjällMistra-undersökningen om allemansrättens starka ställning 
hos allmänheten. När den aktuella frågan, om hur man ställer sig till påståendet 
att "allemansrätten är viktig att försvara", upprepades några år senare fick vi ett 
snarlikt resultat vilket vi kan se som den nedersta frågan i figur 4.2. 
Sammantaget kan vi som första konstaterande om allemansrättens ställning i 

                                                 
83 En brevundersökning som skickades till 4700 svenskar i åldrarna 18-75 år som valts ut med 
obundet slumpmässigt urval från Statens personadressregister SPAR, där alla som är 
folkbokförda i Sverige finns med. Vår urvalsgrupp hade därmed samma ålders-, köns- och 
geografiska fördelning som alla svenskar i den aktuella åldersgruppen och den slutliga 
svarsfrekvensen, blev 40% som dock sedan kompenserats för genom relativt omfattande 
borfallsstudier (se vidare i bl.a. Fredman et.al. 2008c) 
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Sverige säga att den har ett mycket starkt stöd där ca 95% instämmer i att den är 
viktig att försvara (96% respektive 94%).  
 
 

 
 
Figur 4.1. Utfallet av hur man ställer sig till frågan om allemansrätten är viktig att försvara (FjällMistra) 
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Figur 4.2. Utfallet av hur man ställer sig till ett antal frågor om allemansrätten och naturens tillgänglighet 

(Friluftsliv 2007). 

 
 
I figur 4.2 kan vi också se utfallen för ett antal andra frågor som ställdes utifrån 
den övergripadne frågan: "Vad anser du om allemansrätten och naturens 
tillgänglighet? Ta ställning till nedanstående påståenden" (Friluftsliv 2007). Vi 
kan där, förutom verifieringen av allemansrättens generellt mycket starka 
ställning notera att närmare 80% instämmer i att "allemansrätten är viktig för 
mina utomhusaktiviteter" (andra frågan uppifrån). Detta kan så jämföras med 
den översta frågan i figur 4.2 som är en parallell och handlar om ifall 
"naturreservat och nationalparker är viktiga för mina utomhusaktiviteter", vilket 
inte mer än drygt hälften instämmer i jämfört med allemansrättens roll. När det 
gäller de två återstående frågorna i figur 4.2 så kan vi där se att osäkerheten är 
stor om ifall naturens tillgänglighet blivit bättre eller sämre respektive om 
allemansrättens ställning blivit starkare eller svagare "under senare år". 
Sammantaget indikerar de två senare frågorna att det inte verkar finnas stöd för 
att situationen dramatiskt förändrats och att situationen snarare förbättrats än 
försämrats sett ur friluftslivets synvinkel.  
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Sammantaget har vi då konstaterat att allemansrättens ställning generellt är 
mycket stark hos svenska folket och att den verkar spela en mycket stor roll för 
de egna utomhusaktiviteterna. Men man kan förstås undra i vilken utsträckning 
som "man vet vad man talar om" – finns det inte en risk att allemansrätten 
allmänt har en positiv klang och därför – och relativt oreflekterat – är man 
positiv till den? Utan att förringa den tanken så talar ändå figur 4.3 i riktning av 
att det starka stödet har en relativt stabil grund för där visas utfallet av en 
handfull kunskapsfrågor om allemansrätten (Friluftsliv 2007). Man ställdes inför 
den övergripande frågan "Allemansrätten ger möjlighet till att vistas ganska fritt 
i skog och mark utan markägarens tillstånd. Tror du att följande påståenden är 
sanna eller falska utifrån vad du vet om den svenska allemansrätten?" och som vi 
kan se så svarar omkring 90% rätt på de fyra första frågorna. Den femte, och 
sista frågan, gällde inte "den grundläggande allemansrätten" (enligt resonemang 
i tidigare kapitel) utan det s.k. fria handredskapsfisket; och där är det nästan lika 
många som svarar fel som svarar rätt och en stor grupp är osäkra på vad svaret 
är. Så även när vi kopplar allemansrättens ställning hos allmänheten till frågor 
om vad denna allemansrätt går ut på så kvarstår bilden av en mycket stark och 
betydelsefull ställning för den grundläggande allemansrätten. Vi har också i och 
med detta fått indikationer, i linje med resonemang i tidigare kapitel, på 
betydelsen av att fördjupa diskussionen om vad allemansrätten är, utöver att den 
är ett friutrymme mellan annan lagstiftning (jfr Fig. 2.1). Alltså en indikation på 
behovet av att hålla isär "den grundläggande allemansrätten" i förhållande till 
allt det som kan räknas in som "icke-förbjudet" när vi försöker tolka vad 
allemansrätten är. Den sista frågan i figur 4.3 är ett exempel på något som inte 
kan räknas in i den grundläggande allemansrätten men som samtidigt ingår i 
friutrymmet för vad som inte är förbjudet när det gäller rekreationslandskapets 
tillgänglighet. 
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Figur 4.3. Utfallet av hur man ställer sig till ett antal kunskapsfrågor utifrån den övergripande frågan: 

"Tror du att följande påståenden är sanna eller falska utifrån vad du vet om den svenska 

allemansrätten" (Friluftsliv 2007). 

 
 

Urbana-rurala perspektiv 
En viktig dimension på allemansrättsfrågorna är, tillspetsat uttryckt, 
spänningarna mellan friluftsfolk från städerna som hyllar och nyttjar 
allemansrätten, respektive markägare, särskilt jord/skogsbrukare och fiskare, 
som får skörda nackdelarna när allemansrätten missbrukas i form av störningar 
och skador. Utifrån en sådan spänning mellan urbana och rurala perspektiv bröts 
enkätmaterialet i FjällMistra-undersökningen ner utifrån i vilken utsträckning 
man tillbringar tid på landsbygden, från "ingen tid alls" till "att man bor där" – 
med de förbehåll för ökad osäkerhet som alla sådana nedbrytningar i mindre 
grupper innebär. Vi kan då i tabell 4.1 se att lägst stöd har allemansrätten bland 
de som inte tillbringar någon tid på landsbygden (genom en hög andel osäkra) –
 vilket förstås är mycket rimligt. I den grupp som lever på landsbygden är det en 
något högre andel som bara delvis instämmer i stödet för allemansrätten jämfört 
med de som är där en mindre tid eller relativt mycket av sin tid. Men vi bör 
också notera att även bland de som bor på landsbygden är det över 83 % som 
instämmer helt i påståendet att allemansrätten bör försvaras. Sammantaget alltså 
en hög andel osäkra – eller rimligen snarare oengagerade – bland de som inte 
alls är på landsbygden och en något dämpad entusiasm bland de som bor på 
landsbygden för allemansrätten. Det här är naturligtvis ett spänningsfält vars 
framtid tål att funderas på om vi sätter det i relation till en strukturellt allt större 
distans under efterkrigstiden mellan stad och land i termer av att allt färre har 
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föräldrar eller mor-/farföräldrar som bor och arbetar på den svenska 
landsbygden. 
 
Tabell 4.1. Intresset för att försvara allemansrätten (från att helt ta avstånd till påståendet att det 

är viktigt att försvara den till att vara helt positiv) jämfört med frågan om hur mycket tid man 

tillbringar på landsbygden under ett år (från ingen tid till att man bor där) i procent (Sandell, 

2006a; FjällMistra.) 

 

Påstående: 

Allemansrätten är 

viktig att försvara 

 

Ingen tid alls Mycket lite av 

min tid 

Mycket av min 

tid eller större 

delen av min tid 

Jag bor på 

landsbygden 

Tar helt avstånd 0.0 0.0 0.4 0.1 

Tar delvis avstånd 7.0 1.0 1.4 1.1 

Vet inte 20.9 1.9 3.0 0.3 

Instämmer delvis 0.8 8.6 8.7 15.3 

Instämmer helt 71.3 88.5 86.5 83.2 

Totalt 100 100 100 100 

 

 
Den kanske idag hetaste allemansrättsfrågan är huruvida det skall vara möjligt 
att bedriva organiserad kommersiellt verksamhet med allemansrätten som grund. 
Därför blir tabell 4.2 av särskilt intresse. Här har jag jämfört synen på 
kommersiellt nyttjande av allemansrätten med (a) om man nu eller tidigare 
arbetat med areella näringar (jordbruk, skogsbruk, fiske, rendrift eller 
gruvarbete) respektive (b) om man har större djur/boskap som kor, hästar, får 
eller renar. Båda grupperingarna under (a) respektive (b) var då försök att fånga 
upp den grupp som lever av att direkt bruka landskapet på landsbygden till 
skillnad från de som mer bara har det som en bostadsort. Vi kan då se att stödet 
för att förbjuda det kommersiella nyttjandet av allemansrätten är klart större hos 
de som lever av areella näringar respektive har stora djur, särskilt om detta är en 
del i försörjningen. Sammanfattningsvis så finner vi här, med reservation för att 
det vid nedbrytning på mindre grupper blir ett litet analysmaterial84, ett stöd för 
de krav om att undanta organiserad kommersiell verksamhet från allemansrätten 
som sedan länge riktats från markägare på landsbygden med Lantbrukarnas 
Riksförbund (LRF) i spetsen och som tagits upp i tidigare kapitel. 
 

 

 

                                                 
84 När vi har brutit ner materialet till den specifika undergrupp som både har större tamdjur och 
har det för sin försörjning samt instämmer helt eller delvis i att allemansrätten inte skall gälla 
kommersiellt organiserade grupper (i tabellen 89,2 %) så är vi nere på en grupp omfattande 25 
personer och osäkerheten i siffran har förstås då ökat. 
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Tabell 4.2. Attityder till kommersiellt nyttjande av allemansrätten jämfört med engagemang i 

areella näringar (Sandell, 2006b; FjällMistra) 

 

 (a) Nu eller tidigare 

arbetat med jordbruk, 

skogsbruk, fiske, 

rennäring eller inom 

gruvindustri (%) 

(b) Har i familjen större tamdjur som till 

exempel kor, hästar, får eller renar (%) 

Påstående: Allemansrätten ska 

inte gälla kommersiellt 

organiserade grupper, t.ex. 

turismföretag 
Nej Ja Nej 

Ja, men 

bara för 

vårt 

hushålls 

eget bruk 

Ja, en del av 

eller hela 

hushållets 

inkomst 

kommer från 

djurhållning 

Tar helt eller delvis avstånd 35.2 25.5 34.9 20.8 7.2 

Vet inte 19.2 14.9 19.3 9.5 3.6 

Instämmer helt eller delvis 45.6 59.6 45.8 69.7 89.2 

Totalt 100 100 100 100 100 

 
 
Olika friluftsgrupper 
Om landsbygdens folk, och då särskilt de som lever av areella näringar, är en 
viktig grupp i allemansrättsdiskussionerna så är förstås nyttjarna av 
allemansrätten en annan. I tabellerna 4.5 - 4.8 har en jämförelse gjorts mellan 
dels en indelning av allmänheten i tre typer av friluftsutövare vilket sedan 
jämförts med några av de andra frågeställningarna kring allemansrätten 
(FjällMistra). Indelningen i tre grupper av friluftsutövare har gjorts utifrån den 
ofta använda s.k. "purist"-skalan. Här identifierar man olika grupper av 
friluftsutövare med hjälp av en handfull frågor om hur man ser på sådant som 
orörd eller kulturpåverkad natur, rekreationsplanering och närvaron av andra 
friluftsutövare. Man identifierar dels de två mer extrema yttergrupperna i den 
bemärkelsen att de i förhållande till de övriga relativt konsekvent antingen inte 
vill se andra människor eller ta del av olika serviceutbud ("puristerna"), 
respektive att de i särskilt stor utsträckning accepterar och bejakar detta 
("urbanisterna"). Den breda gruppen mellan dessa två blir då de s.k. 
"neutralisterna".85 Annorlunda uttryckt så ställer jag här den övergripande frågan 
om vilken roll som allemansrätten spelar för olika typer av friluftsutövare. Med 
förbehåll för att med ett så kraftfullt bifall till betydelsen av att bevara 
allemansrätten som vi har, vilket gör de avvikande grupperna mycket små och 
svåranalyserade, så kan vi (Tab. 4.5) konstatera en viss samvariation mellan att 

                                                 
85 Se vidare i t.ex. Emmelin et.al. (2010) och Manning (2011) 
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vara purist och ge stöd för allemansrätten till skillnad från ett något mer ljumt 
stöd hos urbanisterna. I den senare gruppen döljer sig sannolikt bl.a. de som i 
tabell 4.1 identifierades som de som aldrig var på landsbygden och inte heller 
hade samma starka stöd för allemansrätten. Urbanisterna är också mindre 
tveksamma till kommersiellt nyttjande av allemansrätten (Tab. 4.6) liksom till 
att begränsa allemansrätten för de som inte bor på orten eller för de som kommer 
från utlandet (Tab. 4.7 respektive 4.8). 
 
Tabell 4.5. Purister, neutralister och urbanister i förhållande till synen på att försvara 

allemansrätten (Sandell, 2006b; FjällMistra). 

 

Allemansrätten är viktig att 

försvara 

Purist 

(%) 

Neutralist 

(%) 

Urbanist 

(%) 

Tar helt avstånd 0.5 0.0 0.1 

Tar delvis avstånd 1.8 0.2 1.3 

Vet inte 0.1 1.6 3.4 

Instämmer delvis 8.7 10.6 11.6 

Instämmer helt 88.9 87.6 83.6 

Totalt 100 100 100 

 

 

Tabell 4.6. Purister, neutralister och urbanister i förhållande till synen på kommersiellt nyttjande 

av allemansrätten (Sandell, 2006b; FjällMistra). 

 

Allemansrätten ska inte gälla 

kommersiellt organiserade 

grupper, t.ex. turismföretag 

Purist 

(%) 

Neutralist 

(%) 

Urbanist 

(%) 

Tar helt eller delvis avstånd 29.1 34.3 38.8 

Vet inte 18.7 14.2 22.0 

Instämmer helt eller delvis 52.2 51.5 39.2 

Totalt 100 100 100 

 

 

Tabell 4.7. Purister, neutralister och urbanister i förhållande till synen på om turister ska ha mer 

begränsad allemansrätt än lokalbefolkning (Sandell, 2006b; FjällMistra). 

 

Turister ska ha mer begränsad 

allemansrätt än ortsbefolkning 

Purist 

(%) 

Neutralist 

(%) 

Urbanist 

(%) 

Tar helt eller delvis avstånd 52.1 53.9 57.6 

Vet inte 11.3 10.3 11.0 

Instämmer helt eller delvis 36.6 35.8 31.4 

Totalt 100 100 100 
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Tabell 4.8. Purister, neutralister och urbanister i förhållande till synen på om allemansrätten 

bara skall gälla personer bosatta i Sverige (Sandell, 2006b; FjällMistra) 

 

Allemansrätten ska bara gälla 

personer bosatta i Sverige 

Purist 

(%) 

Neutralist 

(%) 

Urbanist 

(%) 

Tar helt eller delvis avstånd 59.8 59.4 63.7 

Vet inte 6.8 12.1 9.6 

Instämmer helt eller delvis 33.4 28.5 26.7 

Totalt 100 100 100 

 

 
Naturturismens företagare 
Förutom landsbygdsbefolkningen, särskilt de som arbetar med areella näringar, 
och olika kategorier av friluftsutövare så är förstås naturturismens företagare en 
nyckelgrupp när det gäller diskussionerna om framtidens allemansrätt – inte 
minst utifrån de återkommande kraven på begränsningar i möjligheten att nyttja 
allemansrätten för kommersiellt organiserad verksamhet. Men det är viktigt 
innan vi går in på en del resultat att vi inte oreflekterat har den förenklade 
utgångspunkten att allemansrätten är självklart bra för naturturismen. Tvärtom 
finns det återkommande argumentering för att ur ekonomiskt perspektiv så 
riskerar allemansrättens fria tillgång till naturområden – även för kommersiellt 
organiserade grupper – att suboptimera det värde som olika grupper är beredda 
att betala för att få komma ut i naturturistisk verksamhet. Annorlunda uttryckt; 
att det ur ekonomiskt perspektiv vore en fördel om turismföretagaren också 
kunde ta betalt för själva tillträdet till det naturområde där han/hon bedriver sin 
verksamhet, vilket som bekant inte går om man har en allemansrätt.86  
 
För att bättre känna olika synsätt hos naturturistiska företagare genomfördes en 
undersökning med inriktning på denna grupp och där frågor om synen på 
allemansrätten även ingick.87 Vi kan utifrån denna konstatera att även företagare 
inom naturturism anser att allemansrätten är betydelsefull. Av 161 studerade 
företag svarade drygt 60 procent att allemansrätten är viktig eller mycket viktig 
för framgång i företaget. Endast 10 procent ansåg att allemansrätten utgör ett 
hinder och då gäller det i högre grad företag som erbjuder vandring, guidning 
och klättring (Tab. 4.9). Sammantaget har allemansrätten alltså även hos 
gruppen naturturistiska företagare ett mycket starkt stöd. 
 
 

                                                 
86 Se t.ex. Hultkrantz (1994); Hultkrantz & Mortazavi (1998) och Vail & Hultkrantz (2000). 
87 Denna undersöknings uppläggning och resultat presenteras utförligare i Sandell & Fredman 
(2010). 
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Tabell 4.9: Allemansrättens betydelse för naturturismföretag (Sandell & Fredman, 2010). 

 

 

Inte alls 

(1) (2) (3) (4) 

I hög 

grad 

(5) 

Vilken betydelse har allemansrätten för 

framgång i din turistiska verksamhet? 
19,9% 7,5% 11,8% 18,0% 42,9% 

I vilken utsträckning utgör allemansrätten 

ett hinder i din turistiska verksamhet? 
71,3% 12,5% 6,3% 6,3% 3,8% 

 
Avrundningsvis vill jag lyfta in ett illustrativt exempel när det gäller allemansrätt 
och naturturism från "FörTur" (För Turism i Sverige)88 som bl.a. skriver så här 
när de ger synpunkter på allemansrätten från FörTurs medlemmar:89  
 
"Från Abborrträsk NaturSafari kommer också den värdefulla synpunkten att en 
begränsning i allemansrätten i form av exempelvis ytterligare kostnader för 
naturturismföretagen, skulle slå hårt mot själva företagandet och bland annat 
leda till att turister i större utsträckning skulle ge sig ut i skog och mark själva 
och med sämre kunskaper och förståelse därmed kanske orsaka större skada." 
 
Allmänhetens syn på eventuella förändringar av allemansrätten 
En huvudsak i ett utredningsarbete om allemansrättens framtid är förstås hur 
allmänheten ser på eventuella förändringar av allemansrätten och här nedan ges 
först en tabelluppställning utifrån att man i FjällMistra undersökningen ombads 
ta ställning till en handfull tänkbara förändringar av allemansrätten (Tab. 4.10). 
Därefter illustreras synen på offentligt, privat och ideellt när det gäller ansvar för 
friluftsfrågornas hantering i samhället från undersökningen Friluftsliv 2007 (Fig. 
4.4 och 4.5). 
 
Tabell 4.10 visar alltså allmänhetens attityder till allemansrätten och eventuella 
förändringar i denna. Värdet 5 indikerar här att man helt instämmer och värdet 1 
att man tar helt avstånd från respektive påstående. Som första fråga finner vi då 
om man anser allemansrätten är viktig att försvara som fått värdet 4,8 vilket då 
kan ge en referensram för de andra frågorna då detta är ett annat sätt att illustrera 
det som vi tidigare visade i figur 4.1. Vi kan så gå vidare i tabellen och som dess 
andra utfall konstatera att allmänheten är klart positiv till att allemansrätten "ska 
bli tydligare i lagstiftningen" och vi kan se ett svagt positivt utfall på frågan om 
allemansrätten skall begränsas så att den inte skall "gälla kommersiellt 
organiserade grupper, t.ex. turismföretag". Frågan om "markägare ska få större 

                                                 
88 Intresseorganisation för svensk turism med ca 400 medlemmar och som representerar lokala 
och regionala turistorganisationer samt företag som producerar resor och upplevelser i Sverige. 
89 Personlig skriftlig kommunikation 11-08-03. 
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möjligheter att inskränka på allemansrätten" är man svagt negativt till. Frågorna 
om eventuella inskränkningar av allemansrätten i form av att "turister ska ha mer 
begränsad allemansrätt än ortsbefolkningen" respektive att "allemansrätten ska 
bara gälla personer bosatta i Sverige" är man negativ till. Och än mer negativ är 
man till påståendet att "allemansrätten är ett hot mot djur och växtliv" respektive 
att "allemansrätten ska inte gälla ideellt organiserade grupper, t.ex. scouter". Inte 
minst intressant inför framtida eventuella förändringsdiskussioner är att jämföra 
det relativt svaga men ändock positiva synsättet på inskränkningar för 
kommersiellt organiserat nyttjande jämfört med det klart negativa synsättet på 
inskränkningar för ideellt organiserat nyttjande – en uppdelning som inte 
reflekteras i dagens lagstiftning som diskuterades i tidigare kapitel. 
 
Tabell 4.10: Allmänhetens syn på allemansrätten och eventuella förändringar i denna 

(Instämmer helt = 5; Tar helt avstånd = 1; Sandell, 2006a; FjällMistra). 

 

 
 

I ett tidigare kapitels historiska översikt berördes något samhällets engagemang 
för dessa frågor om allmänhetens naturkontakt, rekreation och allemansrättens 
roll för detta. Sammanfattningsvis kunde vi där konstatera ett relativt stort, men 
över tiden varierande, engagemang från det offentligas sida för dessa frågor. Mer 
engagerade epoker – fast förstås på mycket olika sätt – som lyftes fram i 
kronologins indelning var: sekelskiftet 1900, 1930-talet, 1960-70-talen; och 
sekelskiftet 2000. Utifrån detta kan vi med intresse notera det stora ansvar som 
allmänheten förväntar sig av det offentliga i dessa frågor. I de tre inringade 
frågorna i figur 4.4 kan vi läsa att en klar majoritet anser att det är kommunens 
och statens ansvar att skydda markområden för friluftsliv och att det är viktigt att 
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samhället satsar resurser för att underlätta människors möjligheter till 
naturupplevelser. Det här är en bild som förstärks av informationen i figur 4.5 
som visar vem man anser bör finansiera olika kostnader som rör friluftsliv och 
friluftslandskapets tillgänglighet. Det är bara för guidade turer och 
övernattningsstugor man anser att avgifter är motiverade och man ger också det 
ideella arbetet en viss roll när det gäller en del informationsinsatser. Men helt 
dominerande är bilden av att man anser att möjligheterna till friluftsliv i vid 
bemärkelse bör finansieras med offentliga medel. 
 

 
 
Figur 4.4. I undersökningen Friluftsliv 2007 (Fredman et al., 2008a-d) ombads den svenska 

allmänheten ta ställning till ett antal påståenden och i figuren som visar utfallet har tre frågor som 

särskilt berör synen på det offentligas ansvar för detta ringats in, se vidare i texten. 
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Figur 4.5. I undersökningen Friluftsliv 2007  (Fredman et al., 2008a-d) ombads även den svenska 

allmänheten ta ställning till finansieringsansvar för olika friluftsrelaterade kostnader. Det skedde utifrån 

frågeställningen: "Människors möjligheter att utöva friluftsliv beror bland annat på tillgång till lämpliga 

områden, parkeringsplatser, leder, skidspår, vägvisning, information etc. Enligt din åsikt, hur bör 

nedanstående huvudsakligen finansieras?" Inringade siffror visar det massiva stödet för att detta i 

huvudsak bör finansieras med skattemedel. 

 
Några teman i diskussionerna om allemansrättens ställning 
Utifrån en inte helt systematisk men ändå relativt omfattande kvalitativ 
genomgång av massmedialt material90 har jag nedan velat komplettera det 
kvantitativa materialet ovan om allemansrättens ställning i Sverige idag. Här 
följer tre teman som jag tycker fångar en stor del av denna mediala diskussionen.  
 
a. Allemansrätten som hot mot äganderätten 
Privat ägande och inte minst markägande är som bekant en mycket laddad fråga 
ideologiskt och ett återkommande tema i mediadiskussionen är om ifall dagens 
allemansrätt är ett hot mot den privata äganderätten. Allemansrätten, och då 
särskilt inkluderande kommersiellt organiserat nyttjande, ses då som ett hot mot 
den privata äganderätt som lyfts fram som ett grundfundament i det samhälle 
man vill ha. En viktig utgångspunkt för det synsättet idag är förslag från LRF 
framfört genom dess chefsjurist Fredrik Bonde91 om att komplettera 7 kap 1§ 
miljöbalken där det nu står: "Var och en som utnyttjar allemansrätten eller 
annars vistas i naturen skall visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den." 
med: Organiserad kommersiell verksamhet på annans mark ingår inte i 
allemansrätten. I en debattartikel (Jonsson & Bonde, 2011) utvecklar man 
argumenten så här:  

                                                 
90 Genom Naturvårdsverkets kommunikationsavdelning har jag under ett år (2010/2011) fått 
pressbevakning som de i sin tur fått dagligen från Agent 25 och www.friluftskoll.se utifrån 
sökorden allemansrätt och friluftsliv. Det innebär nyhetsartiklar, debattartiklar, TV- och 
radioinslag, nationellt såväl som regionalt och på så sätt har jag fått en relativt bra täckning av 
allt mediamaterial om allemansrättsdebatten i landet. Till detta kommer ett engagemang som 
forskare i dessa frågor sedan 1980-talet och att jag därför förstås försökt hålla mig hyggligt 
uppdaterad i olika intressenters synsätt och fyllt mina bokhyllor med detta. 
91 Exempelvis framfört bl.a. i skriftligt inlägg vid seminarium om allemansrätten i riksdagen 11-
06-15. Se även t.ex. Håstad (2011a och 2011b). 
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"Under senare år har det på flera håll i landet märkts ett alltmer frekvent 
missbruk av allemansrätten. Det handlar om olika former av 
näringsverksamheter där basen utgörs av tillgång till någon annans mark, vatten 
eller råvaror. Exempel är organiserad kommersiell bär- och svamplockning, 
ridning, natur- och vildmarksturism, forsränning och terrängcykling. Dessa 
bedrivs med hänvisning till allemansrätten. Det tycker vi är fel och vi anser att 
den som vill tjäna pengar genom användande av någon annans mark eller vill 
tillgodogöra sig naturprodukter på marken skall ha samtycke till detta av 
markägaren. Det borde vara en självklarhet redan i dag. Rättsläget är dock oklart 
på grund av Högsta domstolens avgörande år 1996 i det så kallade 
forsränningsmålet, där domstolen uttalade att ”hinder föreligger vidare inte mot 
att allemansrätten utnyttjas kommersiellt”. LRF vill därför att organiserad 
kommersiell verksamhet ska knoppas av från allemansrätten genom en 
bestämmelse i lag. På detta sätt uppnås en rimlig balans mellan skyddet för den 
privata äganderätten och skyddet för allemansrätten." 
 
I anslutning till den utredning som denna rapport behandlar skriver Östen 
Lundberg (2011) så här (och läsaren kan i denna rapports del IV konstatera att vi 
inte fullt ut har gått Lundberg till mötes): 
 
"Som styrelseledamot och talesman för Jävre Byamän (cirka 100 markägare) har 
jag med stöd av LRF Sverige bearbetat Naturvårdsverket i snart två års tid. 
Kravet är en ny lagstifning, lämpligen i miljöbalken, där all kommersiell 
verksamhet på annans mark, oavsett slag, och utan tillstånd och avtal med 
markägaren förbjuds och rensas ut ur myten allemansrätt. /.../ För närvarande 
arbetar en arbetsgrupp med våra förslag och väntas inom kort lämna en 
redovisning som går oss markägare till mötes. Allt annat kommer vi markägare 
att beteckna som en krigsförklaring mot vår äganderätt." 
 
Men vi kan också konstatera att en annan företrädare för Sveriges markägare, 
Sveriges Jordägareförbund, inte har samma syn på denna fråga som LRF. Man 
skriver bl.a. så här:92 
 
"Förbundet tror inte att lagstiftning är en ändamålsenlig metod att hantera de 
problem som finns. Förbundet anser att genom att försöka att mer exakt definiera 
allemansrätten gränser genom lagstiftning, är risken stor att man skapar 
olägenheter både för markägarna och för den allmänhet som nyttjar 
allemansrätten. Förbundet förespråkar istället som ett förstahandsalternativ en 
utveckling där Naturvårdsverket genom verksamma åtgärder i form av 

                                                 
92 Tresidigt skriftligt uttalande om "Sveriges Jordägareförbund och Allemansrätten" av den 20e 
oktober 2011 genom Henrik Treschow och Carl af Petersens. 
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föreskrifter, riktlinjer, anvisningar och informationsgivning försöker åtgärda de 
problem som idag finns kring allemansrätten. Först om detta inte ger avsedd 
effekt bör man överväga lagstiftning.  
 
Förbundet inställning gäller även frågan om kommersiellt brukande som sådant. 
Vår uppfattning är att kommersiellt brukande som håller sig inom ramen för den 
definition Högsta Domstolen ger allemansrätten [NJA 1996 s.495; se även citat i 
Sandells kap 2 ovan] inte bör förbjudas. Vår uppfattning baseras dels på att så 
länge brukandet inte överstiger vad markägaren är skyldig tåla enligt 
ovanstående definition så är det oväsentligt om nyttjandet är privat eller 
kommersiellt, organiserat eller ickeorganiserat. Utöver det så anser vi att frågan 
om lagstiftning kring detta faller även på svårigheten att på ett verkningsfullt sätt 
definiera vad som är kommersiellt i förhållande till ickekommersiellt. Vidare så 
ter sig möjligheten att kringgå ett eventuellt förbud som många." 
 
I diskussionen om allemansrätten som hot mot äganderätten tycker jag mig se en 
spännvidd från de som identifierar hotet i första hand genom att man uppfattar 
det som att allemansrättens innehåll har förändrats under senare tid (läs: ett-två 
decennier) på den privata äganderättens bekostnad, till de som ser själva 
etableringen av allemansrätten som del i offentlig rekreationsplanering under 
mellankrigstiden som ett övergrepp på den privata äganderätten. Vi har alltså en 
spänning mellan om man anser att allemansrätten i sig är ett hot mot den 
äganderätt man vill försvara respektive att man anser att den sentida 
förskjutningen av allemansrättens innehåll och ställning som man anser sig 
uppfatta, är hotet. Här kan förstås mer konfrontativa och kompromisslösa citat 
lyftas in som t.ex. följande från styrelseledamoten i Medborgarrättsrörelsen 
MRR 2007-2010 Sture Åström (2011):  
 
"Utan klara lagregler har ambitiösa tjänstemän kunnat driva tolkningen långt 
bortom förnuft och anständighet med hjälp av orwellskt nyspråk. Under hundra 
år har både allmänhet och myndigheter använt begreppet tomt för den mark man 
köpt med sitt hus och som i juridiken benämns fastighet, den mark man äger. 
Efter decenniers omtolkning använder myndigheterna begreppen tomt eller 
tomtplats bara för ett område närmast huset, där ägaren skall få känna sig 
hemma. Övrig mark på fastigheten skall vara allemansrättsligt tillgänglig.” 
 
Men jag vill gärna som komplement, mer i riktning av ansvarsfull förvaltning, 
citera Mats Emilsson93 från Vänsö i S:t Anna skärgård i Östergötland som 
reflekterade så här efter en workshop om allemansrätten med olika företrädare: 
 

                                                 
93 Personlig skriftlig kommunikation 2011-03-28. 
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"När jag färdades min väg hem över isen, möttes jag av havsörn, sångsvan, gäss, 
stare och många andra fåglar. Den ljumma vårvinden smekte mitt ansikte, den 
bar ett budskap med sej, återigen skapas nytt liv vår vackra skärgård, som den 
tidigare har gjort år efter år efter år …  Jag tänkte, vad privilegierad jag är som 
har fått växa upp i ett sådant landskap. Här har före mej nio generationer blivit 
födda, älskat, arbetat och förvaltat det som givits dom i arv. Genom hårt arbete, 
visdom och med klokhet brukat naturens resurser, så att det blivit så rikt på 
biologiskt liv och kultur, att dagens beslutsfattare upphöjt det till att vara, av hela 
rikets intresse, och förärats epitet en nationalklenod.  
 
Samtidigt kände jag också vemod, finns det krafter i vårt samhälle som vill ta det 
här ifrån mej? Skapa en annan tingens ordning, utnyttja det som av mina 
förfäder givits mej i arv, för att vårda och bruka. Kanske jag har fel, kanske är 
det en överdriven oro. Kanske är det bara nya vårvindar som blåser… Jag 
funderade, hur ska jag på ett klokt sätt kunna förvalta min del av ett 
månghundraårigt brukande och obrutna kedja av arv och kulturhistoria? Hur ska 
jag med frid i sinnet kunna lämna över till kommande generationer att äga och 
förvalta?" 
 
b. Allemansrätten som syndabock 
Ett återkommande tema är hur allemansrätten blir syndabock för sådant beteende 
som egentligen ingen anser ingår i allemansrätten som t.ex. nedskräpning, 
vårdslös eldning, tagande av grov ved etc. Underliggande i denna argumentering 
verkar vara att om inte allemansrätten fanns så skulle inte personerna lockas till 
de aktuella platserna och till det beteende som kritiseras. Som illustration till 
detta tema kan vi titta på en artikel i ATL: Lantbrukets affärstidning som bygger 
på en undersökning av opinionsinstitutet Landja (Rolfsson, 2010). Här kan vi 
läsa att: "nästan en tredjedel av skogsägarna har problem med att allmänheten 
vistas på deras marker och att var femte skogsägare vill begränsa 
allemansrätten".94 Vi kan vidare notera från artikeln att de: "vanligaste 
irritationsmomenten är att folk skräpar ned, rider, kör motorfordon och parkerar 
överallt i skogen" – vilket med undantag av ridningen som bekant knappast 
allemansrätten egentligen kan lastas för. Och när det gäller ridning så bör vi 
notera vad juristen Åsa Åslund (2008:18) skriver: "Vid ridning och körning med 
häst däremot föreligger en mycket större risk för markskada, och rätten att färdas 
på det sättet är betydligt mer inskränkt än rätten att färdas till fots, cykel eller 
med skidor. " Ett citat från en familj95 med "dubbla roller" – både som boende på 

                                                 
94 Det är också illustrativt hur samma undersökningsresultat presenteras så här på 
Ekoturismföreningens hemsida: "Mer än 70 procent av landets skogsägare slår vakt om 
allemansrätten i sin nuvarande form. Det framgår av en enkätundersökning publicerad av ATL" 
(http://www.ekoturism.org/nyheter/detalj.asp?ID=613). 
&AktivMeny=500&AktivUnderMeny=525; hämtad 2011-08-08) 
95 Personlig skriftlig kommunikation från Leif Öster, 11-08-05. 
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en stor egen skogsgård och med egen verksamhet med naturturism – illustrerar 
just risken att allemansrätten får bli syndabock och innehåller även tankar om 
behovet av inskränkningar för kommersiella företag:  
 
"De flesta problem vi har på vår gård – har faktiskt ingenting med allemansätten 
att göra. Nedskräpning, buller, felparkering, terrängkörning, körning på 
avstängda vägar är redan reglerat i annan lag. Mitt förslag: Behåll allemansrätten 
som den är, men tydliggör att den avser enskilt brukande. Ideella organisationer 
är OK och kan ta ut kostnadstäckning för sin verksamhet, medan kommersiella 
företag ska ha tillstånd av markägaren för sin verksamhet, när det sker på enskild 
mark. Staten bör här gå före och öppna upp sina egna stora marker för 
naturturismföretagare." 
 
c. Allemansrätten som omistlig kvalitet 
En av mina artiklar från en egen kvalitativ studie av friluftslivets värden 
(Sandell, 1996) fick rubriken "Själens friluftsskog". Den studien visade mycket 
tydligt på friluftslivets stora betydelse för livskvalitet och hälsa – och 
allemansrättens stora betydelse för friluftsliv i sin tur har ju refererats ovan. Med 
den här uppställningen kan vi illustrera friluftslivets betydelse för olika syften96. 
Det handar om: 

 "själen" (existentiella värden, omvärldsrelation, etik...) 
 "kroppen" (folkhälsa, motion....) 
 "kunskapen" (exkursioner, geografi, naturkunskap...) 
 "gruppen" (team-building, lägerskolor...) 
 "samhället" (identitet, miljöengagemang...) 

 
Ett viktigt värde som här explicit eller implicit återkommer är 
frihetsdimensionen. Att man inte är hänvisad till vad någon guide eller planerare 
har bestämt om hur och var man skall uppleva naturen – utan att det är något 
man kan styra över själv. Skog, sjöar, fjäll och skärgårdar som frihetsrum i en 
för övrigt ofta hårt inrutad och styrd tillvaro.  
 
Vi kan även konkretisera med t.ex. den hälsobetydelse som friluftslivet gavs i en 
enkätundersökning (Fredman et al., 2008b) refererad ovan, där medianvärdet för 
självskattad hälsa sjönk från 80 (på en skala där 100 var bästa möjliga och 0 
sämsta tänkbara) till 50 om möjligheten att utöva friluftsliv under det senaste 
året inte hade funnits. Det här livskvalitetstemat är även mycket påtagligt i den 
mediala allemansrättsdebatten och innebär olika variationer på att man vill 
försvara allemansrätten som ett underlag för den livskvalitet som ligger i 
naturkontakt och friluftsliv. Vi kan angående förslaget om att undanta 

                                                 
96 Se vidare i t.ex. Emmelin et al. (2010) och Mårtensson et al. (2011) och referenser som ges i 
dessa. 
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kommersiellt organiserat bruk ur allemansrätten notera vad kommunalrådet 
(MP) Maria Gardfjell (2011) utropar i en debattartikel:  
 
"Jag kan inte se det som något annat än avundsjuka från de markägare som 
tycker att det är fel att en annan näringsidkare tjänar pengar på att människor får 
uppleva natur på hans eller hennes marker. Vill LRF:s medlemmar tjäna pengar 
på att människor kommer ut i naturen vore det onekligen en enklare åtgärd att de 
skaffar sig kunskaper och startar ekoturismföretag själva. /.../ Allemansrätten är 
ett kulturarv, en symbol för det öppna Sverige och en förutsättning för att alla 
människor ska ha rätt att komma ut i naturen. Skydda allemansrätten!" 
 
Vilket vi kan komplettera med LRF-medlemmen Stefan Ahlqvist (2011) som 
under rubriken "Stoppa korståget mot allemansrätten" visar på bredden även 
inom LRFs led och bl.a. skriver: 
 
"Om vistelsen skapar skada, slitage eller störning är det redan med dagens regler 
förbjudet att tillträda marken, oavsett om man befinner sig där genom att ha 
bilat, cyklat, vandrat dit själv eller kommit med en minibuss på en kommersiellt 
arrangerad utflykt. Att dela upp allemansrätten i kommersiell och/eller 
organiserad form på ena sidan och individens rätt att vandra, plocka bär och 
svamp på andra sidan, är att i praktiken avskaffa allemansrätten för stora, 
framför allt ekonomiskt svagare, grupper i det svenska samhället. Många har 
som enda möjlighet att uppleva vår fantastiska natur genom att boka in sig på 
organiserade utflykter genom företag eller föreningar (kommersiella eller 
ideella). I allemansrätten, enligt gällande regler och tolkningar i rättsfall, har 
Sverige unika konkurrensfördelar och i vissa fall unika möjligheter, helt 
omöjliga att bedriva med andra typer av regler, för vissa typer av naturturism 
och föreningsliv i naturen. Detta är företag och föreningar som verkar på 
landsbygden och bidrar till inkomsterna och utvecklingen på landsbygden 
genom att verka, köpa in tjänster och marknadsföra landsbygden." 
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5. Allemansrättens framtid 
Av: Klas Sandell 
 
 
Förändras dessa frågor stegvis eller språngvis? 
Det är alltid viktigt att påminna sig att vid sidan av uppenbara och relativt 
plötsliga förändringar (t.ex. nya friluftsaktiviteter eller nya politiska utspel) så 
sker samhällsförändringar i stor utsträckning i form av små steg, vart och ett inte 
alltför iögonfallande. Den här problematiken om de små stegens förändringar 
gäller inte minst områden som allemansrättens ställning och bredare gruppers 
friluftsliv och landskapsrelation. Detta innebär att det är frågor som å ena sidan 
är av mycket stor och konkret betydelse för många människor – samtidigt som 
frågorna ofta inte blir särskilt uppmärksammade eller preciserade i lagstiftning 
och samhällsplanering utan i högsta grad "bara" ses som en del av "vardagen".  
 
Min tolkning är att friluftslandskapets tillgänglighet, kommersialiseringens roll 
liksom friluftslivets och naturturismens utveckling är områden i stark dynamik 
idag och att detta är en viktig del i själva förutsättningarna för vår framtida 
hantering av allemansrättsfrågorna. Kanske är det så att med det senindustriella 
samhällets upplevelseindustri (bl.a. naturturism) som viktig drivkraft så sker just 
nu ytterligare en omgång av "den stora omdaningen"97 från lokal platsidentitet 
och allmänningsperspektiv till privatisering och kommersialisering i form av en 
dramatisk ökning av de fritidsrelaterade natur- och kulturlandskapens inknytning 
i globala marknadsrelationer? Eller kanske är det tvärtom så att man i framtiden 
kommer att identifiera sekelskiftet 2000 som en period då det blev alltmer 
tydligt att i en grundläggande bemärkelse är "mångbruk" och 
allmänningstänkande helt centrala och omistliga perspektiv när en hållbar 
utveckling successivt skall omsättas i praktik – och att man då såg fritidens 
landskap och deras tillgänglighet som helt centrala element i detta? I vilket fall, 
när vi funderar på förutsättningarna för allemansrättens framtid så är det viktigt 
att både uppmärksamma de små stegens förändringar i termer av t.ex. 
förskjutningar i de breda gruppernas förhållningssätt till natur, landsbygd och 
friluftsliv men också uppmärksamma de mer dramatiska förändringarna i form 
av t.ex. helt nya aktiviteter eller nya politiska initiativ. Det här behovet av att 
både uppmärksamma de långsamma – men på sikt kanske dramatiska 
förändringarna – och de mer plötsliga förändringarna kompliceras förstås av att 
det är de senare som media och samhällsdebatt fokuserar. Så lika viktigt som att 
fundera på vad t.ex. kommersiellt organiserade internationella bärplockare eller 
avgifter för alltmer högteknologiska skidspår innebär för allemansrättens framtid 

                                                 
97 Inspirerat av inte minst Polanyis (1968, orig. 1944) klassiska verk "Den stora omdaningen" 
som handlar om marknadsekonomins framväxt parallellt med industrisamhället, inkl. t.ex. 
inhägnadet av allmänningarna som centralt element. 
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är det att reflektera över vad det finns för mer underliggande tendenser som 
dessa konflikter är uttryck för.  
 
Exempel på konsekvenser av allemansrättens relationella karaktär 
Mitt första kapitel, om friluftslivets och allemansrättens framväxt, utmynnade i 
en stark poängtering av allemansrättens relationella karaktär. Att allemansrättens 
ställning och innehåll så direkt är relaterad till olika samhällsförändringar. Ett 
sätt att illustrera denna relationella karaktär är att anknyta till Åslunds (2008) 
indelning i två spår för rättspraxis på området. Dels det hon kallar för 
"vardagsnyttospåret" som går ut på att utövaren har rätt att nyttja annans mark 
"...därför att marken finns där och för att nyttjandet på något sätt kan sägas 
medföra nytta" (ibid:285). Exempelvis "...kan den som tar en genväg över 
annans mark för att på det sättet ta närmaste vägen till busshållplatsen, anses 
utföra en allemansrättslig aktivitet - eftersom marken finns där och den utövande 
kan sägas ha nytta av det" (ibid:285). Enligt "rekreationsspåret" kan någon 
använda allemansrätten "...därför att han genom nyttjandet erhåller rekreation" 
(ibid:285) och då blir det viktigt "...huruvida marken ifråga är lämplig för 
utövande av friluftsliv" (ibid:285, kursivering i original) och där författaren 
pekar på att det "...i många avseenden kretsar kring, vad man skulle kunna kalla, 
orörd natur" (ibid:285). Hela detta resonemang anser jag väl illustrerar 
allemansrättens relationella karaktär i förhållande till samhällsutvecklingen i 
övrigt. Vad som kan anses vara något som man har "nytta" av beror förstås på 
vad det är för samhälle man lever i – jämför behovet av att komma ut i 
vedskogen med att komma till busshållplatsen. Likaså är det uppenbart att själva 
begreppet och tankegången kring "rekreation" är knuten till en samhällsform (det 
moderna industrisamhället med sin funktionsuppdelning av tid och rum för 
arbete, fritid etc.) och som en delaspekt av detta förstås vad som anses vara 
lämpliga områden för sådan rekreation och inte minst vad som då kan anses vara 
"natur" (jämför diskussionerna om detta undflyende begrepp i landskapskapitlet 
ovan). 
 
För att lägga till ytterligare ett exempel som också lite knyter till äldre 
tidsperioder så kan vi med hjälp av Elgåker (2011) påminna oss att i Sverige har 
antalet hästar på 30 år ökat från ca 70 000 till närmare 300 000 och då vet vi att 
det inte är som dragdjur i jord- och skogsbruk utan att det är just fritidsrelaterat 
bruk som är dominerande kraft bakom detta. En förändring som också förstås 
(vilket väl belyses av Elgåker, 2011) också innebär ett antal allemansrelaterade 
frågor.98 Hennes egen slutsats är bl.a. (Elgåker, 2011:58):  

                                                 
98 För undvikande av missförstånd när det gäller allemansrätten och olika sätt att färdas så kan vi 
från Åslund (2008:17-18) notera: "Rätten att färdas på annans mark enligt allemansrätten innebär 
främst en rätt att färdas till fots. I litteraturen har man likställt cykel- och skidåkning med rätten att 
färdas till fots, under hänvisning till att cykel- och skidåkning inte kan skada marken mer än vanlig 
gångtrafik. Vid ridning och körning med häst däremot föreligger en mycket större risk för markskada, 
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"In some densely populated areas characterised by a wide variety of land use 
interests, the Right of Public Access is already inadequate... /.../ The differences 
in attitude between landowners and horse farm owners’ towards the framing 
concept of the Right of Public Access indicate that informal solutions are not 
always possible, which calls for responsible authorities to act. Today, such 
conflicts are solved in court, which might be an unnecessary resource-
demanding procedure." 
 
Här i mitt sista kapitel med en diskussion om olika förslag inför framtiden tar jag 
nu återigen upp tråden om allemansrätten som något relaterat till 
samhällsutvecklingen och inleder med några exempel av alla de 
samhällsförhållanden som är av stor betydelse för allemansrättens framtid: 

 fysisk planering och politiska ambitioner t.ex. angående det offentligas 
ansvar; 

 prioritering, kunskapsläge, utbildningsbakgrund etc när det gäller detta 
offentliga ansvar;  

 den privata äganderätten t.ex. dess ställning i lagstiftningen;  
 jord- och skogsbrukets förändringar t.ex. pris på olika produkter liksom 

syn på åtgärder som fånggrödor för näringsläkage, skogsplöjning och 
kulturlandskapsstöd som på olika sätt påverkar upplevelsen i landskapen; 

 friluftslivets ställning och allmänhetens kunskaper om allemansrätten 
genom skola och organisationer; 

 naturupplevelser som näringsgren genom naturturism m.m. och 
kunskapsläge, utbildningsbakgrund etc för de som arbetar professionellt 
med detta; 

 strandskyddsfrågorna, dess lagstiftning och praxisetablering; 
 markpriser t.ex. för exploatering för fastboende eller fritidsbebyggelse; 
 infrastruktur t.ex. nya vägar som stänger av eller öppnar upp olika 

områden; 
 nya aktiviteter t.ex. kiting, base-jumping, havspaddling, vattenskoter, 

ultralätta flygplan; 
 ny teknik t.ex. lättare och effektivare friluftsutrustning som gör nya 

platser tillgängliga och/eller fasta anläggningar obehövliga, nya 
transporthjälpmedel som snöskoter, mountainbikes, vattenskoter och 
fyrhjulingar, uppbyggda aktivitetslandskap inomhus för friluftsliknande 
aktiviteter; 

 demografiska förändringar som t.ex. en stor grupp med utomnordisk 
uppväxt och en växande grupp av aktiva pensionärer; 

                                                                                                                                   

och rätten att färdas på det sättet är betydligt mer inskränkt än rätten att färdas till fots, cykel eller med 
skidor. Helt utanför allemansrättens gränser faller motorfordonstrafik." 
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 alla de aktiviteter, ny teknik och politiska perspektiv som vi ännu inte ens 
hunnit identifiera... 

 
Vi kan illustrera allemansrättens relationella karaktär också genom att något 
reflektera utifrån ett konkret exempel på en relativt ny aktivitet, nämligen 
"geocaching".99 Det handlar i princip om skattjakt med hjälp av GPS (Global 
Positioning System; postionsbestämning med hjälp av signaler mellan satelliter 
och en portabel mottagare) och bygger på att man identifierar skattgömmors 
positioner via internet och sedan söker upp dessa och på olika sätt dokumenterar 
att man varit där. Detta har blivit en mycket omfattande aktivitet globalt och inte 
minst i Sverige. Man kan ur olika ideologiska perspektiv lyfta fram ett antal 
kritiska punkter när det gäller denna aktivitet, t.ex. tendenserna till att ytterligare 
spä på västerlandets myckna bilåkande, teknikfixeringen etc. Men vi bör inte 
heller glömma bort att det mesta friluftslivet som inte bedrivs i direkt anslutning 
till hemmet inkluderar ofta bilkörning, en vanlig kompass är också en typ av 
teknifiering och skattjakter i olika former är knappast något nytt sätt att aktivera 
sig i fritidslandskapet. Och att själva tanken på att frivilligt "krångla till" utelivet 
och införa olika moment av prestation är som bekant en tradition lika gammal 
som friluftslivet självt. Vi kan i vilket fall se hur geocachingen på något 
decennium blivit mycket vitt spridd och den återfinns idag inte sällan som 
förenings- och skolaktivitet. Inte minst används den då som ett sätt att hitta 
spänning och upptäckarglädje i försöken att locka barn och ungdom ut i skog 
och mark. Vad kan då vara mer övergripande följdkonsekvenser för 
allemansrättsfrågor (vilka krav kan man ställa på den som lägger ut en gömma 
som sedan lockar till sig folk) eller landskapsrelationen (hur mycket ökar eller 
minskar uppmärksamheten och närvarokänslan i landskapet jämfört med mer 
traditionella metoder som orientering med kompass och karta, eller att följa 
snitslade spår)? Uppenbart för mig är i alla fall att detta är ett exempel på en del 
av de nya trenderna inom friluftslivet med sin tydligt internationella profil 
(många länder, engelska språket etc.), teknikintresset, och lekfulla utmaningar 
där också tävlingsmoment ligger nära – samtidigt som det både språngvis och 
stegvis förändrar förutsättningarna för allemansrättens framtid. Språngvis t.ex. 
genom att personer vågar söka sig ut i okänd terräng och söker upp nya platser 
på ett sätt de inte hade gjort annars. Stegvis t.ex. genom att mängder med ny 
information "laddas in" i olika landskap både genom den information om 
t.ex.natur, kultur och historia som skattgömmaren berättar om, men också 
genom att tekniken i sin förlängning kan knyta en viss plats till i princip vilken 
information som helst som är tillgänglig via internet – och det just när man är 
där på plats i landskapet. 
 

                                                 
99 Se vidare i t.ex. Sandell (2002) och ett uppslag av Lundborg i Sandell, Arnegård & Backman 
(2011). 
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På det här sättet skulle man kunna fortsätta att ta aktivitet för aktivitet, nya, 
gamla och nygamla och reflektera över konsekvenser för olika grupper, 
landskapsrelationer, rekreationslandskapens tillgänglighet – och för 
allemansrätten. Exempelvis: "kiting" (att med hjälp av en fallskärmskonstruktion 
och vindens hjälp åka t.ex. skidor på snö eller surfbräda på vatten); eller 
vattenskotrarnas expansion i och med att Sveriges motstånd har luckrats upp av 
EU; eller sportifieringen i form av multisporttävlingar; eller om 
dvärgbandmasken får ordentligt fäste i Sverige och gör både hundpromenader 
och bärplockning till något betydligt mer riskabelt. Vi kan också påminna om de 
två exempel på nu högaktuella allemansrättsdiskussioner som nämnts tidigare i 
mina kapitel: allt mer tekniskt avancerade preparerade skidspår respektive 
kommersiell bärplockning med globalt rekryterad arbetskraft, som reser frågor 
om:  

 vad är en "anläggning" som utsläcker allemansrätten? 
 hur bör kommersiellt organiserat nyttjande av allemansrätten hanteras 

framledes? och 
 hur bör allemansrättens grundläggande innehåll förstås i relation till 

ständigt nya aktiviteter och material som används för att färdas och vistas 
i rekreationslandskapen? 

 
Sammantaget anser jag att följande tre teman är av avgörande betydelse för 
allemansrättens framtid: 
 

1. Allemansrätten bygger på att man måste "kunna läsa i landskapet" vad 
som är tillåtet och förbjudet. Allemansrätten har inga platsspecifika 
skyltar om vad man får respektive förväntas göra var i landskapet till 
skillnad från ett arrangerat friluftslandskaps tydliga anvisningar i form av 
plakat, ledmarkeringar, guider och uppbyggda arrangemang för rastning, 
eldning och övernattning. Det här innebär att avgörande för 
allemansrättens framtid blir hur det fysiska landskapet förändras, "vad 
man har att läsa", och hur de mentala landskapen förändras, 
"läskunnigheten”. Det här handlar inte minst om allmänhetens relation 
till landsbygden och dess näringar. 

 
2. Allemansrätten måste aktivt upprätthållas av intresserade nyttjare. En 

sedvana som inte någon har för vana att använda blir efter ett tag inte en 
sedvana utan praxis kommer att förskjutas. Det här innebär att avgörande 
för allemansrättens framtid blir hur friluftslivets ställning i samhället 
förändras; antalet nyttjare, vilka platser man söker och för vilka 
aktiviteter. 

 
3. Allemansrätten lärs ut genom att "socialiseras in” i landskapet. Det är ute 

i landskapet man kan lära sig vad som är ett rimligt minsta 
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hänsynsavstånd till ett hus vid olika typer av lokala förhållanden, eller 
vad som är rimligt stora grenar att använda till en lägereld, eller när 
väder och lokala förhållanden överhuvud taget gör det alls rimligt att 
tända en lägereld. Det här innebär att avgörande för allemansrättens 
framtid blir hur friluftslivets pedagogiska inramning förändras, t.ex. dess 
roll i familjer, skolor, upplevelseindustri och föreningsliv. 

 
En principiell och övergripande fråga som återkommer i diskussionerna kring 
allemansrättens framtid är behovet av ny lagstiftning och ibland hänvisas till den 
norska situationen där en särskild friluftslag ger allemansrätten en mer precis 
inramning.100 Det kan därför vara lämpligt att här kort nämna några principiella 
fördelar och nackdelar med ökad lagstiftning som rör allemansrätten. Bland 
viktiga nackdelar med ökad lagstiftning om allemansrätten i Sverige tycker jag 
mig se: 

 att vi förlorar i flexibilitet och lokal anpassning, t.ex. i termer av att olika 
landskap gör det mer eller mindre rimligt att t.ex. komma si eller så nära 
ett hus eller att göra en lägereld; och  

 att vi riskerar generella inskränkningar101 jämfört med idag t.ex. 
beroende på starka påtryckningsgrupper för olika specifika intressen på 
bekostnad av det mer diffust företrädda s.k. "allmänintresset" (som i 
princip skall tillvaratas av politik och myndigheter);  

 att en del mjuka värden i termer av frihet och livskvalitet som berörts 
ovan kan upplevas som urholkade och en del av den naturturistiska 
frihetsimage som allemansrätten ger till Sverige som besöksdestination 
för internationell turism riskerar att försvinna om detaljregleringarna blir 
för påträngande; 

 
På motsvarande sätt kan vi bland viktiga fördelar med ökad lagstiftning om 
allemansrätten i Sverige t.ex. notera:  

 att vi försvarar allemansrättens grundläggande innehåll i en högrörlig tid 
med snabb teknik- och aktivitetsutveckling där detta innehåll annars i 
linje av resonemangen om allemansrättens relationella karaktär kan 
riskera att försvinna eller kraftigt urholkas; och 

 att förändringar och preciseringar då i större utsträckning görs i en öppen 
och demokratisk process i stället för i form av en diffus och osystematisk 
praxisetablering; och 

 att det finns ett bättre stöd för myndigheter och pedagoger – men också 
för enskilda – som på olika sätt skall försöka tolka allemansrättens 
gränser och innehåll. 

                                                 
100 Se t.ex. Reusch (2011); Fedreheim & Sandberg (2008); och Brox (2001). 
101 Något som bör kunna uttryckas som en tydlig nackdel med tanke på allemansrättens starka 
ställning hos allmänheten vilket redogjordes för i tidigare kapitel. 
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Några övergripande handlingsalternativ 
Innan en serie mer specifika förslag presenteras nedan så vill jag här peka på vad 
jag anser är några huvudsakliga övergripande handlingsalternativ när det gäller 
hur man kan förhålla sig till allemansrättens framtid. Jag preciserar här dessa 
exempel eftersom det förstås är av avgörande betydelse att man öppet tar 
ställning till dessa alternativ innan man går in på att diskutera diverse konkreta 
detaljer i olika förändringsförslag. Först kan det finnas anledning att återigen 
reflektera över i vilken utsträckning som "allemansrätten" skall förstås enligt det 
som Åslund (2008) kallar för "vardagsnyttospåret" respektive det hon kallar för 
"rekreationsspåret". Den här utredningen har i första hand fokuserat 
"rekreationsspåret" bl.a. utifrån uppdragsgivarens, Naturvårdsverket, 
verksamhetsområde. Vardagsnyttospåret handlar ju om att någon nyttjar annans 
mark "...därför att marken finns där och för att nyttjandet på något sätt kan sägas 
medföra nytta" (Åslund, 2008:285) t.ex. för att kunna ta den närmaste vägen till 
en busshållplats. "Rekreationsspåret" handlar förstås om allemansrättens 
betydelse för friluftsliv och naturturism. I valet mellan dessa två "spår" är det i 
princip möjligt att både tänka sig (i) det ena eller (ii) det andra, liksom att 
försöka att lika hög grad uppmärksamma (iii) båda. I vilket fall får valet mellan 
dessa tre alternativ en avgörande betydelse för t.ex. vilka lagrum som blir 
aktuella att fundera över när det gäller eventuella preciseringar liksom vilka 
myndigheter som bör hantera allemansrättsfrågorna i framtiden. Nästa steg som 
jag ser det är att utifrån allemansrättens generellt diffusa innehåll i lagstiftningen 
ta ställning till följande fyra handlingsalternativ: 
 

A. Se vad det blir; alltså att låta allemansrättens relationella karaktär verka 
fullt ut och så i efterhand bara konstatera om allemansrättens ställning 
och innehåll blivit mycket förändrade eller inte. Enligt denna strategi 
skulle man låta principen om allemansrätten definierad som ett "frirum" 
mellan annan lagstiftnings avgränsningar verka fullt ut. Ett något mer 
aktivt sätt är att kombinera denna strategi med "monitoring", alltså att 
kvantitativt och kvalitativt försöka följa utvecklingen av friluftsliv, 
naturturism och allemansrätt (inkl grannelagsfrågor). 

 
B. Business as usual; skulle innebära att arbeta vidare enligt strategin ovan 

men i förlängningen av ett högrörligt samhälle och snabba förändringar 
av aktiviteter, platser och grupper intensifiera de stora folkbildande 
insatser som myndigheter och organisationer ägnat sig åt under hela 
allemansrättens historia och låta den lagstiftning som idag finns (t.ex. 
stängselgenombrott, inskrivningen av begreppet i grundlagen och de 
strängare kraven på organiserad verksamhet i miljöbalken) anses ge 
tillräckligt stöd för hur man skall handskas med olika problem som 
uppstår. Det här vill jag påstå, med all respekt för de mycket stora 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6470 

Allemansrätten och dess framtid 

 108

insatser som gjorts av myndigheter och organisationer, har varit den 
rådande handlingsstrategin i Sverige. Och att allemansrätten har den 
mycket starka ställning hos allmänheten som t.ex. föregående kapitel 
visade har varit en förutsättning för att detta i huvudsak måste anses ha 
varit en framgångsrik strategi sett ur allemansrättens perspektiv. 

 
C. Fokusera allemansrättens grundläggande värden och vara öppen för ny 

lagstiftning; bygger på att man inte är övertygad om att föregående 
strategi (B) är tillräcklig för att kunna vidmakthålla vad man samtidigt 
anser är omistliga värden i den nuvarande allemansrätten. För att behovet 
av denna strategi skall kunna bedömas måste man "ta några steg tillbaka" 
från de dagsaktuella frågorna om allemansrätten och fråga sig vad dess 
grundläggande karaktär är och sedan måste man ta ställning till vad i 
dessa karaktärsdrag man vill bevara och stärka inför framtiden. Mina 
kapitel i denna utredning kan, med alla förbehåll, ses som mitt lilla 
bidrag till det första ledet i föregående mening – att fråga sig vad dess 
grundläggande karaktär är – och mina mer konkreta förslag nedan 
återspeglar vad jag personligen anser är särskilt viktigt att försöka bevara 
och förstärka inför framtiden. 

 
D. Göra principiella förskjutningar och lagstifta utifrån detta; är förstås 

också en möjlig strategi och den bygger på att man inte anser att den 
nuvarande allemansrätten är en lämplig avvägning mellan olika intressen 
inför framtiden. Om man då samtidigt inte vill vänta på, eller inte är 
övertygad om att resultatet blir tillräckligt bra av den första strategin 
ovan (A) så kan man då vilja, t.ex. via lagstiftning, förändra dagens och 
framtidens allemansrätt. Exempel på sådana tänkbara 
perspektivförskjutningar är: 
 
- att man i förlängningen av servicenäringarnas ökande ekonomiska 
betydelse vill se mycket bättre arbetsvillkor för dessa i form av t.ex. 
naturturism, guidning och andra kommersiella arrangemang och att man 
anser att detta i stor utsträckning bör göras på allemansrättslig grund och 
att därför markägarnas ställning bör hållas tillbaka till förmån för 
naturturismens arbetsvillkor och allemansrätten som varumärke för 
Sverige (och där vi tidigare kunde notera att naturturismens företagare 
generellt såg allemansrätten som en framgångsfaktor)102; 
 
- att man i stället vill stärka den privata äganderättens ställning och gå i 
riktning av en situation när det gäller tillträde till landskapet som vi har i 

                                                 
102 Samma dag (11-07-20) som jag skriver detta har Dagens Nyheter följande text på omslaget 
till sin ekonomibilaga: "Turistnäringen är en av landets snabbast växande industrier. Branschen 
drar in dubbelt så mycket pengar som exporten av personbilar." 
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t.ex. Nordamerika och att därför friluftsliv generellt i större utsträckning 
bör hänvisas till reservat och rekreationsområden där det är upp till 
markägaren (staten eller privata aktörer) att ta betalt för inträde eller inte; 
 
- att man generellt vill stärka biologisk mångfald och andra 
naturvetenskapligt motiverade värden i landskapet även om det måste ske 
på rekreationens bekostnad och därför t.ex. anser att miljöbalkens krav på 
hänsyn till naturmiljön bör förstärkas för allt organiserat – eventuellt 
också allt icke organiserat – friluftsliv;103  
 
- att man i mycket större utsträckning vill nyttja allemansrätten som ett 
redskap för ökad nationell identitet (jfr de starka nationella kopplingarna 
till friluftsliv och naturturism runt sekelskiftet 1900) och därför vill 
förstärka dess image som något man hävdar är unikt för Sverige och 
kanske vill man begränsa dess nyttjande till personer boende i Sverige 
eller till och med till enbart de med svenskt medborgarskap (jfr tidigare 
militära skyddsområden i t.ex. skärgårdarna som var stängda för 
utländska medborgare). 

 
Sammantaget vill jag peka på betydelsen av följande två principiella vägskäl i 
diskussionerna om allemansrättens framtid: 
 
1. Ta ställning till uppräkningen A - D ovan; och 
2. Ta ställning till vilken typ av eventuella förändringar i information, 
förvaltning eller lagstiftning som detta kräver med respekt för de principiella 
skillnaderna mellan följande tre nivåer:  
(i) helt agera utifrån den lagstiftning som idag råder och företrädesvis arbeta med 
information, utbildning och effektiviserad förvaltning; eller 
(ii) göra justeringar i dagens lagstiftning genom tillägg eller ändringar men inte 
ändra allemansrättens skrivningar i grundlagen; eller  
(iii) komplettera och/eller förändra skrivningarna om allemansrätten även i 
grundlagen. 
 
Risken är annars stor att man diskuterar diverse delaspekter under (2) ovan men 
utan att vara öppen med om man arbetar utifrån olika strategier när det gäller A - 
D. 
 
Några mer specifika förslag för vidare utredning 
Här nedan följer ett antal mer konkreta förslag. Dessa är mina egna och de utgår 
ifrån den övergripande handlingsstrategi som jag ovan betitlade "Fokusera 
                                                 
103 Det kan t.ex. noteras att för några år sedan diskuterades möjligheten av generella förbud för 
allt organiserat friluftsliv under vårtiden då djur med nyfödda ungar kunde störas (även om 
kanske detta mera motiverades med jaktintressen än biologisk mångfald i sig). 
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grundläggande värden och vara öppen för ny lagstiftning" (C). Jag utgår också 
här ifrån att väga in både det s.k. "rekreationsspåret" och "vardagsnyttospåret" 
enligt ovan samt alternativ (ii) ovan om att göra justeringar i dagens lagstiftning 
genom tillägg eller ändringar men inte ändra i grundlagen. Det är också viktigt 
att poängtera att de förslag som ges nedan naturligtvis inte på något sätt här kan 
anses färdigutredda utan är att se som författarens förslag på vad som bör ges 
fördjupad utredning för att man senare ska kunna se i vad mån och i så fall i 
vilka former de här strategierna kan/bör inarbetas i t.ex. lagstiftningen. En viktig 
bakgrundsbild av de juridiska förutsättningarna för sådana eventuella framtida 
förändringar ges också av min kollega Margaretha Svenning genom hennes 
texter i denna utredning. 
 
1. Specificera allemansrättens kärna i lag 
I ett tidigare kapitel citerade jag Staffan Westerlund (1995:78) och hans 
påpekande att det är "bra att uppmärksamma hur det som kallas just 
allemansrätten har olika komponenter (såsom färdselrätt, rätt att tillfälligt 
övernatta, rätt att plocka bär och svamp etc.)". Det som i dagligt tal kallas 
"allemansrätten" kallade Westerlund för "den grundläggande allemansrätten" 
och han skrev att "den gäller för envar, den är inte positivt angiven i lag och den 
ska i princip utgöra en oskyldig bruksrätt avseende annans mark" (ibid). Mitt 
första konkreta förändringsförslag handlar om möjligheten av att specificera 
denna grundläggande allemansrätt i lagstiftningen och alltså överge att "den är 
inte positivt angiven i lag" (ibid). Där allemansrätten idag bara framgår som ett 
abstrakt begrepp samt genom lagstiftning om vad som inte ingår i allemansrätten 
(diskussionen om allemansrättens frirum som refererats tidigare) skulle man 
alltså i stället aktivt försöka precisera dess kärna. Det är här viktigt att poängtera 
att "specificera allemansrättens kärna i lag" inte innebär några ambitioner att 
försöka lagfästa allemansrättens exakta gränser, var gränsen går mellan det som 
är tillåtet och det som är förbjudet. Det handlar här i stället om möjligheten att 
formulera allemansrättens principiella grund och på så sätt undvika en del av de 
nackdelar med ökad lagstiftning som nämndes ovan (bristande lokal anpassning 
och risk för större generella begränsningar). Skälet för att ändå förstärka 
lagstiftningen ligger i första hand i kombinationen av följande: 

 ett snabbt föränderligt samhälle och allemansrättens relationella karaktär 
enligt tidigare diskussioner och illustrationer; 

 det jag ovan kallade för den tredje huvudstrategin för allemansrättens 
framtid, nämligen behovet av att lyfta fram allemansrättens 
grundläggande värden. 

 
Detta – allemansrättens relationella karaktär och valet att lyfta fram 
allemansrättens värden – leder nämligen till att man måste försäkra sig mot att 
allemansrättens grundläggande värden inte eroderas eller radikalt omtolkas med 
tidens gång utan att lagstiftaren/samhället har en möjlighet att både 
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uppmärksamma och vid behov åtgärda detta. Den här problematiken fick nyligen 
en tydlig illustration när Kammarrätten (2011) i Sundsvall i sitt domslut  om 
avgifter i skidspår från förarbetena till grundlagens skrivning om allemansrätten 
poängterar (ibid:16 refererande Prop 1993/94:117 s 18 f):  
 
"Avsikten [med att ge allemansrätten en grundlagsförankring] är dock inte att ge 
allemansrätten en för all framtid bestämd innebörd och därigenom låsa den till 
just den rörelsefrihet i naturen som idag får anses ha sitt stöd i denna. Mot 
bakgrund härav och då allemansrättens gränser kan anses föränderliga är det, 
som vissa remissinstanser önskar, inte heller lämpligt att i detta sammanhang 
ange något om hänsyns- och ansvarstagande eller föreskriva begränsningar i 
allemansrätten." 
 
I sin dom kommer också Kammarrätten (2011:3-4) fram till att: 
 
"Allemansrätten är införd men inte definierad i regeringsformen. Den framgår 
också i viss mån av annan lagstiftning såsom miljöbalken och av vissa 
straffbestämmelser. När det gäller den fråga som nu är aktuell, att avgiftsbelägga 
nyttjande av skidspår på mark som alltjämt får anses tillgänglig för allmänheten, 
finns dock ingen klar och tydlig bestämmelse i lag eller författning att finna 
ledning i. Kammarrätten finner därför att det inte finns förutsättningar att i ett 
mål om laglighetsprövning klart konstatera att det av fullmäktiga fattade beslutet 
[att ta ut avgifter] strider mot lag eller författning." 
 
För undvikande av missförstånd vill jag här poängtera att jag lyfter fram detta 
resonemang från Kammarrätten, inte för frågan om huruvida preparerade 
skidspår är en anläggning som utsläcker allemansrätten, utan för att man i sin 
slutsats och med argumentering från grundlagens förarbeten tydligt visar på hur 
osäker och oklar allemansrättens innehåll idag är i lagstiftningen. Annorlunda 
uttryckt så innebär mitt förslag att specificera allemansrättens kärna i lag ett 
ifrågasättande av slutsatsen från grundlagens förarbete ovan om att inte vilja ge 
allemansrätten en bestämd innebörd och inte vilja ange något om hänsyns- och 
ansvarstagande eller föreskriva några begränsningar. 
 
Till detta kommer att om man skall införa någon form av offentlig talerätt i 
allemansrättsfrågor, t.ex. i form av en allemansrättens ombudsman, se vidare 
nedan, så måste denna talerätt ha ett preciserat underlag. Det är svårt att föra 
talan för något som inte är preciserat eller bara preciserat i negativa termer (vad 
som där inte ingår) eller där underlaget i stor utsträckning ligger på nivån 
informationsmaterial från myndigheter. 
 
Ett förslag – eller snarare en del i diskussionsunderlaget för ett förslag – är att 
komplettera grundlagens skrivning om allemansrätten med att på lämplig plats i 
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vanlig lag göra en viss precisering av allemansrättens innehåll med 
formuleringar om att utan att fråga om lov ha möjlighet till tillfällig hänsynsfull 
vistelse och fri hänsynsfull färdsel på eget ansvar med hjälp av egna och 
naturens krafter på annans mark och vatten, samt att plocka bär och svamp för 
enskilt bruk. Det finns här naturligtvis alltid risk för definitionsproblem. 
Mängder av uttryck i legala sammanhang är som bekant svåra att exakt definiera 
som t.ex. "hot", "uppsåt" och "olägenhet" – eller för att ta några uttryck från 
rådande allemansrättsrelaterade lagstiftning som "alla", "tillgång" och "naturen" 
– men det får förstås inte hindra oss från att försöka. Notera här formuleringen 
"för enskilt bruk" som är förskjutning i förhållande till tidigare praxis104 och 
alltså avskär tagande av naturalster på allemansrättslig grund från kommersiellt 
organiserad verksamhet.  
 
Man kan också reflektera över möjligheten att komplettera detta med dels några 
formuleringar om allemansrätten yttersta avgränsningar; typ: "...som ej..." 
[formuleringar som ger exempel på vad som inte ingår]. Man kan också 
reflektera över behovet av att komplettera med förstärkningsformuleringar om 
allemansrättens principiella värden utöver den allmänna beskrivning som 
föreslogs ovan, typ: "Allemansrätten är ..." [formuleringar om: demokratiskt 
landskapsperspektiv präglat av hänsynsfullt gemensamt mångbruk]. 
 
Syftet med orden om "med hjälp av egna och naturens krafter" ovan är för ett 
försök att fokusera flödande energikällor (vind, sol, strömmande vatten etc.). Det 
finns inga möjligheter att förutse olika framtida transportsätt i naturen och det 
finns all anledning att tro att lagstiftningen alltid kommer att "ligga efter" 
teknikutvecklingen i dessa frågor. Och, som har påpekats tidigare, att något inte 
skrivs in i kärnan av allemansrätten, t.ex. snöskoteråkning eller motorbåtsåkning, 
innebär förstås inte att det har blivit förbjudet – bara att man inte kan använda 
allemansrätten som argument för att göra detta. 
 
Grundtanken bakom detta mitt första konkreta förslag är alltså att även om 
allemansrättens omfattning och dess lokala tillämpningar alltid kommer att vara 
kulturellt beroende (det är mycket av poängen), så om dess kärna är hyggligt 
preciserad kan dess praxis inte helt förskjutas från sitt ursprungliga innehåll utan 
att det går att reagera med juridisk uppbackning. Att den här typen av 
preciseringar kräver omsorgsfulla och demokratiskt förankrade utredningar är 
förstås uppenbart. 
 
 
 

                                                 
104 Jämför presentationen av den s.k. "bärfrågan" i det historiska kapitlet. 
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2. Tydligare markeringar mot kommersiellt organiserat nyttjande av 
allemansrätten 
Att försöka göra en tydligare avgränsning från allemansrätten gentemot det 
kommersiellt organiserade nyttjandet har kommit upp på flera ställen i mina 
kapitel och i mitt första förslag ovan om precisering av allemansrättens kärna 
fanns med ett förslag om begränsning när det gäller tagande av naturalster. Men 
hittills har dessa krav på avgränsning mot det kommersiellt organiserade 
lagstiftningsmässigt inte lett till några andra resultat än miljöbalkens skrivningar 
om ökade krav på organiserad verksamhet, ideell och kommersiell, som 
nämndes ovan. Vi kan också notera att ett huvudtema i den samhällsdebatt som 
ackompanjerar den här nu aktuella utredningen är krav från Lantbrukarnas 
Riksförbund (LRF) om att ta bort kommersiellt organiserat nyttjande ur 
allemansrätten och det är förstås viktigt att vi erinrar oss figurerna 2.2 och 2.4 
om en viss verksamhet är organiserad och/eller kommersiell. Vi kan då 
konstatera att utifrån dessa mina illustrationer så innebär LRFs krav att det övre 
vänstra hörnet helt skärs bort från allemansrätten enligt figur 5.1 och det är 
förstås ingen tillfällighet att mycket av debatten då handlar om de två gråzoner 
som illustreras i figuren. Hur skall man skilja på den organiserade verksamhet 
som är kommersiell respektive inte är det och hur skall man skilja på den 
kommersiella verksamhet man vill utesluta (på någon annans mark) och den 
kommersiella verksamhet som är organiserad på någon annan plats i landskapet. 
Som exempel på den förra gråzonen, mellan kommersiellt och icke 
kommersiellt, kan vi erinra oss hur Svenska Turistföreningen både är 
kommersiell och ideell eller den svåra gränslinjen mot vad som är ett 
"självkostnadspris". Eller vi kan reflektera över friskolor i förhållande till 
kommunala skolor. De förra drivs ju ofta som företag så ska då friskolorna 
räknas som kommersiella medan kommunala skolor räknas som icke-
kommersiella när det gäller friluftsliv, utomhuspedagogik och exkursioner? Som 
exempel på den andra gråzonen, mellan kommersiell verksamhet som är eller 
inte är organiserad på någon annans mark, så kan vi peka på kanotuthyraren som 
förstås har sina kanoter på egen eller hyrd mark, men vars verksamhet är 
beroende av att nyttjarna använder andras marker. Eller vi kan erinra oss alla de 
böcker, TV-program osv där någon tjänar pengar på att tipsa om platser och 
områden vars ägare aldrig blir tillfrågade om hur de ser på denna 
marknadsföring. Som ett annat exempel på problematiken kring om 
kommersiellt organiserat friluftsliv inte skall kunna bedrivas på allemansrättslig 
grund är om det kan bli frågor om skadeståndsansvar om något händer vid 
aktivitet som har betalat markägaren för tillträdet. Vad måste markägaren ställa 
upp med (anvisningar, varningar?) respektive förhindra (t.ex. skogsbruk? jakt?) 
om man ingår avtal. Vilket i sin tur kan vara en orsak till att markägaren 
undviker att ingå avtal om inte mycket rejäl ersättning utgår och det i sin tur 
sannolikt innebär att småskalig naturturism slås ut, en typ av turism som 
samtidigt på många sätt kan vara att föredra när det gäller minskad påverkan och 
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lokal förankrings- och utvecklingspotential. Riskerna för att dessa avtal kommer 
att medföra en omfattande byråkrati bör naturligtvis också uppmärksammas. Att 
det finns olika åsikter även inom LRF indikerar rubriken "LRF-medlemmar: 
Inskränk inte Allemansrätten!" (Johansson & Åkerberg, 2011)105:  
 
"I projektet ”Upplevelser med häst i Halland” visade det sig att ca 500 
markägare och drygt 200 samfälligheter berördes för att skapa en ridled som 
skulle vara lämplig för en flerdagars tur genom inlandet. Det säger sig självt att 
många existerande företag med en sådan mängd markägarintressen, skulle få 
enorma problem om det skulle krävas tillstånd från var och en för att ordna 
kanotturer i ett sjösystem, viltsafaris, eller svampplockningsexkursioner." 
 
 

 
Figur 5.1. En utskärning av kommersiellt organiserat nyttjande av allemansrätten och med särskild 

markering av de två gråzoner som då blir av särskilt intresse. Var går gränsen mellan kommersiellt och 

icke-kommersiellt organiserad verksamhet, respektive var går gränsen mellan kommersiell verksamhet 

som organiseras på annans mark och den som organiseras någon annan stans men ändå påverkar 

andras mark. I figuren har också lagts in miljöbalkens nuvarande krav på kunskap, platsval etc. i 

förhållande till naturmiljön. 

 
Innan jag presenterar ett alternativt förslag till detta så vill jag något ytterligare 
kommentera en sådan utskärning av allt kommersiellt organiserat nyttjande av 
allemansrätten (Fig. 5.1). Förutom de avsevärda problemen med gråzonerna 
enligt ovan så är förstås en viktig invändning att en sådan förändring riskerar att 
slå undan benen på den växande naturturistiska servicenäring som det 
                                                 
105 Johansson är även riksdagsledamot för centerpartiet och Åkerberg är även markägare och 
centermedlem. 
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återkommande ställs stora förväntningar på, både i nationella ekonomiska termer 
och i termer av möjligheter till lokal utveckling och arbetsmöjligheter i 
glesbygd.106 Så här skriver Svenska Ekoturismföreningen i ett pressmeddelande 
11-07-15 ang. LRFs förslag om att ta bort kommersiellt organiserat nyttjande ur 
allemansrätten:  
 
"Ett dråpslag mot naturturismen /.../ LRF:s förslag till lagändring hotar i värsta 
fall tusentals naturturismföretagares framtid. Dessutom löser man inte de 
verkliga problemen, utan riskerar istället att förvärra situationen när det gäller 
nedskräpning, illa parkerade bilar och vårdslös eldning. Vi vill se samverkan 
istället för en urholkad allemansrätt. /.../ När seriösa företag slås ut, öppnas 
sedan fältet för mindre nogräknade informella aktörer som kör svart och påstår 
att betalande gäster är kompisgäng. Något som faktiskt redan sker i 
nationalparker som Sarek, då de besöks av utländska företag utan tillstånd för 
kommersiell verksamhet." 
 
Särskilt sådan naturturism som rör sig över landskapet (kanotfärder, 
fjällvandringar, viltspårning...) och där man ofta inte i förväg exakt kan säga var 
och när man kommer att vara på en viss plats eller var nattlägret kommer att 
förläggas kan beröra hundratals markägare och omöjliggörs i praktiken om man 
kräver ingångna avtal med varje markägare i förväg. Även om ett måttligare 
antal markägare berörs och entreprenören lägger ner mycken kraft på att nå alla 
för avtal i förväg så kan ju en enda avog markägare förhindra den tänkta 
färdvägen.  
 
Men det är också viktigt att se tänkbara fördelar för naturturismen som bransch 
om det blir en begränsning av möjligheterna att fritt använda sig av 
allemansrätten som bas för verksamheten – fördelar som jag också tror kommer 
till sin rätt i det alternativa förslag jag presenterar nedan. Ett sådant resonemang 
om tänkbara fördelar för naturturismen med en striktare reglering av dess 
nyttjande av allemansrätten och mer av samverkan är att markägares frustration 
över kommersiellt nyttjande av allemansrätten kan leda till förödande konflikter. 
Få saker förstör en friluftsupplevelse så mycket för en kund som att arrangören 
och sällskapet blir utskällt och på andra sätt illa bemötta av lokalbefolkningen. 
En annan aspekt är att det är viktigt för en seriös turismentreprenör att kunna 
erbjuda exklusivitet i konkurrensen med andra entreprenörer. När det gäller 
naturlandskapsupplevelse i en traditionell allemansrättskontext så innebär detta 
att man måste "armera" upplevelsen med så mycket speciell utrustning, specifika 
aktiviteter, kunskaper och inramningar (storytelling, kulturlandskapsanknytning 
etc.) så att det blir svårt för konkurrerande arrangörer att erbjuda motsvarande – 
                                                 
106 Se t.ex. den nu (2011) aktuella handlingsplanen från landsbygdsdepartementet "Skogsriket-

med värden för världen": http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/31/15/e4075fc1.pdf. 
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en strategi som alltid riskerar att hinnas upp av konkurrenter. Ett annat sätt är då 
förstås att på något sätt avskaffa allemansrätten så att det blir möjligt att "ta 
betalt" för själva tillträdet till de naturpräglade landskapet. Om 
turismentreprenören genom ägande eller avtal då ändå har tillgång till områden 
så har han/hon förstås en konkurrensfördel. Annorlunda uttryckt, i en situation 
där allemansrätten inte lika fritt som idag kan användas som grund för 
omfattande kommersiell turismverksamhet så är det de entreprenörer som inte 
har någon förankring i trakten som bör drabbas mest. Men i en 
marknadsekonomi kan det förstås – om markägarna bara prioriterar maximal 
intäkt och inte långsiktiga relationer med lokala turismentreprenörer – också 
leda till att de lokala turismarrangörerna blir överbjudna av kapitalstarkare 
arrangörer och/eller tvingas till en betungande byråkrati för att hantera alla avtal 
och ersättningar. Vi skall också komma ihåg att som redovisades i tidigare 
kapitel, generellt ser inte turismentreprenörerna allemansrätten som något 
problem – tvärtom ser man den i första hand som en möjlighet. Till detta 
kommer även att många naturturistiska företag är av typen "livsstilsföretag" där 
man har turismen som en tilläggsnäring och som ett sätt att kunna bo kvar i 
bygden snarare än att man strävar efter maximal lönsamhet. Vill man 
kompensera dessa risker för de lokala småföregarna i turismbranschen (att blir 
överbjudna och/eller tvingas på byråkrati) så hamnar man troligen i att försöka 
begränsa avtalsrätten till var företagen är skrivna och att standardisera 
avtalsformerna – något som i sig förstås innebär behov av myndighetstillsyn och 
administration. 
 
Men en helt annan problematisk aspekt med att inte ha några inskränkningar när 
det gäller kommersiellt organiserat nyttjande av allemansrätten är att det ur 
frilufts- och naturvårdsperspektiv kan vara oroande att vissa verksamheter som 
t.ex. skogs- och jordbruk av tradition självklart är en del i det ekonomiska 
underlaget för en markägares förvaltning av sin fastighet, men inte frilufts-, 
naturvårds- och turistrelaterade markvärden. Det är knappast någon tvekan om 
vilka landskapsvärden och landskapsförändringar som då generellt kommer att 
prioriteras och det här kan bara delvis balanseras till för mån för 
upplevelsevärden med hjälp av landskapsstöd och reservatsbildningar. Båda de 
senare strategierna, landskapsstöd och reservat, har också en allvarlig nackdel i 
att det i regel "kommer uppifrån" sett ur markägarens perspektiv och kan vara 
svåra att kombinera med markägarens intresse av att självt kunna fatta sina 
strategiska beslut och förvalta sitt område. 
 
Alternativet att få bort problemen med den vågräta gråzonen i figur 5.1 genom 
att bygga vidare på miljöbalkens avgränsning bara mellan organiserad och icke 
organiserad verksamhet oberoende av om den kommersiell eller inte, riskerar 
förstås att bli en dramatisk inskränkning för skola, förskola och föreningsliv. Vi 
bör också erinra oss det uttryck för allmänhetens vaktslående om inte bara 
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allemansrätten utan också inte minst det ideellt organiserade nyttjandet, som 
refererades i föregående kapitel. En inskränkning av det organiserade icke-
kommersiella bruket av allemansrätten har inte stöd hos svenska folket. I stället 
måste nog en avgränsning enligt den vågräta gråzonen i figur 5.1 ses som ett sätt 
att försöka förebygga generella inskränkningar av det organiserade nyttjandet av 
allemansrätten om konflikterna ökar och därför kraven på allt organiserat 
nyttjande hårdnar.  
 
Sammantaget så är mitt intryck att det finns starka skäl för att reflektera över 
möjligheterna av en striktare reglering av det kommersiellt organiserade 
nyttjandet av allemansrätten, samtidigt som en urskärning av all sådan 
verksamhet ur allemansrätten (enligt Fig. 5.1) har få fördelar och väldigt många 
nackdelar. Utifrån detta ser jag framför mig en möjlighet att bygga vidare på 
miljöbalkens skrivningar om särskilda krav på kunskap, platsval, hänsyn och 
eventuell anmälningsplikt – men vidga detta från att bara gälla i förhållande till 
påverkan på miljön/naturen till att gälla i förhållande till det breda 
landskapsperspektiv som presenterades i tidigare kapitel. Vi kan notera att i 
propositionen (1997/98:45) om miljöbalken står det: "Rent allmänt kan sägas att 
arrangemang av någon betydelse inte bör ske utan markägarens medgivande" 
och i miljöbalken (12 kap. 6 §; SFS 1998:808) står det att: "...den myndighet 
som utövar tillsynen /.../ får meddela föreskrifter om att det inom landet eller en 
del av landet alltid skall göras en anmälan för samråd i fråga om särskilda slag 
av verksamheter eller åtgärder som kan medföra skada på naturmiljön....". Det är 
alltså detta förhållningssätt jag skulle vilja se utvidgat till att gälla i relation till 
inte bara "naturmiljön" utan i relation till natur- och kulturmiljön – landskapet 
enligt tidigare kapitel – för att på sätt inkludera boende, markägare och andra 
friluftsutövare. Jag ser det också som en styrka att detta går i linje med 
Naturvårdsverkets nuvarande rådgivning där t.ex. Bengtsson (2004:22) skriver 
så här i deras skrift Allemansrätten vad säger lagen?: "Över huvud taget bör en 
arrangör alltid skaffa medgivande från markägaren till arrangemang som medför 
klara skaderisker". 
 
Angående kravet på att utesluta all kommersiellt organiserad verksamhet ur 
allemansrätten så kan vi också notera att LRF själva, t.ex. i sin policy 
promemoria om allemansrätten från 2003 pekar på möjligheten av att väga in 
vilken påverkan det handlar om: "Kommersiell verksamhet i naturen med 
åberopande av allemansrätten utan överenskommelse med berörda markägare 
bör – såvida det inte rör sig om bagatellartade intrång – förbjudas" 
(Lantbrukarnas Riksförbund, 2003; min kursivering). Eller som de formulerar 
det på sin hemsida 2011: "LRFs inställning är att kommersiell verksamhet på 
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annans mark, som påtagligt påverkar fastigheten eller fastighetsägaren, inte ska 
vara tillåten utan överenskommelse med fastighetsägaren.107 
 
Det innebär att myndigheters möjligheter att ålägga viss verksamhet (viss 
aktivitet, viss plats och viss tidsperiod) anmälningsplikt med möjlighet att styra 
eller avstyra gäller också om problematiken är i förhållande till boende, 
markägare eller annat friluftsliv. Viktigt blir då rimligen att organiserad 
verksamhet inte får bli alltför omfattande i termer av antal personer, frekvens 
och påverkan för att kunna använda allemansrätten som enda grund för tillträdet 
– ett synsätt som går väl i linje med grundprinciperna för myndigheters syn idag 
(jfr anvisningar vid t.ex. orienteringstävlingar från Naturvårdsverket). Men där 
det förstås kan finnas anledning att se över var toleransgränserna bör gå och inte 
minst att på olika sätt etablera en effektiv praxis. Den viktiga komplettering som 
jag här föreslår är alltså att låta miljöbalkens perspektiv om betydelsen av 
tillräckliga kunskaper, att välja lämpliga färdvägar och lägerplatser samt 
möjligheten av anmälningsplikt och styrning även gäller utifrån kulturlandskapet 
i vid bemärkelse. Ett exempel på vad som förefaller vara en bra precisering 
utifrån detta principresonemang är att när det gäller naturalster så bör detta 
begränsas till för enskilt bruk (vilket jag nämnde i mitt förslag på precisering av 
allemansrättens kärna) och alltså allemansrätten inte längre kunna vara grund för 
att plocka bär, svamp eller andra naturalster till avsalu. 
 
I miljöbalkens förarbeten noterades i tidigare kapitel synen att "särskilt höga 
krav bör ställas på kommersiell verksamhet". Det förefaller mig mycket 
lämpligt, både i förhållande till markägarintressena där det faktum att andra 
personer tjänar pengar på ens fastighet ofta sticker i ögonen, men också i 
förhållande till allmänhetens betydligt mer skeptiska syn på allemansrätten som 
underlag för kommersiell verksamhet jämfört med ideell verksamhet, att 
tydligare knyta detta med extra höga krav till det kommersiella nyttjandet. Det 
här bör också, fast förstås i mycket begränsad omfattning, även gälla för sådan 
verksamhet som är kommersiell även om den inte organiseras på den konkreta 
platsen – den övre högra kvadranten i figur 5.1. I praktiken handlar det då om att 
vid behov kunna kräva vissa föranstalter i form av t.ex. kontakter med 
markägare och myndigheter (jfr punkt 3 nedan) innan man t.ex. storskaligt börjar 
hyra ut kanoter i anslutning till ett visst vattendrag. Sammantaget har vi då fått 
en "bukett" av åtgärder som hårdare än idag reglerar det organiserade nyttjandet 
av allemansrätten och då särskilt det kommersiellt organiserade nyttjandet (Fig. 
5.2 och 5.3). En bukett innehållande preciseringar i lämpliga fora som går ut på: 

                                                 

107 Lantbrukarnas riksförbund, under rubriken " Allemansrätten - en rätt med skyldigheter 
(http://www.lrf.se/Upplevelser/Allemansratten/; hämtad 2011-05-31) 
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- att verksamheten inte får vara för omfattande i termer av antal personer, 
frekvens och påverkan och detta sett i förhållande till både natur- och 
kulturförhållanden;  
 
- att organiserad verksamhet vid behov kan styras och avstyras av myndighet i 
förhållande till lokala natur- och kulturförhållanden; 
 
- att kommersiell verksamhet har att svara upp mot särskilt höga krav; 
 
- att naturalster bara får plockas på allemansrättslig grund för enskilt bruk utifrån 
perspektivet att det dels är en av de stora konfliktorsakerna som växt fram under 
senare år och dels att det är en principiell skiljelinje mellan de naturresurser som 
inte försvinner vid nyttjande och de som gör det (att ytterligare personer ser 
samma havsörn behöver inte betyda att utbudet av denna upplevelse minskar, 
men mängden plockbara bär minskar i förhållande till hur mycket som plockas); 
 
- den här ”buketten” förutsätter såväl ökad kunskap (både vad gäller 
natur/kultur/friluftsliv/företagande) på myndigheterna som ökad tillsyn ute i fält. 
Exempelvis detta med att "...verksamheten inte får vara för omfattande..." kräver 
stor kompetens kring och förståelse för såväl natur-/kulturmiljön som 
företagarens verksamhet och förutsättningar. Men samtidigt, sett i ett större 
samhällsperspektiv, kan jag tycka att detta att prioritera upp den här typen av 
kompetens, utbildningar och förvaltning bör vara mycket rimligt när samhället 
generellt rör sig i riktning av servicenäringar och upplevelseindustri – och 
naturpräglade landskap är en av de viktigaste arenorna för detta, både för 
Sveriges befolkning och gästande turister. 
 

 
Figur 5.2. En vidgning – och därigenom en skärpning – av nuvarande miljöbalkens krav på kunskaper, 

platsval och hänsyn liksom möjligheten för myndighet att kräva anmälningsplikt för att kunna styra och 
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avstyra, till att inte bara gälla i förhållande till naturmiljön utan också i förhållande till natur- och 

kulturlandskapet i sin helhet och på sätt inkludera boende, markägare och andra friluftsutövare. 

 

 
 

Figur 5.3. En förstärkning av kraven på kommersiellt organiserad verksamhet i förhållande till icke-

kommersiellt organiserad, inspirerad av miljöbalkens förarbeten om att "särskilt höga krav bör ställas på 

kommersiell verksamhet". 

 
3. Gör markägarna kollektivt nåbara och förhandlingsbara 
Alla eventuella skärpningar av det organiserade friluftslivets möjligheter att 
använda sig av allemansrätten som grund för sin verksamhet måste kombineras 
med förbättrade möjligheter för organisatörerna av friluftsliv att nå och 
förhandla med markägarna. En principiell utgångspunkt för den här typen av 
tankegång kan vara behovet och möjligheten till ökad samförvaltning när det 
gäller vissa frågor i ett område, i detta fall utifrån landskapets 
upplevelsvärden.108 Det handlar inte minst om behovet av gemensamma arenor 
där olika aktörer – och där myndigheterna är en nyckelaktör – som är 
intresserade av samma geografiska område kan mötas och vid behov gemensamt 
tolka regler och lösa konflikter.109 Det gäller dels att få till en nödvändig 
balansering utifrån allemansrättens viktiga roll för pedagogik, näringsliv m.m. 
om regelverket skärps kring organiserat nyttjande av allemansrätten. Men det 
skulle samtidigt också förhoppningsvis kunna skapa forum för dialog mellan 
olika berörda parter till nytta även för andra lokala frågor som gäller friluftsliv, 
naturturism och lokal utveckling än de som strikt bara rör allemansrätten.  
 

                                                 
108 Se t.ex. Zachrisson (2009). 
109 Här kan finnas anledning att följa upp ambitioner i Skottland att etablera lokala 
samrådsgrupper kring tillgänglighesfrågor. 
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Arrangemang för nåbarhet och förhandlingsbarhet vid eventuell skärpning av 
organiserat nyttjande av allemansrätten är inte bara nödvändigt för att ej lägga en 
död hand över turism- och servicesektorn, men också för att underlätta 
etablering av lämplig praxis och gott samarbete mellan organiserat friluftsliv och 
markägare. Även om detta innebär arbete initialt (etablera samarbetsformer, jfr. 
principer för fiskevårds- och jaktvårdsområden för större områden) så bör det 
vara angeläget även för markägarna då man på detta sätt tillsammans med 
myndigheterna återtar en del av sin kontroll över landskapets organiserade, och 
särskilt det kommersiellt organiserade nyttjandet enligt andra förslag i detta 
kapitel. Det handlar om möjligheterna till styrning och dialog för att undvika 
konflikter – men bör också i förlängningen kunna innebära möjligheter till bättre 
kvalitet på friluftsupplevelserna till nytta för organiserade kommersiella och 
ideella nyttjare av allemansrätten då verksamheten sker i bättre samklang med 
lokala förhållanden. En tänkbar positiv följdeffekt skulle förhoppningsvis också 
bli att lokala markägares platsbundna och historieknutna kompetens i större 
utsträckning kunde knytas in i organiserat och särskilt kommersiellt organiserat 
friluftsliv.  
 
Vilken skalnivå en sådan här organisation bör ligga på är inte helt självklar, ju 
mindre skala desto bättre koppling till lokala förhållanden men också desto 
svårare att administrera (t.ex. hitta villiga företrädare) och desto fler att kontakta 
och diskutera med för organisatörer. Någonstans i spänningsfältet mellan 
församling och kommun förefaller rimligt att fundera på. Att formerna för en 
eventuell etablering av sådana här  områden nogsamt behöver utredas är 
uppenbart. Det handlar om frågor kring vilket mandat en sådan samförvaltning 
av vissa landskapsfrågor kan ha, vilka områden/regioner som bör prioriteras, om 
alla markägare måste vara med osv. Om man bildar den här typen av 
samförvaltningsområde för upplevelselandskapet kan man också reflektera över 
om det kan vara en lämplig arena för att hantera eventuella skadefonder som kan 
ge ersättning för skador orsakade av naturturism och som kan investera i 
åtgärder som främjar naturturism (jfr. fiskevårdsåtgärder i ett fiskevårdsområde) 
som nämns på annan plats i detta kapitel. Här vill jag också gärna från Bo 
Sköld110 dåvarande VD vid Friluftsfrämjandet, förmedla förslaget om inrättandet 
av lokala friluftsmiljöråd som skulle kunna fungera som en sorts regionala 
allemansrättsföreträdare som ytterligare ett exempel på behovet av lokala 
samrådsarenor för friluftsliv och naturturism.111 
 
Med en sådan här kollektiv nåbarhet bör markägare, myndigheter och 
friluftsorganisatörer stå bättre rustade inför den utveckling som kan anas mot en 
framtida situation där just landskapets "konsumtions"-aspekter (turism, 

                                                 
110 Personlig skriftlig kommunikation 08-06-28. 
111 Jämför det norska systemet med "Forum for natur og friluftsliv (FNF)". 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6470 

Allemansrätten och dess framtid 

 122

friluftsliv, naturvård, livsmiljö) ser ut att bli allt viktigare rent kommersiellt, 
relativt traditionella produktionsvärden som skogs-, fiske- och 
jordbruksprodukter. Vi bör här notera de politiska signaler som kopplar turism 
till tillväxtpolitik, företagsutveckling och främjande av entreprenörskap. Om vi 
så också lägger till starka intressen som finns för att utifrån miljö- och 
hållbarhetsperspektiv prioritera turism som baseras på lokala och regionala 
förutsättningar så blir återigen just nåbarhet och förhandlingsbarhet mellan 
organisatörer och lokala markägare centralt.112 Till detta kommer det på sikt nog 
ännu viktigare perspektivet av att i ett successivt alltmer urbaniserat och i 
förhållande till areella näringar distanserat samhälle är det sannolikt av 
avgörande betydelse att långsiktigt hitta underlag för en god ömsesidig förståelse 
mellan stad och land. Det finns många förlorare om vi får ett alltför konfliktfyllt 
och inlevelsefattigt förhållande mellan stad och landsbygd, och då är nåbarhet 
och förhandlingsbarhet centralt för organisatörer. 
 
4. Inrätta en allemansrättens ombudsman 
Under arbetet med denna utredning har det för mig stått allt klarare att "det 
allmänna" i termer av myndigheter och politik behöver en röst i 
allemansrättsfrågor som inte behöver gå omvägen över ny lagstiftning utan som 
utifrån en principiell grund om allemansrättens innehåll (jfr om allemansrättens 
kärna ovan) kan bevaka, informera, dokumentera, och vid behov driva utvalda 
fall i domstol för att få fram vägledande prejudikat. När det gäller frågan om att 
driva fall i domstol är det viktigt att komma ihåg att allemansrättsärenden idag 
innebär att man som enskild person kanske måste driva en fråga mot din granne 
som begränsat tillträdet eller att man som markägare måste driva fallet mot den 
organisatör som kanske har ett viktigt ekonomiskt samarbete med din granne. 
Det är för den enskilde också en svår, dyr, osäker och långsam process att driva 
domstolsfall.  
 
Som en del i allemansrättens förvaltning, borde en ombudsman också kunna 
vara en huvudpart när det gäller att utveckla praxis och fungera som en 
kompetensbas för myndigheter, organisationer och näringsliv. En sådan 
allemansrättens ombudsman (i praktiken rimligen en grupp med en viss 
kompetensspridning) skulle då fungera som en sakkunnig som i sitt ansvar har 
att se till att den grundläggande allemansrättens innehåll bevaras och successivt 
uppdateras i förhållande till förändringar i allemansrättens otaliga relationer 
(aktiviteter, areella näringar, befolkningsmönster, tjänstenäringar etc. i linje med 
tidigare resonemang). Ett första viktigt område för en sådan allemansrättens 
ombudsman bör vara att utvärdera och vid behov markera allemansrättens 
ställning utifrån tillämpningen av de nya instrumenten om styrning genom 
anmälningsplikt som berördes ovan – och som förhoppningsvis enligt förslag 2 

                                                 
112 Se diskussioner om ekoturism, hållbar turism etc. Holden (2008). 
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ovan kommer att inkludera ett brett natur- och kulturlandskapsperspektiv, inte 
bara i förhållande till naturmiljön som idag. 
 
Den ovan föreslagna allemansrättens kärna i punkt 2 skulle då kunna vara 
utgångspunkt för denna ombudsmans verksamhet. Ett viktigt arbetsområde 
skulle troligen bli att på olika sätt bevaka tillämpningen av olika 
förvaltningsrättsliga verktyg t.ex. angående stängselgenombrott, hemfridszoner, 
vad som är "omfattande organiserad verksamhet", hur "extra höga krav" på 
kommersiellt nyttjande bör tolkas etc. Likaså blir troligen en viktig uppgift vara 
att operationalisera vad som är en anläggning som utsläcker allemansrätten och 
bevaka tillämpningen av en (förhoppningsvis förstärkt enligt nedan) lag om 
stängselgenombrott för att hindra överdrivna privatiseringsåtgärder genom 
skyltar, stängsel och s.k. smygprivatisering (att permanent ställa ut möbler, 
anlägga grillplatser etc. utanför hemfridszonen som ett sätt att markera 
otillgänglighet för andra). Ett förslag som jag väckt tidigare och som eventuellt 
också skulle kunna bli en del i en ombudsmans verksamhet är möjligheten av en 
skadeståndsfond eller försäkringskonstruktion där drabbade markägare kan 
begära ersättning för allemansrättsligt relaterade skador där man inte kunnat 
lagföra den skyldige.113 Det skulle både kunna vara sådana skador där strikt taget 
ingen enskild har överträtt allemansrättens gränser men där det samlade 
besökstrycket ändå inneburit behov av skadestånd (s.k. invasionsskador), men 
det kan också vara sådana skador där den/de skyldiga har överträtt 
allemansrätten men där markägaren inte med rimliga arbetsinsatser kunnat 
lagföra personen/gruppen ifråga. Medel till en sådan fond skulle förslagsvis 
bygga på avsättningar från turismnäringen114 vilket då också skulle kunna ha det 
goda med sig att den markägare som känner sig drabbad av besöksnäringen 
också kan få ta del av denna närings vinster. Det ligger nära till hands att här 
associera till försäkringar och stödformer vid extremt väder för traditionella 
areella näringar som jord- och skogsbruk. Den psykologiska aspekten kan nog 
heller knappast överskattas av att markägare som drabbas eller är orolig för att 
drabbas av skador och störning av friluftsliv vet att han/hon kan få del av 
ekonomisk ersättning vid behov. 
 
Ett annat område i behov av precisering och uppdatering i förhållande till 
samhällsutvecklingen som bör vara en fråga lämplig för en allemansrättens 
ombudsman att utreda, inventera och ge riktlinjer för, är vad som långsiktigt kan 
vara hållbara kriterier på vad som är en "anläggning" som upphäver 
allemansrätten. I tidigare kapitel presenterade jag principproblematiken kring 

                                                 
113 Det kan noteras att enligt Naturvårdsverket (1995:11) så föreslog Naturvårdsverket en 
"turistskadefond" i skrivelse till regeringen år 1993. 
114 Och då lämpligen inte bara naturturismnäringen då naturen och allemansrätten är en viktig 
marknadsföring och image för Sverige som turismland långt utöver de turister som aktivt söker 
upp en företagare i naturturism. 
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detta och icke-frivilliga avgifter för preparerade skidspår nämndes där som 
exempel. Men med tanke på allemansrättens starka koppling till 
samhällsutvecklingen i övrigt och en snabb teknikutveckling är det viktigt att 
försöka hitta lite mer långsiktiga kriterier. Det är sannolikt bara en tidsfråga 
innan vi får parallella fall till de preparerade skidspåren i form av andra 
konflikter kring vad som upphäver allemansrätten. Kanske t.ex. fasta 
arrangemang i strömmande vatten för forspaddling, fasta klätterbultar på 
klätterklippor eller stigar med särskilda anordningar för terrängcykling. Jag vill 
dock också här påminna om mitt tidigare observandum om att en anläggning, 
som i och för sig upphäver allemansrätten, behöver inte inskränka det allmännas 
tillgänglighet om den uppförs och drivs i offentlig regi eller om det offentliga 
villkorar (t.ex. via planer och lovgivning) till allmänhetens tillgänglighet vid 
uppförandet för en privat entreprenör. 
 
5. Villkora offentliga medel för landskapsvård till tillgänglighetsplaner 
Ett idag viktigt sätt för det allmänna (t.ex. i termer av politik, urbanbefolkning 
och naturvård) att kanalisera sitt intresse för hur landsbygden används och ser ut, 
utöver att etablera reservat, är att med hjälp av skattemedel betala ut olika typer 
av landskapsstöd till markägare. Kulturhistoria och biologisk mångfald har här 
varit centrala utgångspunkter i bedömningen av vad för landskapsideal som 
dessa stöd skall gynna men ofta går detta hand i hand med sådana 
landskapsvärden som även friluftsliv och naturturism efterfrågar. I vilken 
utsträckning som dessa på så sätt offentligt delfinansierade landskap är 
tillgängliga för den allmänhet som betalat skatterna förefaller dock inte ha varit 
en prioriterad fråga även om t.ex. den europeiska landskapskonventionen med 
sitt demokratiska och breda landskapsperspektiv kan sägas peka i den 
riktningen115. Riksantikvarieämbetet (2008:20-21) skriver i sin utredning om 
landskapskonventionens genomförande i Sverige: 
 
"En av de grundläggande målsättningarna i landskapskonventionen, människors 
rätt att nyttja och glädjas åt landskapet, ryms redan i den svenska allemansrätten. 
Denna är också ett viktigt och uppskattat uttryck för tilliten mellan människor. 
Men allemansrätten bygger på en avvägning mellan enskilda och allmänna 
intressen, som ibland kan innebära en svår balansgång. Det ligger en stor politisk 
utmaning i att balansera dessa olika typer av anspråk mot varandra: å ena sidan 
den växande andel av befolkningen som ställer krav på hur landskapet ska 
utvecklas utan att de själva har någon direkt rådighet över marken, å andra sidan 
den minskande andel människor som genom sitt jord- och skogsbruk bidrar till 
att skapa och upprätthålla landskapets kvaliteter." 
 
                                                 
115 Se vidare: Council of Europe (2000); Riksantikvarieämbetet (2008) och Jones & Stenseke 
(2011). 
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Många av dessa offentligt understödda markägares landskap, t.ex. skärgårdar 
och tätortsnära kulturlandskap, samtidigt är några av de mest besöksintressanta 
för friluftsliv och naturturism. Det förefaller därför mycket rimligt att dessa 
ekonomiska landskapsstöd också mer direkt kopplas till planer för hur dessa 
landskap blir rimligt tillgängliga för allmänheten. Ofta är dessa områden redan 
rimligt tillgängliga för allmänheten och många brukare är stolta över det arbete 
de lägger ner och vill gärna visa upp sina områden. Men på andra ställen kanske 
det kan handla om att på strategiska platser anordna lätthanterade grindar och 
ibland ge viss diskret vägvisning i landskapet (också för att undvika konflikter 
p.g.a. att besökare av misstag t.ex. kommer för nära hemfridszoner). Den här 
kopplingen mellan olika samhällssektorer – här: areella näringar, naturvård, 
landsbygdsutveckling, turism och friluftsliv – bör vara något som en 
ombudsman skulle kunna initiera, bl.a. med stöd i den europeiska 
landskapskonventionen, genom att sammanföra lämpliga aktörer. Jämför också 
tankarna om att etablera lokala samförvaltningsarenor under förslag No. 3 ovan. 
Då detta inkluderar en Europa-dimension så kommer det sannolikt att ta sin tid 
att utveckla formerna för detta men å andra sidan kan det då flytta fram 
rekreationslandskapets tillgänglighet för väldigt många människor även med 
betydligt mer begränsad allemansrätt än vad vi idag har i Sverige. 
 
6. Stärkning av stängselgenombrott 
En aspekt på frågan om den privata äganderättens ställning är dess geografiska 
utsträckning och hur den markeras i landskapet. Den första aspekten, geografisk 
utsträckning, handlar i praktiken om var gränsen går för hemfridszonen som 
upphäver allemansrätten och den andra aspekten, gränsmarkeringar i landskapet, 
handlar både om hur denna hemfridszon markeras men också hur areella 
näringar stängslar landskapet för boskap och vilt.116 Markeringarna handlar om 
stängsel, vilthägn, förbudsskyltar eller föremål som permanent placerade möbler 
eller anlagda grillplatser etc. Sammantaget är det frågan om vilka geografiska 
områden som inte blir allemansrättsligt tillgängliga. Antingen därför att 
allemansrätten inte gäller där (som innanför hemfridszonen). Eller där besökaren 
ändå, men felaktigt, uppfattar det som att man riskerar att komma in i 
hemfridszonen. Eller där besökaren, trots att det inte är en hemfridszon och det 
inte heller finns något objektivt skäl mot att träda vidare (t.ex. farlig tjur innanför 
stängslet) ändå ser sig fysiskt utestängd genom svårforcerat stängsel eller 
liknande. Den här problematiken har lagstiftaren redan uppmärksammat genom 
att myndighet kan kräva s.k. "stängselgenombrott" men det finns många tecken 
på att lagstiftningen inte räcker till och orsakerna kan vara flera. Dels finns det 
där en koppling till att det skall finnas något som är intressant för friluftsliv på 
andra sidan stängslet – och det varierar förstås med person vad som är intressant 
och det kommer sannolikt att variera alltmer i linje med resonemangen tidigare 

                                                 
116 Övergripande om stängsling se t.ex. Råsberg (2005). 
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om en globaliserad värld där en mängd olika friluftsintressen och 
friluftserfarenheter möts ute i landskapet. Dels blir det i mycket en öppen fråga 
vad som är ett "genombrott" genom ett stängsel, för den som t.ex. har 
gångsvårigheter är en grind sannolikt ett genombrott men en stätta är kanske ett 
oöverstigligt hinder. Och om skyltar och andra markeringar kan tolkas, även om 
felaktigt, som att området inte är allemansrättsligt tillgängligt så hjälper det inte 
om det finns en grind. Utifrån detta är det av intresse att få till en precisering av 
stängselgenombrott till att både inkludera lågt ställda krav på vad som är 
friluftsintressant på andra sidan stängslet och högt ställda krav på fysisk och 
mental tillgänglighet.  
 
7. Läshjälp till landskapet 
Exempel på relativt lätt tillämpbara förbättringar av allemansrättens 
förutsättningar är att i ett snabbt föränderligt samhälle se över kartproduktion 
och annan hjälp (t.ex. GPS relaterad information på internet) när det gäller att 
rätt läsa landskapet (jfr min punkt ovan om att allemansrätten kännetecknas av 
att nyttjaren måste kunna läsa landskapet för att veta vad man får och inte får). 
Eftersom jag sitter och skriver detta i ett skärgårdsområde kan jag som 
illustration nämna att på den vanliga topografiska kartan (1:50.000) som oftas 
används för friluftsliv kan man i detta område på många ställen se att det finns 
"gräns för annat område" men man måste ta hjälp av särskilt broschyrmaterial 
eller länsstyrelsens hemsida för att se att detta handlar om fågelskyddsområden 
med tillträdesförbud under del av året och risken är förstås att man inte får veta 
detta förrän man kommer så nära att man kan läsa skyltarna – och då har man 
redan överträtt tillträdesförbudet. Och även om man vet att det är 
fågelskyddsområden som kartmarkeringen innebär så är det ingen skillnad på 
kartan om det är ett område med tillträdesförbud till 10/7 eller 15/8 – något som 
förstås är av avgörande betydelse mitt i högsäsongen för båt och kajakbesökare. 
Ett bättre digitalt och pappers-/plastburet kartmaterial bör också kunna fungera 
som huvudsaklig informationskälla när det gäller markägares "nåbarhet" för 
kommersiella aktörer som diskuterades ovan. Ett bättre kartmaterial bör även 
kunna vara plattform för information som då inte så mycket behöver belasta 
terrängen i form av skyltar och överpedagogiska anvisningar och på så sätt ge 
utrymme för många flera landskapsupplevelser i samma landskap. Kartkunskap 
och uppdaterat kartinnehav (på sikt helst i realtid) som ett sätt att bättre kunna 
läsa landskapet skulle då kunna bli ett svar på de ibland väckta tankarna på en 
sorts allemansrättspass för besökare. 
 
8. Minimera inskränkningar motiverade av naturskydd 
En förändring som redan är igångsatt och av stor indirekt betydelse för 
allemansrättens ställning är en förskjutning av hur myndigheterna ser på 
reservatens roll till att i större utsträckning bejaka besökare och inte i onödan 
begränsa allemansrättens möjligheter i nationalparker, naturreservat och andra 
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reservat.117 Det här innebär att den avgränsning i figur 2.1 (allemansrätten som 
ett frirum) som handlar om naturskydd då bör begränsas till just de 
inskränkningar för friluftsliv och naturturism som verkligen är nödvändiga 
utifrån reservatets syfte och som det också visat sig att man behöver reglera. Det 
handlar alltså om att inte etablera en lång förbudslista vid inrättande av reservat 
av slentrian och för säkerhets skull. På så sätt skulle vi lite symboliskt kunna 
omformulera denna avgränsning av allemansrättens frirum från "naturskydd" till 
"naturens skydd". 
 
9. Uppgradera lokal, regional och nationell allemansrättslig kompetens  
Friluftsliv och naturturism är areella näringar som i stor utsträckning är ett nytt 
och outvecklat område för professionell verksamhet i termer av t.ex. längre 
utbildningar, särskilda tjänstemannapositioner på lokal, regional och nationell 
nivå, särskilda myndigheter, forskning, statistikinsamling, 
konflikthanteringssystem etc. Alltså sådant som räknas som självklart för mer 
traditionella näringar typ jord- och skogsbruk. Även det här området kommer 
rimligen att professionaliseras och uppmärksammas alltmer vartefter som dess 
betydelse ökar men bl.a. utifrån allemansrättens perspektiv kan det finnas all 
anledning att påskynda denna process. Jag tar här hjälp av en sammanställning 
som Ylva Gustavsson118 vid Hushållningssällskapet i Värmland ställt samman av 
sina intryck från Skottlands sätt att hantera allmänsrättsfrågor och jämfört med 
Sverige. Hon nämner t.ex.: 

 Det finns många tjänstemän (och budget) för att hantera eventuella 
konflikter. Här i Sverige saknas personer som har i uppgift att hantera 
"friluftsliv", företagande inom naturturism och därmed förknippade 
konflikter. 

 De skotska "Core paths" får en status som i Sverige skulle motsvara ett 
naturreservat för vandringsled. Planeringsprocessen för att ta fram vilka 
leder som skall vara "Core paths" är dock mer demokratisk, med 
underifrån-perspektiv, än när länsstyrelsen skapar naturreservat i Sverige.   

 Skottarna har gett utrymme för lantbrukare m.fl. att t.ex. spärra av hagar 
under lamningsperioden. Leder kan stängas av en kortare period om det 
finns en hänvisning. Hillphone är en telefonsvarartjänst med information 
om aktuella inskränkningar/ avstängningar, pågående hjortjakt mm. 
Denna service hjälper både markägare, turistföretagare och turister samt 
förhindrar konflikter. 

 Eftersom mycket av den privata marken utnyttjas för djurhållning verkar 
det finnas flera regler för att inte störa denna. Hundar skall vara 
kopplade, fårägaren kan t.ex. skjuta lösspringande hundar som jagar får 
mm. 

                                                 
117 Se t.ex. Zachrisson et al. (2006) och Frost & Hall (2009).  
118 Personlig skriftlig kommunikation 08-06-11. 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6470 

Allemansrätten och dess framtid 

 128

 
Med en inte alltför tillspetsad jämförelse så kan vi konstatera att i en 
professionell servicenäring som t.ex. hotell eller reseverksamhet så måste den 
osäkre snabbt och självklart få professionell hjälp och handledning. Om vi 
accepterar att naturturismen är en viktig del av Sveriges servicenäringar och 
möjligheter till friluftsliv är en viktig del i samhällets infrastruktur för folkhälsa, 
livskvalitet och pedagogik så kräver förstås också det en hög och professionell 
privat och offentlig bemanning.  
 
Avslutningsvis är det viktigt att här komma ihåg de många 
kommunikationsmöjligheter som börjar öppna sig i och med att internebaserad 
information i allt större utsträckning både är GIS-relaterad (Geografiska 
Informations System; där olika objekt har lägeskoordinater) och kan vara 
tillgängliga ute i landskapet via handburna enheter. Robert Åström vid företaget 
Cybercom berättar om ett sätt för organiserade grupper och företag att göra rätt 
för sig till markägare när man går utöver allemansrätten. Det kan då ske i form 
av en geografisk webbutik där ett landområden kan kopplas till en summa, t.ex. 
vid köp av fiskekort eller ett skoterledskort och där det även finns möjlighet att 
anmäla att man beträder ett eller flera landområden mot en fastställd frivillig 
summa som markägaren får tillgodo, liksom att det även kan finnas möjlighet för 
markägare att avlysa ett område under en begränsad tid.119 
 
Att en forskare efterlyser mer forskning är ju inget ovanligt men jag anser att 
motiven är ovanligt starka för ökade forskningsinsatser – och aktiv och 
systematisk kunskapsvård – inom detta område. Allt tyder på att 
upplevelselandskapen kommer att bli allt viktigare både på individ- och 
samhällsnivå i framtiden och behovet av goda kunskaper lyftes även fram i den 
Sveriges första friluftspolitiska proposition som riksdagen beslutade om 2010.120 
 
Allemansrätten: som ett frihetsprismas avgränsningar och försvar 
Ett sätt att försöka illustrera vad ett sådant här utvecklings- och 
preciseringsarbete som diskuterats ovan ("Några mer specifika förslag...") 
sammantaget skulle kunna resultera i ges i följande två figurer: ett 
ansvarsprismas avgränsningar (Fig. 5.4) och ett frihetsprismas försvar (Fig. 5.5). 
I den första figuren (Fig. 5.4) kan vi då först notera de sedan tidigare 
identifierade avgränsningarna av allemansrättens frirum i form av ekonomisk 
skada, hemfrid och landskapets bruk (jfr Fig. 2.1). Vi kan så notera hur 
"naturskydd" har ändrats till naturens skydd för att markera behovet av att 
minimera inskränkningar av allemansrätten motiverade av naturskydd enligt 
ovan. Till detta har så, utifrån motiveringarna ovan, även lagts en markering mot 

                                                 
119 Personlig skriftlig kommunikation 11-06-20. 
120 Se även Sandell, Fredman & Stenseke (2011). 
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omfattande kommersiellt organiserat bruk av allemansrätten, motoriserat bruk 
samt mot naturalster till avsalu. 
 

 
Figur 5.4. Allemansrätten som ett ansvarsprismas avgränsningar, se vidare i texten. 

 
Denna figur (Fig. 5.4) innebär ju ett antal principiella insnävningar av 
allemansrättens frirum och även om det mesta går väl i linje med vad som 
tidigare kallades den grundläggande allemansrätten så är det trots allt en 
insnävning jämfört med nuvarande praxis (jfr. t.ex. storskalig kommersiell 
bärplockning som idag bedrivs på allemansrättens grund). Och eftersom 
samtidigt allemansrätten i mycket bygger på lokal anpassning, sedvana och 
tolkning, om vi då bara nöjer oss med att göra denna typ av insnävningar, t.ex. i 
lagstiftning och myndighetsrådgivning så har allemansrätten totalt sett snävats 
in. För att då samtidigt förstärka och precisera allemansrätten och balansera 
föregående figurs insnävande preciseringar så har i nästa figur (Fig. 5.5) förslag 
på försvar av allemansrätten summerats som nämnts tidigare i detta kapitel. I 
denna figur ser vi då de åtgärder till allemansrättens försvar som tidigare 
diskuterades i form av: (i) att precisera allemansrättens kärna i lag; (ii) att 
inrätta en allemansrättens ombudsman; (iii) att villkora landskapsstöden till 
tillgänglighetsplaner; (iv) att markägarna görs kollektivt nåbara och 
förhandlingsbara; och (v) en förstärkning av reglerna för stängselgenombrott 
utifrån allemansrättens perspektiv. Till detta kommer tankarna om "läshjälp" för 
landskapstolkningen och uppgradering av allemansrättskompetensen på olika 
nivåer som diskuterades ovan, liksom möjligheten av en skadefond, liksom 
riktlinjer för vad som är en anläggning som utsläcker allemansrätten. 
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Figur 5.5. Allemansrätten som ett frihetsprismas försvar, se vidare i texten. 

 
Ett viktigt observandum här är att i och med att allemansrättens kärna och 
avgränsningar tydligare preciseras så överger man i viss utsträckning det som 
tidigare har beskrivits som allemansrätten som ett friutrymme ("frirum") inramat 
av annan lagstiftning (jfr Fig. 2.1). Alltså den princip som i sin förlängning 
skulle kunna tolkas som att det som inte är förbjudet är tillåtet. Exempel på 
diskussioner som ett sådant förhållningssätt har lett till är i vad utsträckning som 
snöskoterkörning och det fria handredskapsfisket längs kusterna och i de fem 
största sjöarna skall anses vara en del av allemansrätten (vilket det alltså utifrån 
mina förslag inte anses vara). Och det är bl.a. utifrån detta som behovet har 
kommit att tala om "den grundläggande allemansrätten" (Westerlund, 1995). Det 
som nu här i form av figurerna 5.4 och 5.5 lyfts fram ligger i linje med att på 
detta sätt tydligare utgå ifrån en sådan "grundläggande allemansrätt" – och det är 
därför som jag här, som en markering, bytt vokabulär från allemansrätten som 
ett "frirum" till att tala om allemansrättens "prisma". Men det är förstås viktigt 
att observera att bara för att något inte anses ingå i allemansrätten så behöver det 
för den skull inte bli förbjudet. Eller mer konkret, naturligtvis kan det vara 
tillåtet att t.ex. åka motorbåt i skärgården, köra snöskoter i fjällen, eller fiska 
med kastspö i Östersjön, även om det inte sker med stöd i allemansrätten. 
Fördelen med en strategi nära "den grundläggande allemansrätten" är att inte 
allemansrätten behöver klä skott eller vara ett hinder om man t.ex. anser det 
nödvändigt med förändringar i t.ex. var man får fara med motorfordon eller inser 
fördelen med stora fiskevårdsområden med fiskekort i stället för fritt 
handredskapsfiske. Ett sådant förhållningssätt nära "den grundläggande 
allemansrätten" innebär också större möjligheter att vid behov införa 
begränsningar av t.ex. motorfordons hastigheter, buller eller utsläpp utan att 
hindras av att allemansrätten åberopas som ett hinder för detta. Och med risk att 
bli övertydlig om att allemansrätten är relationell i förhållande till 
samhällsutvecklingen i övrigt; det enda vi vet om framtidens friluftsliv och 
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naturturism är just att vi inte vet vilka aktiviteter, motiv eller grupper som då 
kommer att föranleda konflikter – på samma sätt som bärplockningsföretag och 
avgifter för preparerade skidspår har blivit konfliktorsaker idag. Man kan t.ex. 
spekulera över vad det skulle innebära om vi får en "luftskoter", alltså en 
motsvarighet till snö- och vattenskoter i form av ett överkomligt billigt fordon 
för att med motor kunna färdas i luften; dagens ultralätta flygplan, med sina 
många kvadratkilometer stora bullermattor, är kanske bara en föraning om vad 
som komma kan? Överhuvudtaget finns det stor anledning att framledes 
uppmärksamma ljudlandskapen, utveckla analys- och beskrivningsmetoder samt 
strategier.121 Eller vad händer den dag då den ekonomiska integrationen i Europa 
kommit så långt att det kommer krav på att naturturismen har identiska regelverk 
i alla länder när det gäller t.ex. landskapets tillgänglighet och markägares 
möjligheter att utestänga? 
 
I figur 5.6 över allemansrättens "frihets- och ansvarsprisma" har jag försökt ge 
en samlad bild av hur den strategi skulle kunna se ut som för mig växt fram 
under arbetet med denna utredning om allemansrättens framtid. Vi kan då 
sammanfattningsvis notera: 

 en mer insnävad avgränsning runt allemansrättens frirum till förmån för 
ett "prisma" där de traditionella markeringarna mot ekonomisk skada, 
hemfrid, naturens skydd och landskapets pågående bruk kompletterats 
med markeringar mot omfattande kommersiellt organiserad verksamhet, 
motoriserat bruk och tagande av naturalster till avsalu; 

 en offentlig talerätt i allemansrättsfrågor i form av en allemansrättens 
ombudsman för att minska gråzonernas bredd (både när det gäller 
prismats yttre avgränsningar men också t.ex. gränslinjen mellan 
kommersiell och icke kommersiell verksamhet) och därigenom minska 
osäkerheten om vad som gäller och inte gäller utifrån allemansrätten; 

 en allemansrättens kärna formulerad för att hindra att allemansrättens 
relativitet i förhållande till olika samhällsförändringar riskerar att 
innebära att dess grundläggande värden försvinner, en formulering som 
samtidigt blir den principiella basen för ombudsmannens verksamhet; 

 särskilda hänsynskrav för organiserad verksamhet som sker på 
allemansrättens grund i linje av dagens bestämmelser i miljöbalken om 
kunskaper, platsval, hänsyn och möjlighet för myndighet att kräva 
anmälningsplikt och utifrån detta kunna styra och även avstyra; men 

 där dessa hänsynskrav skall gälla i förhållande till omfattning, frekvens 
och påverkan men inkluderande både natur- och kulturlandskap, m.a.o. 
inte bara i förhållande till naturmiljön utan också i förhållande till 
boende, markägare och andra friluftsutövare; och där det 

                                                 
121 Se om ljudlandskap i t.ex. Karlsson (1995). 
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 för kommersiellt organiserad verksamhet gäller särskilt strikta krav, även 
i tillämpliga stycken för sådan kommersiell verksamhet som gäller ett 
visst område men inte organiseras just där (t.ex. uthyrningsverksamhet), 
utifrån hur omfattande, frekvent och påverkande som verksamheten är 
som anses kunna bedrivas på allemansrättens grund; samtidigt som 

 markägarna görs kollektivt nåbara och förhandlingsbara särskilt för 
kommersiellt organiserad verksamhet men också i tillämpliga fall för 
annan organiserad verksamhet; 

 man etablerar också på så sätt en lokal och regional diskussionsplattform 
med markägare, organisatörer och myndigheter för hur lämpligen 
friluftsliv och naturturism organiseras, kanaliseras och nyttiggörs i 
respektive geografiska område. 

 
Att allt detta kommer att kräva kunskap på alla fronter är förstås uppenbart – ett 
behov av forskning, utbildning och kunskapsförvaltning som dock, som jag ser 
det, lätt kan motiveras med de mycket stora värden av både mer konkret och mer 
djupgående karaktär som en väl fungerande allemansrätt innebär.  
 

 
Figur 5.6. Allemansrätten som ett frihets- och ansvarsprisma, se vidare i texten. 

 
Sammantaget innebär detta förhoppningsvis ett starkare skydd av 
allemansrättens grundläggande värden samtidigt som dess konfliktskapande 
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ytterområden minskat något då den föreslagna kombinationen av avgränsningar 
och vaktslående av allemansrätten bör minska gråzonernas bredd mellan vad 
som är tillåtet, tillbörligt och förbjudet. Det finns också anledning att tro att den 
här strategin innebär en uppdatering av allemansrättens grundläggande innehåll 
till vår samtid präglad av bl.a. en globaliserad arbetsmarknad och stark tillväxt 
av servicenäringarna. Detta samtidigt som strategin slår vakt om den enormt 
viktiga roll som allemansrättens grundläggande landskapsperspektiv spelar för 
allt från folkhälsa, pedagogik och miljöperspektiv, till identitet, demokrati och 
stadsbors förståelse av landsbygdens villkor.  
 
Sammantaget innebär dessa preciseringar av ett allemansrättens frihets- och 
ansvarsprisma förhoppningsvis en fokusering och en uppdatering av 
allemansrättens grundläggande värden som landskapsperspektiv och livskvalitet.  
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Förord 
Tiden går fort när man har roligt!  
 
Under tre intensiva höstmånader har jag arbetat med den juridiska allemansrätten och dess 
hantering inom myndighetsvärlden. Resultatet, samt några rekommendationer inför framtiden 
kan ni läsa om i den här rapporten. Grundbulten i mitt arbete är min egen juridiska praktik 
och min forskningsbakgrund.  
 
Innehållet i miljörätten formas av oss alla som hanterar ärenden i vår myndighetsvardag, och 
jag vill därför särskilt tacka alla kollegor vid länsstyrelserna som tagit sig tid att medverka i 
min undersökning, för tid har vi ont om i branschen. Eftersom alla skriverier kräver diskus-
sion, mothugg och eftertanke vill jag bland många särskilt tacka er som varit utredningens 
bollplank, kollegorna i naturvårdsverkets expertpanel, Nils Hallberg, Annica Ideström, Per 
Nilsson och skrivarkollegan Klas Sandell.  
 
För tankar om rätten och dess möjligheter och omöjligheter vill jag nämna juristerna Åsa 
Åslund, Bertil Bengtsson, Torgny Håstad och Stefan Rubenson.  
 
För tänkvärda inspel om progressiv miljötillsyn samt bakåtblickar i medeltida skandinavisk 
rätt vill jag tacka miljöchef Högni Hansson i Landskrona, och för kritisk läsning och slut-
granskning, vännen och arkeologen Christer Classon.  
 
Sedan är det som vanligt omöjligt att skriva utan klanens medverkan och tålamod, så stort 
tack till Conny för granskning och diskussion, samt till mina sex ungar och en pudel för att 
huset står kvar ……..  
                                  Malmö 2011-11-15 
                                               Margaretha Svenning 
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En del av vårt varumärke 
 
Nu skulle jag visa honom.  
Så inleds en liten historia på ledarplats i en av våra många båttidningar1. Den som 
skulle visas var en amerikansk vän från ett high-school år i USA. Det som skulle vi-
sas upp var vår svenska skärgård.  
 
Men det hela gick inte riktigt som ledaren hade tänkt sig. Ryan, den amerikanske vän-
nen fnyste åt den lilla utombordaren på akterspegeln. Det lömska grundet, som leda-
ren pekade ut, gäddan som slog i vassen, den vackra ön med ekbacken, så full av kan-
tareller, var inget som intresserade den amerikanske vännen. Ryan piggnade faktiskt 
inte till förrän hemkommen till TV och tryggheten. 
 
Efter nästan 20 år hörde den amerikanske vännen av sig igen via ett e-mail. Inte ett 
ord om en allt för klen utombordare. Under de många åren hade en annan bild av Sve-
rige mognat fram. Nu var det en renodlad lovsång. ”And the mushrooms were great. I 
think you called them kantarells…” 
 
Ledaren avslutas med en inbjudan till Ryan: 
 
”Ryan! Kom gärna på ett återbesök till Stockholm archipelago in Sweden och titta på 
vår vackra natur. Här finns något som är mer värt än alla hästkrafter som någon mo-
tortillverkare i USA kan uppbringa. It is called Allemansrätten och "kantarells" finns 
att finna från juni och långt in på senhösten. Gratis. För alla.  
Välkommen. ” 
 
Är det inte den här bilden av Sverige vi alla är stolta över?  
En bild som vi inte bara vill ge Ryan, utan alla som på något sätt riktar sina blickar 
mot Sverige. Ett slags varumärke, som man inte bara kan sudda ut och som ligger 
djupt förankrad i det som vi brukar kalla sedvanerätt. Ledarskribenten tar den som 
självklar. Ryan inser dess värde när han blivit äldre.  
 
Det är också i denna bild av Sverige jag vill ta mitt avstamp i föreliggande utredning.  
Attackerna mot allemansrätten är emellertid många. Sverige förändras kontinuerligt 
och vi får in nya element i vår frilufts- och företagskultur, som i vissa fall innebär 
ökad belastning på naturen. 
 
Hur skall vi kunna behålla den grundläggande allmänna tillgången till naturen och 
samtidigt ta hänsyn till alla förändringar, som i grunden kan innebära ett hot mot al-
lemansrättens väl förankrade värden i folks medvetande och sedvanerätt? 

                                                 

1 Båtnytt 12 dec 2010 
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Behov av rättesnöre 
 
Grundförutsättningarna är att vår rättskultur innehåller en betydelsefull sedvänja, al-
lemansrätten, med inslag av rättslig reglering. Dessa grundförutsättningar skapar uni-
ka möjligheter till friluftsliv i Sverige. Ett föränderligt naturutnyttjande innebär också 
krav på adaption hos allemansrätten. 
 
Mitt uppdrag i den här utredningen kan sammanfattas i följande mening: 
Räcker nuvarande grundlagsskydd tillsammans med tangerande regelverk till för att 
bevara vår nuvarande öppna tillgång till naturen och ändå tillåta en viss adaption till 
de nya krav allemansrätten utsätts för eller krävs eventuellt justeringar i befintligt 
regelverk.  
 
I en tid av normativ osäkerhet finns det behov av att definiera, analysera och tydlig-
göra innehållet i sedvanerätten, liksom hur vi hanterar befintligt regelverk när tvister 
uppkommer. I den flora av aktörer som nu höjer sin röst till uttolkning av sedvanan 
har Naturvårdsverket en viktig uppgift att fylla, där jag också hoppas att denna juri-
diska belysning finner sin plats. 

 
Utredningens teoretiska grund 
 
Inom ramen för utredningen undersöker jag: 

 Allemansrättens normativa grundförutsättningar (hänsynsfullt, tillfälligt nytt-
jande av annans mark) 

 Befintligt konfliktscenario 
 Allemansrätten som tillsynsscenario ur ett miljöbalksperspektiv 
 Allemansrätt och strandskydd 
 Konsekvenser av regelförändringar 

 
Normativa grundförutsättningar 
Den normativa grundförutsättningen för allemansrätt är att allemansrätten vilar på 
stabil sedvanerättslig grund (Se Sandell, Bengtsson, Åslund m.fl.). 
 
Det finns i dagens juridiska kontext ingen anledning att ifrågasätta allemansrättens 
ställning i sedvanerättsligt hänseende, ej heller att ifrågasätta grundlagsskyddet i 2 
kap 15 § regeringsformen: ”Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten obe-
roende av vad som föreskrivits ovan”, vilket i praktiken innebär att den enskildes 
äganderätt måste vidkännas den rådighetsinskränkning som det innebär att den s.k. 
allemansrätten utövas av alla och envar. 
 
Allemansrätten är både en grannelagsrätt och en rätt för det rörliga friluftslivet. Nor-
mativt finns inga skillnader, och grundförutsättningen ”hänsynsfullt, tillfälligt nytt-
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jande av annans mark” utgör grunden för förståelsen av våra rättigheter och skyldig-
heter som användare eller markägare. Användarens rättigheter och skyldigheter är att 
utöva allemansrätt på ett sätt som inte orsakar olägenheter för markägaren. Markäga-
rens rättigheter och skyldigheter är att utöva äganderätt med de begränsningar som 
allemansrätten och andra lagstadgade rådighetsinskränkningar innebär.  
 

Metoder för kunskapsinhämtning 
 
Utredningen vilar på empiriska och teoretiska grunder och är konkret av följande 
slag: 

 Webbaserad, statistisk undersökning: I syfte att kartlägga vilka erfarenheter 
landets länsstyrelser har av hanteringen av allemansrätten lades en enkät ut på 
Internet till samtliga länsstyrelser. Instruktionerna till dessa markerade att sva-
ren skall vara myndighetens svar och spegla organisationens sammantagna er-
farenheter, vilket också följts.  

 Expertintervjuer: Flera informella intervjuer har gjorts med forskare och er-
farna jurister inom området. 

 Egna erfarenheter: Expertpanelen vid Naturvårdsverket, där utredningens för-
fattare också ingår, utgör en av källorna till utredningens kunskapsunderlag, 
precis som författarens egna praktiska erfarenheter som naturvårdsjurist, med 
gedigen erfarenhet av brett miljöbalksarbete, vid Länsstyrelsen i Skåne län. 
Som doktorerad inom miljöjuridikens område har utredaren också den teore-
tiska förankringen. Ett flertal föreläsningar och seminarier för aktiva inom 
miljösverige runtom i landet har gett kontakter och samtal, som tillsammans 
fördjupat mina erfarenheter. 

 Jurisprudens: Den befintliga allemansrätten har studerats med fokus på omgi-
vande rättsfält. En viss normativ rättsvetenskaplig analys har också gjorts, där 
olika framtida utfall har prövats teoretiskt 

 Relevant litteratur 
 

Utredningens upplägg 
 
Utredningen följer ett strikt juridiskt - vetenskapligt schema. Problembeskrivning - 
teoretisk och metodologisk bas för utredningen, empirisk och rättslägesorienterad 
beskrivning och slutsats utifrån redovisat material. 
 
Framställningen tar sin utgångspunkt i allemansrättens juridiska arena och utreder 
möjliga legala utvecklingsvägar inför framtiden. Min utsiktspunkt har varit holistisk, 
vilket resulterar i en lagtolkning som både är teleologisk, dvs. ändamålsorienterad och 
kontextuell, ser varje lagrum i ett större sammanhang. 
 

Empiriska lärdomar 
 
En webbaserad enkät skickades ut till landets samtliga länsstyrelser. Enkäten avser att 
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spegla länsstyrelsernas erfarenhet av att hantera allemansrättsliga frågor. Man om-
bads därför att besvara enkäten på ett sådant sätt att svaren utgör en sammanfattande 
bild av respektive organisations erfarenhet av att hantera allemansrätten juridiskt, 
tillsynsmässigt och på andra sätt.  
 
19 av landets 21 länsstyrelser hade inkommit med fullständiga svar den 21 oktober 
2011, då webbenkäten stängdes. 
 
För den intresserade finns enkätfrågor och en statistisk sammanställning som bilaga. 
Här kommer vi att koncentrera oss på de frågor och svar som kan betraktas som rele-
vanta för denna rapport. 
 
Lite bakgrundsdata 
Av de ingående länsstyrelserna var 4 utpräglade inlandslän och 6 utpräglade kustlän. 
Resten, 9 länsstyrelser, var blandade med avseende på inlands- och kustprägel. 
 
10 av de 19 länen var utpräglade turismlän, med mycket turister. Resten, 10 län, hade 
en viss turism, men betraktade sig inte som ett turismlän. 
 
Typfrågor 
I enkäten fanns 26 förformulerade allemansrättsliga typfrågor, som länsstyrelserna 
fick bedöma relevansgraden i. Dessutom fick respondenterna lägga till ytterligare 
frågor, för att vi skulle vara säkra på att inte missa någon typfråga av värde. Här ned-
an presenteras typfrågornas ”10-i-topp” i länsstyrelsernas hantering av allemansrät-
ten.  
 
Rangordningen är gjord med hjälp av ett konstruerat medelvärde, där svaret ”mycket 
ofta” getts siffran ”5”, ”ofta” siffran ”4” etc, ned till ”1” för svaret ”inte alls”. Detta 
utgör vad man kallar en ordinalskala. En sådan innehåller varken en absolut nollpunkt 
eller ekvidistans, men har trots detta använts officiellt under många år för att räkna ut 
medelvärde på betyg, varför denna latenta variabel även här får svara för en enkel 
rangordning. Frekvensen gånger värdet på ordinalskalan, delat med antalet svar ger 
på så sätt ett enkelt medelvärde för de olika typfrågorna. 
 
De tio vanligaste typfrågorna i länsstyrelsernas kontakt med allemansrätten genom 
myndighetskontakter med allmänheten. 

1. Är positiv till att vi har allemansrätt i Sverige 
2. Ringer och frågar vad allemansrätt betyder i strandskyddssammanhang 
3. Undrar om man får stänga av en skogs/markväg med vägbom 
4. Är markägare och upplever nedskräpning eller skadegörelse på sin mark 
5. Undrar om länsstyrelsen kan bidra med konfliktlösning 
6. Ringer och frågar om hur man vet var hemfridszonen börjar och slutar 
7. Undrar om man kan bada eller lägga till vid en privat brygga 
8. Känner sig bortkörd p g a annans hävdande av hemfridszon 
9. Frågar om stängsel (26 kap 11 § miljöbalken) 
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10. Upplever sin mark som överutnyttjad av okända besökare 
 
Elva av de 19 länsstyrelserna uppger att allmänheten ”ofta” eller ”mycket ofta” mar-
kerar att de är positiva till allemansrätten, vilket utgör en bekräftelse på den starka 
förankring som allemansrätten har hos allmänheten. 
 
Rena förfrågningar av typen ”om man får lägga till vid privat brygga”, vad som gäller 
i strandskyddssammanhang och hemfridszonens avgränsning, är också vanliga. Värt 
att notera är att tre av de vanligaste typfrågorna avser utestängning från allemansrätts-
ligt nyttjande.  
 
Två av typfrågorna avser markägare som upplever sin mark överutnyttjad av besökare 
eller upplever skadegörelse eller nedskräpning på sin mark. 
Vi kommer att återkomma till de här punkterna längre fram i rapporten.  
 
Anmälningar om överträdelser av motorfordon kommer av erfarenhet in till länssty-
relsen, som dock inte kan göra annat än att i bästa fall registrera anmälan. Överträdel-
ser enligt terrängkörningslagen handhas annars av polisen, som oftast också lämnar 
överträdelsen utan åtgärd, enligt studier vid ett par länsstyrelser. 
 
Överträdelser med motorfordon tillhör dock inte de vanligaste anmälningarna vid 
landets länsstyrelser. De hamnar långt ned i listan. När de anmäls är det vanligen 
överträdelser av s.k. fyrhjulingar, som avses. 
 
Den formella hanteringen av allemansrättsliga ärenden 
Hur diarieför man vanligen allemansrättsliga ärenden? Vanligast är att man diarieför 
som förfrågningar, generella klagomål eller på annat sätt.  
 
Tre av länsstyrelserna uppger att man vanligen diarieför som stängselärende enligt 26 
kap 11§ miljöbalken. I ett fall anger man att anmälan sker som klagomål inom områ-
desskydd enligt 7 kap miljöbalken. 
 
Allemansrättsliga ärenden som inte ger upphov till vidare handläggning dokumente-
ras vanligen inte alls. Endast en av länsstyrelserna uppger att man i regel dokumente-
rar sådana ärenden som tjänsteanteckning. Vi återkommer senare i rapporten till detta 
bruk. 
 
Tolv av de 19 länsstyrelserna uppger att man behöver kompetensutveckling med av-
seende på fackkunskaper om allemansrätten. Sju av länsstyrelserna anser att man har 
tillräcklig kunskap. 
 
Vid tio av länsstyrelserna uppger man att allemansrättsliga tvister ofta är en grann-
konflikt. Åtta uppger att det förekommer ”då och då”. Det är således mycket vanligt 
att allemansrättsliga konflikter emanerar ur grannkonflikter. 
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Eftersom allemansrättsliga konflikter kan beröra såväl allmänna som enskilda intres-
sen kan detta få konsekvenser för den juridiska hanteringen av ett ärende. Vi får an-
ledning att återkomma till denna fråga längre fram i rapporten. 
 
Behov av åtgärder för att stärka hanteringen av allemansrätten 
Fyra frågor ställdes för att konkret få svar på behovet av olika former av stöd i myn-
digheternas hanteringen av allemansrätten. Dessa frågor avser om organisationen har 
behov av ytterligare förvaltningsrättslig reglering, ett lagstiftat förbud mot kommersi-
ella aktiviteter på annans mark, att själva verka för att underlätta avtalsslut mellan 
markägare och kommersiella friluftsföretag, samt att själva verka för en fördjupad 
dialog i länet med avseende på öppna marker och tillgänglighet. Svaren fördelar sig 
som i nedanstående tabell:   
 
Finner er organisation behov av:   

 Stort behov Visst behov 

att lagstiftaren överväger ytterligare förvaltningsrättslig reglering   5 

ett lagstiftat förbud mot kommersiella aktiviteter på annans mark?  3 

att verka för att avtalsslut underlättas mellan markägare och företag som driver kom-

mersiellt organiserade friluftslivsaktiviteter? 

3 7 

en fördjupad dialog i ert län vad det gäller tillgänglighet och öppna marker? 4 7  

 
Flertalet länsstyrelser känner inte något behov av legala regleringar. Fem menar sig 
ha ett visst behov av ytterligare förvaltningsrättslig reglering och tre känner ett visst 
behov av ett lagstiftat förbud mot kommersiella aktiviteter på annans mark, t.ex. ge-
nom miljöbalken. 
 
Betydligt fler känner ett stort eller visst behov (tio länsstyrelser) av att själva kunna 
verka för avtalsslut mellan markägare och friluftsföretag. Elva länsstyrelser känner ett 
stort eller visst behov av en fördjupad dialog avseende tillgänglighet och öppna mar-
ker. 
 
De kommentarer man ger till ovanstående är: 

 1. Lst behöver istället resurser för tillsyn, både operativt och genom förebyggande in-
formation.   3. Lst använder redan idag i egenskap av markförvaltare (renbetesfjäll 
och statligt ägda naturreservat) avtal (nyttjanderätt) eller muntligt samråd för att 
minska olägenheter för naturmiljön (slitage, störning hotade djurarter) och rensköt-
seln.  4. Behov att utarbeta riktlinjer för att dra gränser för allemansrätten och rutiner 
för hur vi kan nå nyttjare och hur vi lämpligast utformar avtal/samråd. 

 Allemansrätten behöver förtydligas. Inget förbud mot kommersiella aktiviteter men 
en reglering tex genom en anmälan till markägaren. 

 Förstärkning av tillsynsmöjligheterna samt en modernisering av 26:11 MB 
 Förtydligande av allemansrätten 
 Kommentar till fråga 3: Inte nyttjanderättsavtal mellan markägare - företag men vore 

bra med goda exempel/metoder på hur man kan samarbeta/mötas för att få ömsesidigt 
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förtroende för varandras verksamheter och diskutera hur man kan hjälpas åt för att 
undvika konflikter, t.ex. var/hur kommer verksamheten att bedrivas, hur kan man fö-
rebygga påverkan på varandras verksamhet och miljön 

 ombudsman 
 snöskoterkörning betraktas som allemansrättsligt tillåtet 

 
Som vi redan konstaterat utgör olaga instängsling ett av tio-i-topp problemen. En av 
frågorna i enkäten avser att belysa om 26 kap 11§ miljöbalken är ett tillräckligt och 
effektivt lagstöd i detta avseende. Frågan lyder: Fungerar för er del 26 kap 11 § mil-
jöbalken som ett effektivt lagstöd att förelägga vid olagliga stängsel? Svaren fördelar 
sig på följande sätt: 
 
  Frekvens Procent 

Ja, ofta 6 31,6 

Ibland 10 52,6 

Nej, sällan 2 10,5 

Nej, inte alls 1 5,3 

Total 19 100,0 

 
Som vi ser svarar majoriteten, tio, av länsstyrelserna att lagrummet fungerar ”ibland” 
och ytterligare sex att det fungerar ”ofta”. Tre svarar att det sällan eller aldrig funge-
rar. 
 
Hur ofta förelägger man då enligt 26 kap 11§?  
 
16 länsstyrelser svarar ”sällan” eller ”aldrig”. ”Ibland”, svarar tre länsstyrelser. Vi 
kan således konstatera att lagrummet inte används speciellt frekvent.  
 
När det gäller samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken menar så gott som samtliga, 18 
länsstyrelser, att man hanterar organiserade friluftsaktiviteter i samråd enligt ovanstå-
ende lagrum. Man anger följande exempel: 
 
Exempel på organiserade friluftslivsaktiviteter som hanteras genom samråd enligt 12 kap 6 § miljö-

balken 

 Frekvens 

Anläggande av vandringsleder, vindskydd o.dyl., större arrangemang, viss kommersiell verksam-

het t.ex. hundspann, 

1 

guldvaskning, kanotleder 1 

Lst har föreskrivit anmälningsplikt enligt mb 12:6 för organiserad helikopterskidåkning i ett stort 

fjällområde. Även i vissa andra fall tar vi upp organiserad friluftsverksamhet som 12:6-samråd. 

1 

Multisporttävlingar är de enda som kontaktar oss 1 

Orientering 7 

Orientering, krigsspel 1 

Orientering, motortävlingar 1 

orientering, ridning 1 
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Orientering, scoutläger fjällen, multisportevent 1 

Orienteringstävlingar, naturguidning 1 

Orienteringstävlingar, stora scoutläger, anläggning av leder 1 

Orientering, cykling, ridning, annat ex; scoutläger 1 

 
Som synes utgör orientering i någon form den organiserade aktivitet man använder 
samrådsförfarandet mest frekvent för. Över huvud taget är det stora tillfälliga arran-
gemang som föranleder samråd. Detta är också rimligt med tanke på att det är dessa 
arrangemang som kan innebära störst olägenhet. 
 
Kommersiella aktiviteters betydelse i länen 
Enkäten visar klart att de allemansrättsligt baserade, kommersiella aktiviteterna har 
stor betydelse i dagens Sverige. Den utvecklingsbeskrivning som Klas Sandell ger i 
sin separata rapport om allemansrätten har ett empiriskt stöd i enkätmaterialet.  
 
På frågan om vilka konsekvenser det skulle få för turistnäring, rekreation och frilufts-
liv i det specifika länet om kommersiella aktiviteter undantogs från allemansrätten, 
svarar man så här:  

 Denna form av turism är mycket viktig i stora delar av länet och har stor betydelse 
för lokal utveckling, så det skulle få stora konsekvenser. Om det inte är så att man 
kan ge tillstånd genom ett mycket enkelt förfarande t.ex. genom anmälningsplikt. 

 Det skulle vara mycket negativt för utveckling av främst naturturism. Sannolikt även 
för annat organiserat friluftsliv, eftersom gränsdragningen för vad som är kommersi-
ellt blir mycket svår. 

 Hämmande 
 Kan leda till viss minskning av kommersiellt ordnade friluftsaktiviteter. 
 Negativa konsekvenser! Större osäkerhet om vad som gäller, tolkningsproblem, m.m. 
 Ökad administration. Mindre företag skulle slås ut. 
 Ökad byråkrati, ökade svårigheter för vissa näringsidkare, men fördel att i delar av 

länet finns mycket stora markägare => få avtalspartner. 
 Omfattande negativa konsekvenser. 
 Onödigt krångel, "kommersiell" kommer alltid vara en svår avvägning att göra. Vi 

anser att allemansrätten är tillräcklig med de gränser som ges i annan lagstiftning. Vi 
har inte upplevt kommersiella aktiviteter som ett problem i länet. Stängselgenombrott 
är delegerat till flera av  kommunerna. 

 Stora konsekvenser. 
 Vi bedömer risk för stora konsekvenser. I länet förekommer mycket organiserade ak-

tiviteter, såväl kommersiella som ideella. Gränsdragningsproblem vad gäller olika ty-
per av nyttjare, försvårad utveckling av lokalt näringsliv och naturturism. 

 Det beror på hur man definierar kommersiella aktiviteter. Vissa bär- och svamp-
plockare säljer på torget. Vissa stallägare skulle få svårt att fortsätta eftersom de inte 
har tillräckligt med egen mark att vara på. 

 Det skulle kunna försvåra för en del aktiviteter t.ex hästsport 
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 Vissa turismentreprenörer skulle få ett merarbete och i vissa fall behöva begränsa sin 
verksamhet - gäller t.ex organiserad fisketurism, ridning och kommersiell natur- och 
kulturguideverksamhet. Vissa konflikter i t.ex skärgården om fisketurism skulle 
tvingas lösas upp. Utbudet av organiserat friluftsliv skulle begränsas något, åtmin-
stone tillfälligt.  

 Förmodligen endast små konsekvenser 
 Liten påverkan 
 Troligen inte så stort som det ser ut i dag 
 Vet ej. 
 Vi kan inte bedöma det. 

 

 
Figur 1: Länsstyrelsernas bedömning av dagens friluftsliv 

 
Fortfarande tycks enskilt friluftsliv dominera i länen, tätt följt av icke-kommersiellt 
organiserat friluftsliv, enligt länsstyrelsernas bedömning. 
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Figur 2: Länsstyrelsernas bedömning av friluftslivets utveckling under 2000.talet 

 
Ser vi däremot utvecklingsmässigt på de olika formerna av friluftsliv ger oss länssty-
relserna en helt annan bild. På frågan om hur länsstyrelserna uppfattar utvecklingen 
under 2000-talet svarar man att det är de kommersiellt organiserade aktiviteterna som 
utvecklats, medan enskilt och icke-kommersiellt organiserade aktiviteter t.o.m. mins-
kat något. 
 
Har länsstyrelserna då beredskap inför utvecklingen? Konkret tillfrågades de om man 
diskuterat och eventuellt tagit fram riktlinjer för hur kommersiella aktiviteter ska han-
teras vid föreskrifter för statliga naturreservat. 
  
Endast tre länsstyrelser uppgav att man aldrig diskuterat frågan. Resten uppgav att 
man diskuterat frågan, men av dessa var det enbart fyra som uppgav att man också 
tagit fram riktlinjer för hur de kommersiella aktiviteterna skall hanteras vid författan-
det av föreskrifter för de statliga naturreservaten. 
 
Kan länsstyrelserna tänka sig att delta i en bred kunskapssatsning kring allemansrät-
ten i sitt län? 
 
Majoriteten, 13 länsstyrelser, uppgav att man inte hade resurser för en sådan satsning, 
medan resten, 6 länsstyrelser, uppgav att man gärna deltar om någon annan arrangerar 
den.  
 
Hoten mot allemansrätten, enligt enkätsvaren 
Vilka hot upplever man då inom länsstyrelsevärlden mot allemansrätten? De största 
hoten enligt enkätmaterialet kan sammanfattas under fyra rubriker: Informationsbrist, 
privatisering, överreglering och överutnyttjande av kommersiella aktörer. 
 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6470 
Allemansrätten och dess framtid 

 

 158

Enkätsvaren är följande: 
INFORMATIONSBRIST 
Att den missbrukas av okunskap. 
Dålig kunskap ger onödiga konflikter, polariserade markägarintressen 
Missbruk av allemansrätten. Okunskap om allemansrätten, det ansvar och de skyldigheter 
som den innebär. 
Okunskap hos allmänhet och markägare. 
Okunskap. Otydlig lagstiftning. 
Sämre kunskap om allemansrätten bland allmänheten 
Information från myndigheter och material till ideella friluftsorganisationer så att vi kan bi-
behålla kunskapen hos allmänheten och uppväxande generationer om vad allemansrätten 
innebär och särskilt vad man bör tänka på lobbyism och politik från ffa markägare som ver-
kar för inskränkningar i allemansrätten. Okunskap hos företag om vad allemansrätten inne-
bär, d.v.s. att man också har ett egenansvar i marknyttjandet. 
Missbruk av rättigheterna. Okunskap om allemansrätten hos svenskar och utländska turister. 
 
PRIVATISERING 
En för stark privatisering och exploatering av områden som är viktiga för allmänheten. Brist 
på tillgänglig attraktiv natur i tätortsnära lägen kring större tätorter. Ökade konflikter kring 
kommersiellt nyttjande av annans vatten eller mark - t.ex fiske 
Olaglig exploatering av strandskyddsområden. 
Överexploatering av strandnära områden. 
Privatisering genom bebyggelse och ökat ianspråktagande av mark. 
Miskande resurser till granskning av strandskyddsdispenser och till tillsynsvägledning till 
kommunerna. Bristen på resurser till tillsyn i skyddade områden och då med avseende på 
strandskyddet.  
 
ÖVERREGLERING 
Det är inte lämpligt att lagstifta om frågor som kan hanteras bättre genom andra former av 
lösningar. t.ex bör information, förbättrade samrådsprocesser och civilrättsliga överenskom-
melser användas i högre utsträckning för att minska intressemotsättningar. Många av proble-
men är redan idag lagbrott som bör lagföras i högre utsträckning.  
En ökad reglering 
 
ÖVERUTNYTTJANDE AV KOMMERSIELLA AKTÖRER 
Att det storskaliga utnyttjandet av naturen ska förstöra för den enskildes möjlighet till fri-
luftsaktiviteter på grund av ovilja hos markägare som känner sig utnyttjade. 
Att kommersiella aktörer överutnyttjar allemansrätten och därmed skapar konflikter genom 
störning och skada på allmänna och enskilda intressen, ex nedskräpning, störning av hotade 
djurarter och renskötsel, markslitage. 
Fler kommersiella aktörer som överutnyttjar allemansrätten. Ökat inslag av alternativa verk-
samheter inom jord- och skogsbruket (t.ex. uthyrning av jakt och fiske, vilthägn m.m.) som 
lättare kommer i konflikt med allemansrätten. 
Kommersialisering av aktiviteter i naturen 
Kommersiellt utnyttjande som leder till störningar i naturen, nerskräpning och slitage. 
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Informationsbristen visar sig i okunskap om allemansrättens krav på aktsamhet och 
att allmänheten därför agerar oaktsamt i naturen eller i att markägare agerar mot de 
allmänna intressena. 
  
Privatiseringen vilar på äganderättens allt starkare ställning. Fastighetsägare från län-
der där äganderätten till mark är mer omfattande än i Sverige, som Danmark och 
Tyskland, påverkar också. Instängsling och ianspråktagande av allmänna stråk m.m. 
utgör ett starkt hot mot allemansrätten om man från samhällets sida inte förmår att 
bevaka allemansrättens kärna. 
 
Överreglering som hot mot allemansrätten innebär att själva regleringen tar bort dy-
namiken i sedvanerätten. Man menar att det finns andra möjligheter att styra upp an-
vändningen av allemansrätten än att juridiskt styra upp sedvanerätten. 
 
Överutnyttjandet av kommersiella aktörer kan skada naturen allvarligt, eftersom den 
vilar på ett frekvent nyttjande.  Speciellt om det förhåller sig så att de kommersiella 
friluftsaktiviteterna ökar. Egentligen kan det ses som ett särfall av informationsbrist, 
men röster finns också i den allmänna debatten att kommersiella aktiviteter skall un-
dantas från allemansrätten. 
 

Allemansrätten – en rätt för alla? 
 
Grannelagsrätt och rörligt friluftsliv 
Omkring 930 instiftades det isländska alltinget och de första allmänna lagarna för 
hela Island infördes. Lagboken, Grágás, en av de mest anmärkningsvärda nordiska 
nedteckningarna med juridiskt innehåll från medeltiden, innehåller också en reglering 
av enskildas förhållning till allmänningar (se Vilhjálmur, 1974 och på Internet i ut-
drag ”septentrionalia.net/etexts/gragas.pdf)”, vilket torde utgöra den äldsta nedteck-
ningen med liknande innehåll, som allemansrätten.  
  
I Grágás anges att man t.ex. får plocka bär för att äta på platsen, men inte ta med sig. 
Man får också fiska och fånga fåglar. I den efterföljande Jónsbók anges också att re-
sande får ta i skogen det som behövs för att reparera vagnar eller slädar m.m. och ta 
ved för eld för den som övernattar ute i skogen om det är nödvändigt. 
  
I begynnelsen var förmodligen allemansrätten en grannelagsrätt som innebar en rätt 
att ta sig lämpligaste vägen över grannarnas mark. Denna ”färdselrätt” anses natur-
ligtvis ha sin yttersta gräns i 12 kap 4 § brottsbalken, där det helt enkelt stadgas straff 
för den som tar sig olovlig väg över tomt eller plantering. Befintliga vägar får dock 
nyttjas, med reservation för att den som på något sätt vistas i eller kränker annans 
hemfridszon (tomtplast) då kan dömas för hemfridsbrott. (Jonzon m fl) Att det sedan 
kan vara såväl praktiskt som juridiskt besvärligt att avgöra var tomtplatsen slutar ut-
gör ett problem som ofta kommer att drabba myndigheter, vilket jag återkommer till 
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senare i rapporten. 
  
Eftersom allemansrätten inte sällan ger upphov till tvister mellan grannar, är det i den 
delen frågan om typisk ”domstolsjuridik”, där privaträttsliga relationer ska redas ut 
genom domstolens försorg och rätten till ett eventuellt skadestånd avgöras.  
 
Betraktar man allemansrätt som grannelagsrätt, finns också ett implicit antagande att 
man grannar emellan har en viss aning om vem som gör vad på varandras marker. 
Den markägare som anser sig överutnyttjad eller på annat sätt drabbats av olägenheter 
har de facto en möjlighet att identifiera en förövare och därmed inleda ett rättsligt 
förfarande. 
  
När grannar träter finns endast undantagsvis ett allmänt intresse inblandat. Det undan-
taget innebär i regel att det omtvistade markområdet också utgör ett ”områdesskydd” 
enligt 7 kap miljöbalken, t.ex ett strandskyddsområde. Då begränsas markägarens 
utrymme ytterligare så till vida att det allmänna, genom tillsyn, kommer att bevaka 
allmänhetens tillgång till den aktuella fastigheten och/eller förutsättningarna för ett 
värdefullt växt- och djurliv. I det läget blir rätten till hänsynsfullt tillfälligt nyttjande 
ett allmänintresse med en allmän företrädare (kommun eller länsstyrelse genom sin 
tillsyn).  
 
Vardagligt uttryckt kan man säga att grannelagsrätten blir till miljöbalksrätt med allt 
vad detta innebär av möjligheter för myndigheter, organisationer och naturligtvis 
markägaren (såsom adressat för ett föreläggande), att föra talan. Vi får anledning att 
återkomma till temat ”allemansrätt som miljöbalksjuridik” längre fram i denna rap-
port. 
 
Allemansrätten och det rörliga friluftslivet 
Allemansrätt för det s.k. ”rörliga friluftslivet” är någonting vi diskuterar ur ett re-
kreations- och friluftslivsperspektiv och beaktat det synsättet torde allemansrätten 
vara av yngre datum och framsprungen ur såväl den tidiga begränsade turismens ut-
övande och behov, välfärdsstatlig reglering av arbetsmarknaden under 1900 talet, 
medvetna ”folkhälsobeslut” under 1960-70 talet samt samtida livsstilsbehov såsom 
äventyrs- och upplevelseturism. (Sandell m fl) Ur ett förvaltningsrättsligt perspektiv 
har det rörliga friluftslivet kommit att ges vissa företräden vid intressekonflikter vid 
hantering av s.k. riksintressen genom bl.a. de geografiskt avgränsade hushållningsbe-
stämmelserna i 4 kap miljöbalken. Även genom de verksamhetsanknutna hushåll-
ningsbestämmelserna i 3 kap miljöbalken åtnjuter det rörliga friluftslivet ett skydd. 
 
Allemansrätt och kommersiella aktiviteter 
Frågan om kommersiella organisationer ska kunna utnyttja grundlagens förbehåll om 
allmänhetens fria tillgång till naturen har varit flitigt omdebatterad. Viktiga argument 
för avtalsplikt har varit olägenheter som riskerar att uppkomma vid kommersiellt bruk 
av allemansrätten, samt den mer principiella ståndpunkten att markägaren i någon 
mån alltid har kostnader för sitt markinnehav, vilket då motiverar ersättning vid nå-



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6470 
Allemansrätten och dess framtid 

 

 161

gon annans kommersiella brukande. 
 
I förarbetena till regeringsformen görs ingen direkt åtskillnad mellan kommersiella- 
och ickekommersiella organisationers allemansrätt. Samma sak gäller enligt förarbe-
tena till miljöbalken, som dock har en skrivning om att ”arrangemang av någon bety-
delse” inte bör ske utan markägarens medgivande (prop 1993/94:117 s 18 ff, prop 
1997/98:45 del 1 sid 301). 
  
Reglerna i 12 kap 6 § miljöbalken möjliggör vidare anmälan från företag som har för 
avsikt att genomföra större friluftsevenemang på annans mark, vilket möjliggör för 
tillsynsmyndigheten att i vanlig ordning förelägga om försiktighetsmått. Länsstyrel-
sen kan också genom beslut förordna om obligatorisk anmälningsplikt, vilket också 
förekommer enligt insamlade data från länsstyrelserna.  
 
Naturligtvis kan inte markägaren, utan endast företaget, överklaga tillsynsmyndighe-
tens beslut, vilket innebär att renodlade ”markägarintressen” inte kommer att bli fö-
remål för tillsynsmyndighetens eventuella föreläggande om försiktighetsmått. Mark-
ägarintresset kan manifesteras genom att tillsynsmyndigheten remitterar anmälan till 
markägaren. 
 
Trots att markägaren endast har mycket begränsade möjligheter att agera med stöd av 
miljöbalken, innebär naturligtvis ett föreläggande att företaget riskerar att utlösa verk-
ställighetsåtgärder från tillsynsmyndighetens sida genom att strunta i föreläggandet. 
Likaså kan företaget genom agerande i strid mot tillsynsmyndighetens föreläggande, 
medföra att man i praktiken gör sig skyldig till ett miljöbrott av något slag, eller vid 
upptäckt vid tillsynsmyndighetens tillsyn, brott mot anmälningsplikten.  
 
Skadeståndsrättsligt är det däremot oomtvistat att ett företag som genom sin verk-
samhet eller sina kunders agerande brustit i aktsamhet, exempelvis genom att åsido-
sätta allemansrätten till skada för markägaren, kan ådra sig ansvar. (2 kap 1 § 3 kap 1 
§ skadeståndslagen). 
 
Rent normativt finns anledning att fråga sig vad regeringsformens och miljöbalkens 
juridiska ”omnämnande” av allemansrätt egentligen innebär i form av begränsning i 
markägarens befogenheter på egen fastighet, och i förlängningen om det genom nuva-
rande lagstiftning finns fog för att öppna upp för regler om ”avtalsplikt” (se vidare 
t.ex Bengtsson, Grundlagen och äganderätten, 1996). 
  
Styrkan i att allemansrätten till sitt normativa innehåll är oreglerad, ligger däri att 
rättsområdet kan leva med i en föränderlig omvärld, där exempelvis friluftslivets 
och/eller markägandets förutsättningar skiftar. Nackdelen är den att den som åberopar 
allemansrätten som grund för sin talan, då förhåller sig till en vag sedvanerättsligt 
definierad rättsnorm, vilket kräver överväganden och tolkning från domstolar och 
myndigheter. Hos tillsynsmyndigheten uppkommer gång på gång frågan om ”vad 
som är ett lagligt stängsel enligt allemansrätten. Ett lagligt stängsel behöver inte med 
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nödvändighet vara i samklang med det allmänna rättsmedvetandet och främjar i prak-
tiken inte passage. Ett stängsel kan vara lagligt men i moralens utkanter. Vilket till-
träde måste markägaren som ”minimum” tillhandahålla? 
 
Frågan om friluftslivets ”bolagisering”, och därmed eventuella ekonomiska anspråk 
som uppkommer genom krav från markägare, ser i ett myndighetsperspektiv inte ut 
att vara en ”stor” fråga. Frågan är naturligtvis äganderättsligt känslig, och en fråga om 
avgränsning av allemansrättens normativa innehåll till att omfatta endast det s k icke-
kommersiella nyttjandet har redan orsakat stor debatt.  
 
Bortsett från att införande av tillståndsplikt naturligtvis innebär en avsevärd föränd-
ring i förhållande till vad som i nuläget betraktas som gällande rätt, skulle den för-
modligen också ge upphov till flera gråzoner av juridiska avgränsningsproblem så-
som frågan om hur man avgränsar det kommersiella friluftslivet i förhållande till det 
ideélla, hur exempelvis ekoturismföretagens behov av att sluta avtal med flera mark-
ägare för att genomföra en enda aktivitet ska hanteras, samt naturligtvis prissättning-
en. Är det själva tillgången till marken som ska prissättas, eller är det rätten för ett 
företag att saluföra t.ex naturvärden som finns på marken, och är då vissa naturvärden 
mer värda än andra (hur mycket kostar det att använda en meter klippa att klättra på i 
Skåne respektive Norrbotten?) 
 
Företag som bedriver verksamhet och som genom sitt eller sina kunders agerande 
åstadkommer störningar, skador eller andra olägenheter ansvarar i vanlig ordning för 
ett eventuellt åsidosättande av de allmänna hänsynsreglerna, enligt 2 kap miljöbalken, 
i den mån olägenheten utgör en fara för människors hälsa eller för miljön. Olägenhe-
ten ska då, enligt vanlig miljöbalksbedömning, vara i någon mån varaktig och inte 
kunna hänföras till förhållanden på orten. Återigen råder en situation där själva mark-
ägarrätten och dess intressen normalt inte utgör grund för talan med stöd av miljöbal-
ken, samtidigt som det inte är helt orimligt att tänka sig att vissa verksamheter, såsom 
t.ex kommersiell bärplockning, också drar med sig rena olägenheter ur just ett hälso-
skyddsperspektiv. 
 

Markägande och marknyttjande 
 
Äganderätten är inte oändlig. Den omgärdas med vissa inskränkningar, kulturellt och 
historiskt definierade. Markägande, liksom allt annat ägande, får utövas med de be-
gränsningar som lagstiftaren slår fast vid varje historiskt given tidpunkt. 
  
Rätten till marknyttjande är grundlagsskyddad och i detta grundlagsskydd ligger im-
plicit förutsättningen att markägaren måste tåla en viss rådighetsinskränkning. Mark-
nyttjande enligt allemansrätten har en normativt stabil och sedvanerättsligt definierad 
värdekärna som innebär ungefär ”hänsynsfullt tillfälligt nyttjande av annans mark”. 
Detta är, enligt författarens bedömning, vad vi har rätt till, varken mer eller mindre.  
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Inom vissa områden finns det större utrymme för allemansrättsligt nyttjande, inom 
andra områden är utrymmet mindre.  
 
Äganderättens innehåll är med andra ord dynamiskt, och måste förstås utifrån histo-
riskt bestämda juridiska förutsättningar. Inom ett visst givet politiskt system kan det 
finnas extremt lite eller extremt mycket utrymme för utövande av privat äganderätt.  
 
Inom vårt eget politiska och kulturellt definierade samhälle, med sina välfärdsstatliga 
förutsättningar har lagstiftaren att besluta diverse inriktningar för utövande av ägan-
derätt. Vi tar här hänsyn till s.k. allmänna intressen, eller annorlunda uttryckt, sådana 
gemensamma prioriteringar, som genom lagstiftning inskränker den enskildes förfo-
ganderätt över det ägda. 
 
Miljörätten, som i många avseenden är normativt komplex, utgör ett exempel på han-
tering av allmänna intressen och miljöbalkens andra kapitel innehåller exempelvis 
normer som allmänt kallas för allmänna hänsynsregler.  
 
De allmänna hänsynsreglerna gäller för alla och envar som bedriver verksamhet eller 
vidtar en åtgärd som kan skada det allmänna intresset av en god miljö. Den enda be-
gränsningen i de allmänna hänsynsreglernas giltighet gäller för den som genom till-
stånd enligt miljöbalken garanteras ”frisedel” från ytterligare myndighetskrav (Det 
som är prövat är prövat!). Att man sedan kan diskutera rättskraften hos olika slag av 
tillstånd och dispenser enligt miljöbalken, faller utanför denna rapport.  
 
Med miljörätten som exempel vill jag påstå att vi lever i ett politiskt system som är 
fullt av inskränkningar i äganderätten, och jag vill betrakta den grundlagsskyddade 
allemansrätten som en av dessa. Lagstiftaren har funnit behov av att skydda själva 
tillgängligheten såsom ett allmänt intresse, och utifrån den föresatsen får sedan grän-
sen för tillgängligheten hanteras med hjälp av diverse annan reglering. 
  
Markägarens rätt och möjlighet att föra talan vid olägenheter som uppstår vid alle-
mansrättsligt nyttjande är inte ett allmänt intresse, inte heller en enskild marknyttjares 
problem med tillgänglighet. Ett allmänt intresse uppstår när kollektivet eller den ge-
mensamma miljön vidkänns olägenheter som motiverar ett ingripande från det all-
männa. 
 

Befintlig rättsinramning av allemansrätten 
 
Allemansrättens grundlagsskydd 
Allemansrätten fick sin rättsliga reglering i grundlagen 1994 genom 2 kap 18 § reger-
ingsformen (numera 2 kap 15 § regeringsformen)), där man helt kort säger att “Alla 
ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som föreskrivits 
ovan”..  
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Skyddet infördes samtidigt som den europeiska konventionen om de grundläggande 
fri- och rättigheterna (prop. 1993/94:117) undertecknades.  
 
I propositionen ansågs det inte lämpligt att låsa allemansrätten till sitt innehåll, lika-
så angavs att en rimlig rådighetsinskränkning inte berättigar markägaren till någon 
intrångsersättning. 
 
Vakthållningen kring allemansrätten är inte rationellt organiserad, men miljöbalken, 
rätt använd, kan tillhandahålla en del användbara verktyg. Vakthållningen sker med 
utgångspunkt från 7 kap 1 § miljöbalken.  
 

”Var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen skall visa 
hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den..”   

                                                                              (7 kap 1 § miljöbalken) 
 
Angränsande regler som något avgränsar frizonen från markägarens rätt till hemfrid 
är brottsbalkens stadganden om hemfridsbrott och olaga intrång (4 kap 6 § Brottsbal-
ken), skadegörelse, åverkan, tagande av olovlig väg (12 kap 1, 2, 4 § § Brottsbalken).  
 
Vad som inte är förbjudet enligt dessa regler anses i regel, genom motsatsslut, vara 
tillåtet, med vissa inskränkningar som framgår av rättspraxis t.ex NJA 1949 s. 167 
samt NJA 1996 s. 495. 
 
Den straffrättsliga bedömningen begränsas naturligtvis av storleken på själva hem-
fridszonen, samt omständigheter i det enskilda fallet. 
 
Grundlagsskydd under luppen 
Ur förarbetena till regeringsformens bestämmelse om egendomsskydd ges ett förbe-
håll där allmänhetens nyttjande av naturen enligt allemansrätten garanteras. I prop. 
1993:94:117 s 18 ff anges bl a: 
 

”Det skydd som den enskildes egendom genom den föreslagna bestämmelsen till-
försäkras får inte utgöra något hinder mot att allmänheten utnyttjar naturen enligt 
vad som följer av den på sedvanerätt grundade allemansrätten. Uttrycket alle-
mansrätt förekommer redan i naturvårdslagen men är inte definierat i någon för-
fattning. Allemansrätten får sitt innehåll främst genom motsatsvisa tolkningar av 
vissa straffstadganden. Den kan nu sägas innebära att det är tillåtet för var och en 
att ta sig fram till fots över annans mark med undantag för tomtmark som ligger 
intill någons bostad. Det är vidare tillåtet att tillfälligt uppehålla sig på samma 
mark och att där slå upp ett tält för någon enstaka natt. Vidare har var och en rätt 
att på annans mark plocka bär och svamp, liksom nedfallna grenar och kvistar. 
Även rätten för var och en att fiska med handredskap på vissa enskilda vatten har 
beskrivits som en rättighet av i huvudsak allemansrättslig natur.  
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Allemansrätten kan ur markägarens perspektiv sägas innebära en inskränkning i 
hans äganderätt till fastigheten utan att han har rätt till någon ersättning för den. 
Regeringen delar därför kommitténs uppfattning att det i bestämmelsen bör göras 
ett uttryckligt förbehåll för allemansrätten. Den omständigheten att allemansrätten 
inte är direkt definierad i författning och att vissa därför kan ha en vag uppfattning 
om dess innebörd utgör enligt vår mening inget hinder mot att här ta till ett förbe-
håll för allemansrätten. På detta sätt ges också allemansrätten en grundlagsförank-
ring. Avsikten är dock inte att ge allemansrätten en en gång för alla bestämd inne-
börd och därigenom låsa den till just den rörelsefrihet i naturen som i dag får an-
ses ha sitt stöd i denna. Mot bakgrund härav och då allemansrättens gränser kan 
anses föränderliga är det, som vissa remissinstanser önskar, inte heller lämpligt att 
i detta sammanhang ange något om hänsyns- och ansvarstagande eller föreskriva 
begränsningar i allemansrätten. Det bör emellertid för tydlighetens skull anmärkas 
att syftet med förbehållet för allemansrätten inte är att ge en längre gående rätt att 
nyttja naturen än enligt nu accepterade former” 
 

Intressant i sammanhanget är att Kammarrätten i Sundsvall i dom i mål nr 1025-10, 
konstaterar att (i samband med laglighetsprövning enligt 10 § kommunallagen gäl-
lande avgiftsuttag för kommunalt iordningsställda skidspår): 
  

”I mål om laglighetsprövning, som är det begränsade prövningsinstitut som är till-
lämpligt i förevarande mål, kan ett beslut förklaras olagligt om det strider mot ut-
trycklig lag eller författning. Allemansrätten är införd men inte definierad i reger-
ingsformen. Den framgår i viss mån också av annan lagstiftning såsom miljöbal-
ken och av vissa straffbestämmelser. När det gäller den fråga som nu är aktuell, 
att avgiftsbelägga nyttjande av skidspår på mark som alltjämt får anses tillgänglig 
för allmänheten, finns dock ingen klar och entydig bestämmelse i lag eller författ-
ning att finna ledning i. Kammarrätten finner därför att det inte finns förutsätt-
ningar att i ett mål om laglighetsprövning klart konstatera att det av fullmäktige 
fattade beslutet strider mot lag eller författning” 
 

När Kammarrätten i sin dom konstaterar att allemansrätten inte är definierad i reger-
ingsformen väcker detta frågor om allemansrättens normativa avgränsning. Om den 
sedvanerättsliga normen, såsom den finns beskriven i förarbetena till regeringsfor-
men, har så svagt materiellt innehåll att den inte kan läggas till grund för t.ex en lag-
lighetsprövning, då finns anledning att ifrågasätta betydelsen av förbehållet i grundla-
gen. Enligt 10 kap kommunallagen skall ett överklagat beslut upphävas, om: 
 

1. det inte har tillkommit i laga ordning, 
2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller 

landstinget 
3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller 
4. beslutet strider mot lag eller annan författning.  
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Klaganden i det aktuella skidspårsärendet har uppenbarligen ansett att kommunens 
beslut stred mot lag eller annan författning, d.v.s. regeringsformen med sitt förbehåll 
för allemansrätten som säger att tillgång till annans mark enligt allemansrätten inte 
ska kosta pengar. 
  
Miljöpolitikens ambitioner 
”En droppe, droppad i livets älv, 
  har ingen kraft att flyta själv. 
  Det ställs ett krav på varenda droppe: 
  hjälp till att hålla de andra oppe!” 
                   (ur Tage Danielssons Postilla) 
 
Varenda liten myndighetsåtgärd hjälper oss att hålla kursen: en hållbar samhällsut-
veckling. Små och stora beslut samverkar med helheten. Tages lilla poem ovan fångar 
på ett alldeles utmärkt sätt den holistiska grundtanken i miljöarbetet. 
 
Det har nu gått 13 år sedan miljöbalken trädde i kraft. 
 
Miljötillsynsarbete ska bedrivas med avstamp såväl som målsättning i de 16 miljö-
kvalitetsmål som beslutats av riksdagen. Miljöpolitikens tydliga ambition är sam-
hällsutveckling med tillväxt, på ett hållbart sätt. 
 
Hållbar exploatering innebär att miljöprövning och tillsyn inte endast bör besvara 
frågan ja eller nej till en verksamhet eller en åtgärd, utan snarare hur och på vilket 
sätt, samt till vilka kostnader för det allmänna och den enskilde. Vid verksamheter 
och/eller åtgärder som ur ett miljöperspektiv innebär en oacceptabel belastning för 
människors hälsa eller för miljön, aktiveras stoppregler eller mer ingående begräns-
ningar i form av villkor. Detta gäller vid såväl pågående som nya verksamheter, t.ex 
genom att lagstiftaren infört ett system med miljökvalitetsnormer. 
 
Dagliga avvägningar mellan miljönytta och exploateringsekonomi är motorn i syste-
men för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Avvägningskompetensen är den vik-
tigaste förmågan hos alla tjänstemän som hanterar miljölagstiftningen i sitt arbete.  
 
Är det ont om en resurs, t.ex strandnära mark, då minskar möjligheterna till exploate-
ring samtidigt som strandskyddstillsynen måste bli effektivare. Är det ekonomiskt 
och miljömässigt rimligt att använda avfall till olika anläggningsändamål, då får 
myndigheterna se till att verksamhetsutövarna placerar rätt avfall på rätt plats o.s.v.  
 
Huvudsaken, om man så vill spelregel nummer ett i avvägningsspelet, är att tillsyns-
myndigheten (tillsammans med miljöprövningen) agerar miljönyttologiskt, förutsäg-
bart och konsekvent. Detta är vad man i dagligt tal brukar benämna som rättssäkert. 
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Möjligheter enligt miljöbalken 
1 kap 1 § miljöbalken stadgar att alla ska visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge 
med naturen. 
  

”Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som inne-
bär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god 
miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och 
att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för 
att förvalta naturen väl.” 

                              (1 kap 1 § miljöbalken) 
 
Framförande av motorfordon i naturen regleras genom terrängkörningslagen 
(1975:1313) och allemansrätten anses av tradition inte innefatta motoriserad framfart. 
Vägbommar och liknande är således i de flesta fall helt lagligt när privata markägare 
önskar skydda sina marker mot framfart med motorfordon. 
 
Anmälningsplikt enligt 12 kap 6 § miljöbalken skulle kunna beslutas för aktiviteter 
som kan orsaka skada eller slitage å naturen (miljöbalksutredningens förslag). Detta 
är en förvaltningsrättslig möjlighet som den här föreslagna utredningen kommer att 
behandla separat.  
 
Det är viktigt att komma ihåg att det primärt inte är olägenheter för fastighetsägaren 
som utgör grund för tillsynsmyndigheten att ingripa med stöd av detta lagrum, eller 
att förordna om anmälningsplikt. Det primära är det allmänna intresset av god miljö.  
 
26 kap 11 § miljöbalken (lagstiftningen om stängselgenombrott) ger tillsynsmyndig-
heten möjlighet att förelägga om stängselövergångar i områden som är av betydelse 
för friluftslivet. 
 
32 kap miljöbalken ger markägaren vissa möjligheter till ersättning efter det att till-
synsmyndigheten ingripit med stöd av 12 kap 6 § miljöbalken. Denna möjlighet är 
dock starkt begränsad eftersom ersättningar enligt miljöbalken tar fasta på pågående 
markanvändning. I det grundlagsstadgade skyddet för allemansrätten ligger också 
förutsättningen att det allemansrättsliga nyttjandet ska kunna ske utan ersättning till 
markägaren. 
 
Miljöbalksutredningen konstaterade att, när det kommer till förebyggande skyddsåt-
gärder, måste gälla helt vanliga hänsynsregler enligt miljöbalken. Kraven på en 
kommersiell verksamhetsutövare blir med hänvisning till rättspraxis högre ställda än 
gentemot en enskild verksamhetsutövare. 
 
Ett problem med allemansrättsliga ärenden med miljöbalken som grund är talerätten, 
d.v.s. vem som har rätt att föra upp ett allemansrättsligt problem på den juridiska 
agendan. Låt mig visa detta med ett exempel gällande stängsel och stängselgenom-
brott enligt 26 kap 11 § miljöbalken. 
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Nedanstående dom från Miljööverdomstolen illustrerar på ett tydligt sätt rättsläget 
vad avser enskild parts möjlighet att föra talan utifrån allmänna intressen.  
 
Miljööverdomstolen skriver: 
 

”Stängselgenombrott; nu fråga om talerätt … En fastighetsägare, som överklagat 
ett beslut om avslag på en begäran hos länsstyrelsen om stängselgenombrott på 
en grannfastighet och som åberopat endast allemansrättsliga skäl, har inte ansetts 
ha talerätt.” 

                                                                                            (MÖD 2007:18).  
Skälen till detta är följande: 
 
Sedan länsstyrelsen, efter klagomål från ett flertal personer, med begäran om stäng-
selgenombrott avseende avspärrning av en väg i gränsen mellan två fastigheter, beslu-
tat att inte vidta åtgärder med anledning av klagomålet, överklagades länsstyrelsens 
beslut med åberopade av allemansrättsliga grunder, säkerhetsaspekter och estetiska 
skäl. Överklagandet avslogs i samtliga instanser eftersom klagandena inte ansågs vara 
berättigade att föra talan. 
 
Lagstiftningen om stängselgenombrott som överförts från naturvårdslagen (1964:822) 
till miljöbalken. Bestämmelsens syfte är att tillvarata allmänna intressen och skydda 
allemansrätten, men är i dag inget ändamålsenligt redskap att använda för tillsyns-
myndigheten för att efter klagomål från enskilda skapa tillgänglighet i landskapet.  
 
Endast om stängslet befinner sig inom ett område som är av betydelse för friluftslivet 
finns förutsättningar för det allmänna att driva ett föreläggande om stängselgenom-
brott  
Praxis enligt naturvårdslagen har varit att en enskild person, som saknar äganderätt 
eller annan särskild rätt till den fastighet som den aktuella frågan direkt berör men 
som på allemansrättslig grund vill hävda tillträdesrätt till ett område, inte godtagits 
som part. 
 
I miljöbalken och dess förarbeten saknas stöd för att en enskild person, som gör gäl-
lande endast allmänna intressen, skall ges talerätt. Inte heller i den praxis som utbil-
dats efter miljöbalkens införande har en enskild part givits rätt att överklaga avgöran-
den under åberopande av allemansrättsliga förhållanden eller andra allmänna intres-
sen (se Miljööverdomstolens beslut den 27 juni 2001 i mål nr M 3550-00, MÖD 
2001:29).  
 
Brottsbalken och allemansrätten 
Allemansrätten uttrycker tillåtlighet. Tillåtet enligt allemansrätten är att hänsynsfullt, 
tillfälligt nyttja annans mark för färdsel, vistelse, rekreation och naturupplevelser. 
Missbrukas detta kan annan lagstiftning, såsom brottsbalken och i undantagsfall mil-
jöstraffrättslig reglering, träda in.  
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Stöld och skadegörelse på annans mark kan för det mesta hanteras med hjälp av 
brottsbalken. Detta förutsätter att åklagaren kan visa uppsåt eller brottslig oaktsamhet 
hos förövaren.  
 
Innebär skadan ett miljöbrott, regleras detta i stället i 29 kap miljöbalken.  
 
Låt oss här först avhandla brottsbalkens tangering av allemansrätten. 
 
Det är framför allt 12 kap 2 § brottsbalken som är av betydelse för skadegörelse, vid 
allemansrättens nyttjande. Man räknar där upp vad som kan inräknas som åverkan på 
annans mark. 

 
”Den som i skog eller mark olovligen tager växande träd eller gräs eller, av väx-
ande träd, ris, gren, näver, bark, löv, bast, ollon, nötter eller kåda eller ock vind-
fälle, sten, grus, torv eller annat sådant, som ej är berett till bruk, dömes för åver-
kan, om brottet med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter är 
att anse som ringa.”                                                                 12 kap 2 § Brottsbal-
ken 

 
Tillgrepp av sådana naturprodukter som räknas upp här är således åtalbart. Passusen 
”ej berett till bruk” innebär att naturprodukter som förädlats i någon form faller under 
annan lagstiftning. Det är då fråga om stöld eller snatteri som faller under 8 kap 
brottsbalken. En produkt som kan ha ett större ekonomiskt värde torde också höra dit. 
Ett ibland anfört exempel är ett rättsfall från 1984, då en blomsterhandelsägare, som i 
större omfattning plockat mossa på annans mark, blev dömd för stöld. I domskälen 
nämndes bl.a.  

 
”En lav består av svamp och alg som lever i symbios. Lavar bildar en egen grupp 
kryptogamer och är ej att hänföra till gruppen svampar. Tidigare hade vitlaven 
stor betydelse som kreatursfoder, och den ingår i renarnas föda. Numera har vit-
laven dessutom ekonomiskt värde som prydnad främst i kransar och ljusstakar. 
Försäljningspriset på en påse med ca en liter vitlav var vid jultiden 1983 i ett va-
ruhus 4 kr 50 öre. ”                                               Nytt juridiskt arkiv 1986 s 637 
(nr 113) 

 
Det som faller mellan paragraferna här, med betydelse för allemansrätten, är plockan-
de av icke-odlade bär, blommor, örter, svamp och kottar. Förutsatt att inget av detta 
är fridlyst. Detta gäller också för organiserad bär- och svampplockning för försälj-
ning, som således är tillåten enligt all gällande lagstiftning.  
 
Inte ens maskinell plockning i stor skala anses kunna åtalas, förutsatt att inte marken 
skadas eller att man ställer till olägenhet för markägaren (se ex.vis Bengsson, B, 
2004). 
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Inom hemfridszon, formellt tomtplatsavgränsad eller avgränsad på annat sätt, gäller 
brottsbalken. Om man på sådan plats ”… olovligen intränger eller kvarstannar där 
annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg, dömes för hemfrids-
brott…”, enligt 4 kap 6 § brottsbalken. 
 
Vad säger då brottsbalken om beträdande av annans mark? Det enda lagrum som han-
terar detta är 12 kap 4 § brottsbalken där man säger: 

”Tager man olovlig väg över tomt eller plantering eller över annan äga, som kan 
skadas därav, dömes för tagande av olovlig väg till böter.” 

                                       12 kap 4 § brottsbalken 
 
Vad innebär då detta? Enligt kommentarerna till lagtexten innebär det att man genom 
att åka, rida, gå eller använda sig av annat färdmedel över ett område som inte är väg, 
och som kan ta skada, gör sig skyldig till brott mot paragrafen.  
 
En tillfällig genväg över annans mark, t.ex. en nysådd åker, kan även rubriceras som 
skadegörelse enligt 12 kap 1 § brottsbalken.   
 
Om genvägen används permanent kan det bli fråga om egenmäktigt förfarande enligt 
8 kap 8 § Brottsbalken eller självtäkt enligt 8 kap 9 § brottsbalken. ”Självtäkt” utgör i 
svensk rätt ett brott som på något sätt rubbar något som är i annans besittning. 
 
Om man däremot olovligen använder en redan befintlig väg kan det vara fråga om 
egenmäktigt förfarande enligt 8 kap 8 § Brottsbalken. Går vägen över annans tomt 
kan det bli fråga om hemfridsbrott enligt 4 kap 6 § Brottsbalken.  
 
Brottsanmälan och tillsyn enligt miljöbalken som parallella processer 
Alla miljöbrott under 29 kap miljöbalken faller under allmänt åtal. 
 
Tillsynsmyndigheten har en ovillkorlig skyldighet att anmäla misstänkta brott, mot 
miljöbalken, till polis och åklagare (26 kap 2 § miljöbalken). 
 
Verksamhetsutövarens brott mot anmälningsplikten enligt 12 kap 6 § miljöbalken kan 
rubriceras som otillåten miljöverksamhet. 
 
Vad som skall betraktas som miljöbrott är dock i praktiken svårt att avgöra i det en-
skilda fallet. En praxis behöver arbetas upp för att ge olika instanser en samsyn på 
vad som skall betraktas som miljöbrott. I grunden finns i regel en handläggarbedöm-
ning, som i de fall den resulterar i brottsanmälan kommer att prövas av polis- och 
åklagare. Långt ifrån alltid kommer förundersökning att inledas, och alla förunder-
sökningar leder naturligtvis inte till att åklagaren väljer att väcka åtal och lyckas lotsa 
ärendet till en fällande dom. Låt mig ta ett exempel. 
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På bilden nedan har delar av en mindre naturlig sjö, Syrkhultasjön i Skåne, med intill-
liggande natur starkt förändrats. Ett kanalsystem har grävts ut, torvvallar har byggts 
upp, en väg anlagts från skogsväg ner till sjön. Ett tiotal jaktflottar sattes ut i sjön, en 
brygga anlades och 3000 änder sattes ut i syfte att erbjuda jakt på sjön till framför allt 
betalande svenska och utländska jägare. För det förändrade området gäller förordnan-
de om strandskydd.  
 
Länsstyrelsen brottsanmälde de genomförda åtgärderna inom strandskyddsområdet 
under rubriceringen ”brott mot områdesskydd. 
Tillsynsmyndighetens brottsanmälan medförde inte att den förvaltningsrättsliga han-
teringen av frågan, som i förevarande fall hantering av strandskyddstillsyn, upphörde. 
I det aktuella fallet förelade länsstyrelsen verksamhetsutövaren att återställa strand-
skyddsområdet till sitt ursprungliga tillstånd. Motiveringen var att ingen dispens sökts 
för åtgärderna, samt att den sammantagna effekten av åtgärderna hade en påtagligt 
privatiserande effekt. Förändringarna för djur- och växtlivet var omfattande. Till-
synsmyndighetens bedömning kom att bli föremål för prövning i dåvarande miljö-
domstolen, som i allt väsentligt upphävde länsstyrelsens föreläggande om återstäl-
lande.  
 
Ärendet var dock inte slut med detta. Länsstyrelsen vidhöll sin bedömning och bevil-
jades, efter överklagande, prövningstillstånd i dåvarande Miljööverdomstolen, som 
med ändring av miljödomstolens dom fastställde länsstyrelsens föreläggande.  
 
Fallet visar att bedömningen av vilka åtgärder som strider mot allemansrätten i så 
måtto att friluftslivet och tillgängligheten begränsas, kan bedömas på väldigt olika 
sätt. När det sedan gäller ett föreläggande om rättelse kommer effekten av återställ-
ningsåtgärderna att räknas in i bedömningen. 
 
Märk väl att länsstyrelsen har att bevaka allmänna intressen, oberoende av vem som 
äger marken och vem som är verksamhetsutövare. Verksamhetsutövaren, i det här 
fallet, arrenderade marken, men markägaren hade inget att erinra, vilket skulle kunnat 
rendera en brottsanmälan enligt brottsbalken. 
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Figur 3: Syrkhultasjön i Skåne. En sjö som starkt förändrades i samband med jaktarrende och 

gav upphov till olika bedömning av länsstyrelsen i Skåne, miljödomstolen ch miljööverdomsto-

len.  Foto: Margaretha Svenning 

 
Övrig relaterad lagstiftning och rättspraxis 
Lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 
(5,12 §§) är ett verktyg för att komma till rätta med privatskyltar. Det operativa till-
synsansvaret ligger hos kommunal nämnd. 
 
3 kap 1 § jordabalken, där det stadgas att man ska visa skälig hänsyn till omgivningen 
vid nyttjande av egen eller annans fasta egendom, utgör ett allmänt skydd som också 
gagnar markägaren. 
 
Skadestånd och missbruk av allemansrätt 
Det mest kända rättsfallet, som ofta används vid diskussioner som berör äganderät-
tens innebörd och begränsningar, är NJA 1996 s. 495 (forsränningsmålet) där begrepp 
som ”påtaglig skada och olägenhet” diskuteras.  
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Fallet, som gick hela vägen upp till högsta domstolen, handlar om kommersiell fors-
ränning, som delvis omfattade annans mark, där skada uppstod. De olika instanserna 
bedömde fallet helt olika, vilket brukar anges i litteturen som ett exempel på svårig-
heterna att bedöma miljöskada. Denna aspekt lämnar vi dock därhän för att i stället 
fokusera på högsta domstolens bedömning av den kommersiella användningen av 
allemansrätten.  
 
Enligt domen får inte skada förorsakas markägaren vid organiserat friluftsliv på an-
nans mark. Om så är fallet kan skadeståndsansvar komma i fråga om en organisatör 
varit vållande d.v.s. anvisat flera deltagare en plats att utföra en aktivitet utan mark-
ägarens godkännande och/eller lämnat fel information avseende allemansrättens in-
nebörd. 
 
I domslutet säger man att forsrännarföretaget använt annans fastighet ”… som klart 
ligger utöver vad som kan ske med stöd av allemansrätten…” varför företaget tvingas 
upphöra med sin dåvarande verksamhet. I domskälen säger man bl.a. följande: 
 

  ”Även om allemansrätten tillkommer den enskilde kan den naturligen utövas av 
ett flertal personer tillsammans, under förutsättning att envar håller sig inom ra-
men för allemansrätten. Skulle ett sådant kollektivt nyttjande emellertid innebära 
påtaglig skada eller olägenhet, kan det medföra att allemansrätten inte får utnytt-
jas längre på det viset. ….” 

                                                                                 (NJA 1996 s. 495) 
 
Vi får anledning att åter granska detta fall längre fram i rapporten. 
 
Naturvårdsverket har i sin rapport 4446, om allemansrätten och kommersen, upp-
märksammat en del relevanta frågor som förtjänar att belysas utifrån dagens förut-
sättningar. 
  
En del exempel på förslag till stärkande av allemansrätten lämnas också i rapporten. 
Bl.a. föreslås att arrangörer blir ansvariga för skador, förslag om anmälningsplikt till 
länsstyrelsen där länsstyrelsen ska kunna meddela villkor alternativt förbjuda verk-
samheten. I områden med trängsel ska länsstyrelsen kunna inrätta naturvårdsområden 
eller styra aktiviteter med hjälp av strandskyddsreglerna, undervisning i allemansrätt 
ska bli obligatorisk i skolan. Auktorisering av företag via de egna branschorganisa-
tionerna föreslås också, liksom utbildningsinsatser gentemot utländska turister. 
 
Hur kan man väga sedvanerätt gentemot äganderättens starka rättsställning?  
 
Sedvanerätt är oskrivna regler som varit i bruk så länge att de har fått karaktär av lag. 
Dess legitimitet får anses säkrad under generationer genom dess rättsliga användning. 
Den är säker, eftersom den tydligt definierar den princip eller regel som härletts ur 
sedvänjan. Som jag visat anpassar sig kringliggande juridik till allemansrättens sed-
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vanerättsliga innehåll. 
 
Åslund (2008) visar, efter en omfattande rättsgenomgång, att domstolen, vid en kon-
flikt mellan olika sätt att nyttja marken, tycks förutsätta att all mark är allemansrätts-
ligt tillgänglig.  
 
Denna presumtion bryts dock i följande fall: 

 När det är fråga om mark som ingår i någons hemfridszon.  
 När marken behövs för jordbruk, skogsbruk, fiske eller rennäring.  
 När marken behövs för andra näringar.  
 När det är fråga om biologiskt känslig mark (regleras förvaltningsrättsligt ge-

nom miljöbalken och artskyddsförordningen med ibland långtgående konse-
kvenser för allemansrätten; Förf. anm.). 
 

Åslund menar dessutom att presumtionen har en så pass grundläggande ställning att 
t.ex. den i allemansrätten ingående rätten att tillgodogöra sig vissa naturprodukter, 
såsom blommor, bär och svamp är en så grundläggande rätt att den kvarstår till dess 
att marken explicit avsatts för ett särskilt ändamål, som också omfattar rätten till den 
specifika naturprodukten2.  
 
Vi kan således konstatera att allemansrätten inte bara har en stark ställning i folkdju-
pet utan också en stark rättslig ställning. För att ställa saken på sin spets behövs emel-
lertid en civilrättslig process. Det finns inga tillsynsmöjligheter med förelägganden, 
som kan hantera allemansrättsliga konflikter av grannelagsrättslig karaktär. 
 
Hur ser då framtiden ut? Vi kan konstatera att marknadsekonomin och den samman-
hängande äganderätten fått en allt starkare ställning under hela 1900-talet. Äganderät-
ten fastställs också i FN:s artikel 17 om de mänskliga rättigheterna. Privat ägande och 
fri avtalsrätt har vuxit sig allt starkare som viktiga ingredienser i vår samhällsekono-
mi.  
 
Som en följd av detta breder ”bomsamhället” ut sig. Speciellt i mitt eget län, Skåne, 
är instängslingen särskilt tydlig och ett presumtivt hot mot allemansrätten. Klagomål 
på stängsel ökar kontinuerligt. Man kan fråga sig varför eftersom, om man får tro den 
offentliga debatten och det s.k. allmänna rättsmedvetandet, så blir allemansrätten allt 
viktigare. Friluftsliv har blivit trend och livsstil och vårt behov av rekreation ökar 
ständigt. 
  
 

                                                 

2 Åslund, Åsa, Allemansrättens och marknyttjande –Studier av ett rättsinstitut, Institutionen för eko-

nomisk och industriell utveckling, Linköping 2008, s 286 
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Utifrån ett juridiskt betraktelsesätt har jag två förklaringar. 
 

1. Försvagning av den sedvanerättsliga värdekärnan, så till vida att medborgar-
nas uppfattning av den samma blir allt mer diffus, särskilt bland yngre. Detta 
gör att bomsamhällets utövare många gånger får hållas, vid klagomål ser man 
till att arrangera de övergångar lagen kräver. Endast i ett fåtal fall finns opini-
on som faktiskt ifrågasätter, varför tillsynsmyndigheten inte uppmärksammar 
problemet och kommer till strandskyddsområdet eller till reservatet. Jag be-
dömer således upptäcktsrisken vid smygprivatisering, som minimal. 

2. Glorifiering av ”det privata” i betydelsen den ekonomiska sfären / marknaden 
(Habermas, 1984) Utifrån ett normvetenskapligt betraktelsesätt, där vi antages 
verka inom vissa sociala fält, håller det sociala fältet för ”det offentliga”(både 
fysiskt och psykiskt) på att minska. Att ifrågasätta den privata äganderätten 
tillhör inte den naturliga diskurs som förs inom det offentliga rummet (den 
borgerliga offentligheten). På sin höjd dryftas frågorna i myndighetssfären 
och kanske hos lagstiftaren. Samma allmänhet som älskar friluftsliv och ser 
rätten till en sådan livsstil som självklar, låter sig bländas av det privata ägan-
det via t.ex massmedia. Den ideala livsstilen innefattar strandnära boende, 
med höga krav på privat tillgång. 
 

Hur kommer då lagstiftningen att se ut i framtiden? Kan sedvanerätten hävda sig 
gentemot de allt starkare kraven på ekonomisk avkastning också i vår upplevelse av 
naturen? De stora markägarna, men även mindre, trycker på genom sina organisatio-
ner. 
 
Rent normativt (styrningspraktiskt) hade det varit enklare om vi kunnat skapa tydliga 
juridiska normer avseende sedvanerättens gränser, inte köra bil, inte tjäna pengar etc. 
Genom att förvandla sedvanerättsliga normer till juridiskt definierade dito åstadkom-
mer man å ena sidan en förenkling för den eller de instanser som har att lösa tvister 
inom rättsområdet, å andra sidan fryser man så att säga sedvänjan och riskerar där-
med att tappa dynamiken i förhållande till den ständigt omdefinierade och rättsdefini-
erade äganderätten. 
 
Min slutsats avseende juridifieringen av sedvänjan, blir i enlighet med ovanstående, 
hur konstigt det än kan låta, att det snarare är gränserna för äganderätten som bör ses 
över för att sedvänjan ska kunna utvecklas!  
 
Då kan den starka friluftslivstrenden få utvecklas i lugn och ro och därmed lägga 
grunden för framtidens allemansrätt. Jag ser också rent lagstiftningstekniska problem 
förknippade med att definiera sedvänja som juridiska normer! Vi har nämligen att 
göra med starka normkomplex åt båda riktningarna. 
 
För att kunna besvara den övergripande frågan, om hur vi skall kunna väga sedvane-
rätten gentemot det allt starkare hävdandet av äganderätten, på ett hållbart sätt, måste 
vi för det första klarare definiera det som ger sedvanerättens dess kvaliteter, dess 
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inneboende natur. Det sedvanerättsliga i allemansrätten innefattar dels en dynamik 
över tid, allemansrätten förändras, dels en ideologisk / normativ dimension.  
 
För det andra måste vi, mot ovanstående fond, rättsutreda balansen mellan de båda 
till synes olika och kontradiktoriska rättssystemen enligt diskussionen i detta avsnitt. 
 
Sedvanerättens dynamik kontra lagstiftning 
Det finns två vägar att balansera allemansrätten och markägarnas äganderätt. I det fall 
allemansrätten stramas upp i juridiskt avseende försvinner givetvis dynamiken helt 
eller delvis. Sedvanerätten upphör så att säga att vara sedvanerätt och en ny, mer sta-
tisk era vidtar.  
 
Om vi däremot inte lagstiftar innehållet i sedvanerätten utan i stället specificerar 
äganderätten juridiskt i sin relation med allemansrätten gör vi ingen åverkan på sed-
vanerättens dynamik. 
 
Genom vår grundlag och andra författningar t.ex miljöbalken, beläggs äganderätten 
med rådighetsinskränkningar. Enligt gängse rättsuppfattning i Sverige är detta accep-
tabelt, mycket tack vare allemansrätten. För närvarande pågår en debatt om huruvida 
kommersiella aktiviteter på annans mark kan inrymmas i det allemansrättsliga friut-
rymmet. Frågor om avkastning av exempelvis upplevelsevärden blir då betydelsefulla 
för olika aktörer inom det organiserade friluftslivet. 
 
Det s.k. forsrännarfallet, som tidigare använts som exempel, rymmer en annan aspekt 
som är intressant. I domskälen väljer man också att nämna rimligheten av kommersi-
ell användning av allemansrätten när man säger: 
 

  ”….. Hinder föreligger vidare inte mot att allemansrätten utnyttjas kommersiellt; 
inte minst för att göra avlägsen eller eljest svåråtkomlig natur tillgänglig för fler 
enskilda människor finns också på många håll i vårt land anläggningar för att un-
derlätta olika slag av friluftsliv.” 

                                                                                 (NJA 1996 s. 495) 
Kommersiell användning betraktas således som rimlig om den inte skadar naturen på 
ett överdrivet sätt. Man nämner också det positiva i att de kommersiella aktiviteterna 
gör ”…avlägsen eller eljest svåråtkomlig natur tillgänglig för fler enskilda männi-
skor”.  
 
Geografiska skillnader i sedvanerätten 
Sedvanerätten skiljer sig naturligtvis mellan olika landsändar i ett så pass avlångt land 
som Sverige. Detta gör det synnerligen svårt att specificera allemansrätten mer i de-
talj. 
 
En hemfridszon på Västkusten i Skåne eller i Bohuslän kanske varken kan eller bör 
jämföras med en dito i Norrbottens inland. Konflikter kan därför uppkomma på helt 
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olika sätt och i helt olika situationer.  
 
Innebär det samma typ av intrång att plocka rent ett fåtal lingon i en skånsk skogs-
backe inom en liten fastighet, som att renraka ett norrländskt kalhygge som ingår i en 
jättelik skogsfastighet? Utgör vidare t.ex. skoteråkning av hävd en del av allemansrät-
ten i norra Sverige? 
 
Markägande och allemansrätt  
Många olika aktörer och relationer kan förekomma vid intressekonflikter rörande 
markanvändningen. Några av de mest uppenbara är konflikter mellan markägare / 
friluftslivsutövare, friluftslivsutövare / friluftslivsutövare, markägare / företag, mark-
ägare / förening, stat / markägare, stat / friluftslivsutövare, stat / företag, stat / före-
ning). 
 
Friluftslivet ändrar också karaktär och blir mer kommersialiserat. Upplevelseföretag 
säljer paketlösningar till enskilda och företag, som bygger på allemansrättens princi-
per om naturens tillgänglighet. Klättring, kanotfärder, ornitologiska vandringar, flad-
dermussafari, naturguidning m.m. sker alltmer i grupp, även om de individuella vand-
rarna, kanotisterna, klättrarna, seglarna m.fl. fortfarande finns kvar. Det är endast 
fantasin som sätter gränserna för vad som kan vara en trolig utveckling av det organi-
serade friluftslivet.  
 
Vi har även fått en växande industrialisering av svamp- och bärplockning som bygger 
på allemansrättslig tillgänglighet. 
 
Preparerade, avgiftsbelagda skidspår på egen och annans mark utgör också nya inslag 
i vårt nyttjande av naturen. Preparerade ridspår är ett annat exempel. 
 
Har då inte markägarna rätt att ta del av den växande kommersialiseringen? Bl.a. 
LRF vill att all kommersiell verksamhet skall undantas från allemansrätten. 
 
En något knivig relation att hantera är relationen mellan olika friluftslivsutövare. Kan 
man t.ex. laborera med skärningen mellan begreppen "miljö", i miljöbalkens mening 
och "landskap", som den definieras i den europeiska landskapskonventionen? Den 
senare tar upp ett brett, socialt och demokratiskt landskapsbegrepp där störande av 
"miljön" även inkluderar att störa människor i landskapet. Miljöbalkens regler kan 
dock inte, i nuvarande skick, inkludera det moderna landskapsbegreppet.  
 
En viktig fråga ur allemansrättslig synvinkel är också definitionen av begreppet hem-
fridszon? Är nuvarande definition rimlig? Bör hemfridsdefinitionen göras mer juri-
diskt definierad och samtidigt bli mer dynamisk och anpassningsbar till olika situa-
tioner och geografiska förutsättningar, för att minska konfliktytan mellan markägare 
och naturnyttjare?  
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Ovanstående gäller då inte enbart i specialfallet ”strandskydd” där hemfridszonen kan 
vara definierad genom tomtplatsavgränsning och där vissa anläggningar utsläcker 
allemansrätten. 
 
En annan fråga att utreda i relation till uppkomna intressekonflikter är vilka förvalt-
ningsrättsliga möjligheter vi har redan nu i form av t.ex. förordnanden om anmäl-
ningsplikt enligt 12 kap 6 § miljöbalken, skärpta tillsyns/föreläggandemöjligheter för 
stängselgenombrott, möjligheter att avgränsa hemfridszoner också utanför strand-
skyddsområde. 
 
Organiserade ideella och kommersiella aktiviteter 
Enskildas användning av allemansrätten torde inte vara konfliktladdat. De flesta 
markägare accepterar en måttlig naturanvändning av deras mark.  
 
Vi får däremot ett helt annat tryck på naturen om användningen sker i grupp. Mark-
ägarens organisationer menar att det är rimligt med en viss ersättning till markägaren 
för en sådan tyngre naturanvändning. 
 
Om organisationen dessutom är en kommersiell organisation, som baserar sin verk-
samhet på allemansrättens nyttjandeprincip, vill markägarorganisationerna att det är 
rimligt att också markägaren får del av kakan. Dessutom menar man att den fria av-
talsrätten ger dem möjligheten att bestämma vem som får använda deras mark för 
aktiviteter och vem som skall uteslutas.  
 
Vid en chat, där författaren medverkade, arrangerad av Sydsvenskan, om allemansrät-
ten (21/4 2011) ställdes frågan om det kunde anses rätt att tyska företag drog in ”med 
all proviant, utrustning, kanoter, bussar med 40-50 personer”.  
 
Ur ett markägarperspektiv är frågan naturligtvis berättigad. Dessutom kan vi se en 
kraftig utveckling av just den här typen av företeelser.  
 
Skall upplevelseföretag kunna tjäna pengar på mark som tillhör någon annan och 
samtidigt slita kraftigt på naturen? Är det inte rimligt att avtal måste slutas med 
markägaren, kanske med ersättningskrav, innan man drar in med människor och ut-
rustning? 
 
Detta är i sådant fall krav som inte har något stöd i dagens allemansrättsliga formule-
ring och rättsliga inramning. Se t.ex. det tidigare nämnda s.k forsrännarfallet. 
 
Den lilla reglering som finns i miljöbalken förhåller sig bara till naturen som sådan 
och hur vi utnyttjar denna så att säga allemansrättsligt. Markägaren finns inte med. 
Kan vi göra någonting åt detta genom lagstiftning eller tolkningen av befintlig lag? 
Är detta en rimlig utveckling av välförankrade sedvanerättsliga principer? 
 
Om vi lagstiftningsvägen skulle utesluta kommersiella aktiviteter från allemansrätten 
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skulle vi också få omfattande definitionsproblem på halsen. Det finns då skäl att utre-
da vad som kan anses kommersiellt och vad som kan anses ideellt, eftersom denna 
distinktion med stor säkerhet kommer att få en framskjuten plats i framtida diskussio-
ner.  
 
Utgör den lilla klätterklubben ”Skånes klätterklubb” en kommersiell verksamhet ef-
tersom de tar ut en medlemsavgift och delar på bussen ut till klätterstället?  
 
Om den kommersiella hästgården har ett nyttjandeavtal med en viss markägare och 
betalar för den dagliga tillgängligheten, kan då den hästägande dottern till grannen 
med markägaren, utestängas från ridspåret?  
 
Allemansrätten, som den ser ut idag, gör ingen skillnad. Naturen är till för alla, för 
enskilt nyttjande, likväl som för kommersiellt och ideellt organiserat nyttjande.  

 
Allemansrätt och tillsyn 
 
Begreppet tillsyn 
Vad är föremålet för miljötillsynsarbetet? Miljötillsynsförordningen ger oss ganska 
vida ramar när man säger: 
 
”I denna förordning avses med tillsynsobjekt : en verksamhet, en åtgärd, ett område, 
ett naturföremål eller en djur- eller en växtart som är eller ska vara föremål för till-
syn”  
                                                        (Ur 1 kap 3 § Miljötillsynsförordningen (2011:13) 
 
Hållbara avvägningar i dag medför att medborgare och företag, på längre sikt, kan se 
effekten av domstolarnas och myndigheternas beslut, i både ett större och ett mindre 
perspektiv. Har en viss verksamhetsutövare, som vid upprepade tillfällen förelagts att 
upphöra med privatisering av sin sjöfastighet, slutat med detta? Har hans grannar 
också skärpt sig? Har tillgängligheten till bad genom våra förelägganden och vår in-
formation ökat generellt i länet? Resultaten av effektiv miljötillsyn bör kunna mätas 
också i beteenden i den omgivning som finns runt våra verksamhetsutövare. För-
hoppningsvis lär sig verksamhetens grannar att agera korrekt, och slipper därmed att 
själva drabbas av tillsynsåtgärder.  
 
Enligt 26 kap 1 § miljöbalken ska ”tillsynen säkerställa syftet med denna balk och 
föreskrifter som har meddelats med stöd av balken” 
 
I miljöbalkspropositionen (1997/98:45 sid 491) står följande att läsa: 
 
”Tillsynen måste effektiviseras och tillsynsmyndigheterna måste, som ett led i tillsy-
nen, med kraft verka för att överträdelser beivras, dvs. besluta om miljösanktionsav-
gift och verka för att straff utdöms vid överträdelser. Tillsynen utgör en avgörande 
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länk i kedjan mål, hänsyn, tillstånd, tillsyn omprövning, överträdelse och straff. De 
samlade myndighetsresurserna bör fördelas och utnyttjas på ett effektivt sätt för att 
fånga upp de möjligheter till rationaliseringsvinster som den samordnade lagstiftning-
en ger” 
 
Den samordnade miljölagstiftningen gav också tillsynsmyndigheterna stora möjlighe-
ter att lyfta blicken inom sina egna organisationer, och att sträva efter att kommunice-
ra miljötillsyn enligt hela balken, undvika dubbla förfaranden samt, och inte minst, i 
komplicerade fall dra nytta av möjligheter i balkens olika kapitel.  
 
Tillsynsinstrumentet är ett effektivt styrmedel för att effektuera de politiska målen 
och används alltmer och inom alltfler områden i Sverige, såväl som globalt. Enbart 
inom miljöområdet finns det sju statliga, 21 regionala och 289 kommunala tillsyns-
myndigheter (Johansson, 2006, s15). 
 
Vi kan särskilja proaktiva och reaktiva styrinstrument. Kortfattat kan man säga att de 
proaktiva styrinstrumenten föregår människors handlande och styr in dem i politiskt 
sanktionerade handlingsmönster, medan de reaktiva avser att kontrollera att männi-
skor de facto handlar i överensstämmelse med de politiskt sanktionerade handlings-
mönstren.  
De proaktiva styrinstrumenten kan grovt sammanföras i tre grupper (Johansson, 2006, 
s25):  

 Reglering i form av t.ex. lagar, förordningar och föreskrifter. 
 Ekonomisk styrning i form av t.ex. bidrag och avgifter. 
 Kommunikativ styrning, som innebär att människor fattar ”rätt” beslut om de 

bara har tillgång till relevant information.  
 
Tillsyn faller därmed under de reaktiva styrinstrumenten. Tillsyn kan sägas innebära 
en kontroll av att de proaktiva styrmedlen fungerar. 
 
Tillsyn är ett omfattande begrepp. Det innefattar inte bara kontroll utan innebär också 
uppföljning av tidigare ärenden, information och rådgivning samt stödjande och främ-
jande verksamhet, som ska skapa förutsättningar för att reglerna efterlevs (Miljöbal-
ken, en kommentar del 2, Bengtsson, Bjällås, Rubenson Strömberg). 
 
Det är också väsentligt att understryka att det föreligger en absolut skyldighet för till-
synsmyndigheterna att bedriva kontrollerande tillsyn genom myndighetsutövning 
(prop.1997/98:45). Skyldigheten att bedriva tillsyn kommer i praktiken, inom såväl 
statliga som kommunala tillsynsmyndigheter, att utföras utifrån tillgängliga ekono-
miska resurser vilket kräver prioriteringar, uppföljning och utvärdering av genomför-
da åtgärder samt, och inte minst, uppfinningsrikedom.  
 
Egenkontroll och ömsesidigt förtroende mellan myndigheter och företag 
Miljötillsynen förutsätter såväl att tillsynsmyndigheterna lever upp till sin skyldighet 
att utöva aktiv tillsyn, som att företagen presterar en tillfredsställande egenkontroll 
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och/eller miljörapport enligt 26 kap 19 och 20 §§  miljöbalken. 
 
Det finns inga ekonomiska resurser för tillsynsmyndigheter att kontrollera varje verk-
samhetsutövare, eller ens hantera anmälningar i den omfattning som skulle önskas 
eller, objektivt sett, behövas. Egenkontrollen ska upprättas så att verksamhetsutöva-
ren klargör vilka regler som gäller för verksamheten, vilka risker och vilka behov av 
rutiner för kontroll och åtgärder som föreligger inom verksamheten. Egenkontrollen 
ska hållas aktuell och uppdaterad. 
 
En väl fungerande egenkontroll är en bra utgångspunkt för tillsynsmyndighetens ar-
bete. En dåligt eller bedrägligt genomförd egenkontroll blir en indikator på att brister 
i verksamheten måste hanteras av tillsynsmyndigheten. Genom att ha regelbundna 
kontakter med verksamheterna ökar möjligheterna att diskutera hur kvaliteten på 
egenkontrollen ska förbättras. Större arrangemang med friluftsrelaterade aktiviteter 
kan vara så omfattande att de utgör miljöfarlig verksamhet p.g.a. sin varaktighet eller 
de olägenheter som uppkommer. Då gäller sedvanliga krav på egenkontroll. 
 
7 kap 1 § miljöbalken slår fast att det är av hänsyn till själva naturen som vårt nytt-
jande av naturen ska vara försiktigt gentemot just naturen! Det faktum att nyttjandet 
innebär ett insteg på ”det privata” och att det ofta finns en markägarrelation att ta 
hänsyn till nämns inte! Grunden är med andra ord att enskilds rätt hanteras via avtal 
och/eller efter brottsanmälan. 
 
12 kap 6 § miljöbalken ger tillsynsmyndigheterna möjlighet att föreskriva anmäl-
ningsplikt för vissa organiserade verksamheter, förutsatt att verksamheterna utgör ett 
hot mot naturmiljön som sådan. Rent hypotetiskt kan vissa verksamheter kräva anmä-
lan enligt 9 kap.  
Detta ger sammantaget staten en viss möjlighet att vinna kontroll över vad som de 
facto pågår i form av organiserade verksamheter. Effektiviteten med avseende på re-
glering av störningar av s.k. allemansrättsligt nyttjande kan dock vara tveksam. I syn-
nerhet som fastighetsägaren inte kommer att bli besvärsberättigad vid beslut enligt 
anmälan 12 kap 6 § miljöbalken, då anmälaren inte ges någon faktisk rätt att förfoga 
över marken. Detta måste i stället lösas civilrättsligt. Verksamheter med kända bety-
dande olägenheter kan dessutom knappast falla under allemansrätten, enligt tidigare 
resonemang. 

 
Strandskydd och allemansrätt 
 
Enligt vår enkät till landets länsstyrelser, om deras vardagliga kontakt med allemans-
rättsligt orienterade frågor, var allemansrättens betydelse i strandskyddssammanhang 
av högsta dignitet. 
 
Strandskyddsreglerna finns för att trygga allmänhetens tillgång till strandområden och 
för att bevara goda livsvillkor för djur och växter, både på land och i vatten.   
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Det normala strandskyddet utgör 100 meter från strandlinjen, men kan utvidgas till 
300 meter av länsstyrelsen.  1 juli 2009 ändrades reglerna kring strandskyddet i mil-
jöbalken och blev exempelvis tydligare med avseende på strandskyddets syften och 
förutsättning i dispenssammanhang, varvid t.ex. de särskilda skälen för dispens nume-
ra finns angivna i lagstiftningen.   
 
Strandskyddsjuridiken är ett utmärkt exempel på hur utrymmet för det allemansrätts-
liga nyttjandet ställs på sin spets vid varje tillfälle då prövningsmyndigheten ska av-
gränsa en tomtplats dvs. avskilja och märka ut det stycke mark som fastighetsägaren 
får använda som sin s.k. hemfridszon (7 kap 18 f § miljöbalken). Det är f ö endast vid 
dessa beslut om s.k. tomtplatsavgränsning som gränsen för den s.k. hemfriden ges en 
juridiskt bindande avgränsning.  
 
Figuren nedan visar på sambandet mellan fastighet och tomt. Fastigheten är i exemp-
let markerat med blå linje, medan tomtavgränsningen är markerad med röd linje. 
Tomten avsätts således inom fastigheten som hemfridszon. Inom hemfridszon gäller 
brottsbalken. Tomten och fastigheten kan mer eller mindre överlappa varandra. Ju 
större fastighet, desto mindre andel avsätts som hemfridszon. Samma sak gäller i 
känsliga områden med stora natur- eller friluftsvärden. 
 
Utanför tomtplatsen gäller allemansrätten. 
 

 
Figur 4: Skillnad mellan tomt och fastighet. Röd linje markerar tomtgräns = hemfridszon. Foto: 

Margaretha Svenning 

 
Strandskyddet, med sina syften att skydda såväl tillgänglighet till stränderna som den 
biologiska mångfalden i gränsytan mellan strand och vatten, ligger vad avser den ju-
ridiska begreppsanvändningen nära allemansrätten.  
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Lagstiftningen har självklart inte som syfte att skapa allemansrättslig tillgänglighet 
inom områden som redan utgör etablerade och rimliga hemfridszoner. 
 
I praktiken är det så att frågor och klagomål som når myndigheter och där klagande 
uppger ett tillgänglighetsproblem som bakomliggande orsak till klagomålet, så är det 
egentligen en fråga om lovlig eller olovlig privatisering av strandskyddsområde. 
 
Inte så konstigt eftersom mycket friluftsliv önskas utövas invid kusten, sjöar eller 
vattendrag och oklarheten om hemfridszonernas storlek ofta är stor. Endast om mark-
ägaren ansökt om, och fått strandskyddsdispens enligt miljöbalken, finns en juridiskt 
avgränsad hemfridszon. Det är detta område som prövningsmyndigheten genom be-
slut om tomtplatsavgränsning angivit som privat.  
 
Utanför tomtplatsavgränsningen gäller allemansrätten. I praktiken kan det naturligtvis 
vara så att den privata tomtplatsen av hävd, dvs. genom långvarig användning som 
privat, går enda ner till vattnet eller t o m ut i vattnet vilket skapar problem för såväl 
allmänhet som tillsynsmyndigheter. I detta läge kommer tillsynsmyndigheten, efter 
klagomål, att kunna agera effektivt med stöd i strandskyddslagstiftningen. Såväl 
byggnader som diverse anläggningar och anordningar av privatiserande karaktär kan 
då helt enkelt föreläggas bort. Olovlig privatisering inom strandskyddområde utgör 
också ett brott enligt 29 kap miljöbalken.  
 
Viktigt är då att det vid tillsynsåtgärder i vanlig ordning är miljöbalkens omvända 
bevisbörda som gäller, d.v.s om inte verksamhetsutövaren kan visa att de aktuella 
privatiserande anläggningarna eller anordningarna funnits på platsen under avsevärd 
tid (i Skåne brukar vi använd tidpunkten för det generella strandskyddets införande 
vid början av 1970 talet som utgångspunkt), då föreligger skyldighet att avlägsna des-
sa ur strandskyddsområdet. När klagomål på bristande tillgänglighet visar sig kunna 
hanteras som tillsynsärenden enligt strandskyddslagstiftningen, då bortfaller automa-
tiskt de problem som i andra fall uppstår vid civilrättslig hantering av frågorna dvs. 
allemansrätten med sin tillgänglighetsproblematik har blivit till ”helt vanlig” miljö-
balkshantering. 
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Figur 5: Den här skylten är olaglig. Markägare kan i det här fallet inte utestänga allmänheten 

från tillgång till stranden. Strandskyddet ligger vad avser den juridiska begreppsanvändningen 

nära allemansrätten. Foto: Margaretha Svenning 

 
Vad innebär då ”privatiserande anläggningar och/eller anordningar” i detta samman-
hang och vilken allemansrätt kan man egentligen utöva på en trång strandnära fastig-
het utanför tomtplatsen? 
 
Vad som gör en anläggning eller anordning privatiserande måste bedömas i varje 
enskilt fall! Detta är tillsynens möjlighet och dilemma. Somliga av oss är ytterst käns-
liga för obehagskänslan att vara tätt inpå markägarens privatzon, andra bryr sig inte 
ett dugg.  
Privatiserande blir en anläggning eller anordning när tillsynsmyndigheten bedömer att 
flertalet skulle känna sig bortkörda eller i vart fall obehagliga till mods. Enklast är det 
när dessa privatiserande anläggningar och/eller anordningar uppföres i anslutning till 
tomtplats, och på det sättet på ett olagligt sätt utökar markägarens hemfridszon. Då 
finns det ofta fog för tillsynsmyndigheten att antingen sätta stopp för en sådan ut-
vidgning genom föreläggande eller uppmana fastighetsägaren att ansöka om strand-
skyddsdispens för att man på det sättet ska kunna avgränsa tomtplatsen i förhållande 
till den nya situationen.  
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Åtalsanmälan måste givetvis, enligt 26 kap 2 § miljöbalken, göras oavsett vilken till-
synsåtgärd som sedan blir aktuell.  När de privatiserande anläggningarna och /eller 
anordningarna uppförts långt från den etablerade tomtplatsen finns fortfarande samma 
möjligheter, men för den händelse att man beviljar dispens i efterhand måste detta ske 
utan beslut om tomtplatsavgränsning. För en brygga i Skåne har länsstyrelsen t o m 
beslutat att verksamhetsutövaren måste tydligt markera att bryggan är tillgänglig för 
alla. 
 
Vilken allemansrätt kan, bör eller rent av får man utöva inom t.ex smala strandstråk i 
direkt anslutning till markägarens hemfridszon? 
 
Syftet med tillsynsåtgärderna är att alltid antingen att garantera tillgänglighet 
och/eller bevara förutsättningarna för växt- och djurlivet på platsen. Föremålet för 
skyddet är så att säga själva miljön inom strandskyddsområdet, och för att garantera 
att detta allmänna intresse ges prioritet har lagstiftningen huvudsakligen karaktären 
av ett byggnadsförbud.  
 
Strandskyddslagstiftningen anger inte om rätten att utnyttja befintliga ej ”tomtifiera-
de” strandskyddsområden ska gälla främst grannar eller främst det rörliga friluftsli-
vets behov. Enkäten till länsstyrelserna visar att den allemansrättsliga typkonflikten 
väldigt ofta är en grannelagstvist, vilket också bekräftas av de många klagomål som 
framförs på olovlig privatisering av strandskyddsområde. Det kan vara nya markägare 
som flyttar in och stör invanda rörelsemönster genom att sätta upp privatskylt på 
bryggan eller där man brukar angöra kanoten. Det kan vara sommargäster som kom-
mer till feriehuset efter vintern och finner att en ny åretruntboende granne har spärrat 
av etc.  
 
Mer sällan får myndigheten ta del av ett klagomål från exempelvis resenärer på ge-
nomresa, som inte kommer ner till badstranden eller stöter på en irriterad markägare 
när man stannar och fikar. Förmodligen åker man vidare till nästa strand där det är 
lättare att parkera och ta sig ner etc.  
 
Än mer komplicerat blir det att avgöra var gränsen för allemansrättsligt nyttjande går 
inom smala passager alldeles invid markägarens hemfridszon. Formellt sett innebär 
den strandskyddsrättsligt begränsade tomtplatsen full rätt till hänsynsfull tillfällig 
vistelse på annans mark. Samtidigt kommer verkligheten att bli beroende av t.ex 
markägarens attityd gentemot besökande, besökarnas beteende på platsen samt till-
synsmyndigheternas effektivitet. 
 
Att ta var på allemansrätten vid en tomtplatsavgränsning 
Strandskyddslagstiftningen och den juridiska allemansrätten har ett nära begrepps-
mässigt och materiellt sammanhang. Strandskyddslagstiftningen är till sin konstruk-
tion ett exploateringsförbud med tvåfaldiga syften, tillgänglighet och skydd för växt- 
och djurlivet. Tillgänglighetsbedömningar vid strandskyddstillsyn (och i prövnings-
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ärenden) grundar sig på en materiell prövning av vad som kan utgöra sådana otillåtna 
anläggningar inom strandskyddsområdet, som ter sig avhållande för allmänheten och 
därmed kräver dispens från strandskyddsreglerna.  
 
Strandskyddstillsynens syfte är att säkerställa tillgänglighet och biologisk mångfald 
inom strandskyddsområden som inte redan är privatiserade, och därmed har mist sin 
betydelse för allemansrättsligt nyttjande. Lagstiftningen har självklart inte som syfte 
att skapa allemansrättslig tillgänglighet inom områden som redan utgör etablerade 
och rimliga hemfridszoner.  
 
Vad som kan anses som en ur strandskyddshänseende olovlig privatisering, måste 
avgöras i varje enskilt fall, vilket i praktiken faller sönder i tre delar när det kommer 
till juridisk hantering. 
 

- att avgöra hur stor hemfridszonen är (endast i ett fåtal fall finns en beslutad 
tomtplatsavgränsning). 

- att avgöra om privatiseringen skett lagligt eller olagligt. 
- att avgöra om privatiseringen är avhållande för en vidare krets av allmänhet 

eller är till förfång för växt- och djurlivet. 
 
När man vid prövning av strandskyddsdispenser tagit ställning till om en viss exploa-
tering kan genomföras med angivande av ett eller flera giltiga särskilda skäl enligt 
miljöbalken, ankommer det på prövningsmyndigheten att besluta om tomtplatsav-
gränsning. Utfallet av den prövningen kan bli antingen att verksamhetsutövarens ges 
rätt att använda en del av strandskyddsområdet, i anslutning till bostaden som hem-
fridszon, samt att detta område märks ut i fält, eller att den dispensgivna exploate-
ringen inte medger någon rätt till hemfridszon. Rättspraxis medger i princip inte an-
läggningar såsom staket, grillplats, fågeltorn, brygga etc. någon rätt till hemfridszon.  
 
Vilken sorts allemansrätt får man då utöva enligt tomtplatsavgränsningsbeslutet i 
nära anslutning till någons hemfridszon?  
 
Det är knappast rättseffektivt att endast ange i beslutet att allemansrätten gäller i den 
delen av aktuell fastighet inom strandskyddsområdet, som inte omfattas av hemfrids-
zon. Om man ser till allemansrättens normativa värdekärna, tillfällig hänsynsfull an-
vändning av annans mark, kan detta område i praktiken vara beläget så nära mark-
ägarens hemfridszon att allemansrättsligt nyttjande inte är möjligt och därmed ger 
upphov till stora problem för tillsynsmyndigheten, markägaren och allmänheten.  
 
Enligt 7 kap 18 f miljöbalken, ska allmänhetens rätt till fri passage säkerställas vid 
dispensgivningen i möjligaste mån, dock anges inte vilken typ av allemansrättslig 
användning som avses inom dessa ”fria passager”. Det finns en allemansrättslig skill-
nad mellan en formulering som anger ett markområde såsom ”allemansrättsligt till-
gängligt” och ett område som lämnats fritt från privatisering vid dispens efter till-
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lämpning av 7 kap 18 f miljöbalken. Denna skillnad avspeglar sig inte i den strand-
skyddsrättsliga terminologin.   
 
Vad som är eller ska vara allemansrättsligt tillgängligt är med andra ord inte själv-
klart, och många av de tillsynsärenden inom strandskyddat område, som hanteras av 
tillsynsmyndigheterna, innefattar i grunden en problematik som handlar om vad som 
är allemansrättsligt rimligt nyttjande av mark nära invid någons hemfridszon. 
 
Begreppet ”allemansrättsligt tillgängligt”, som i dag används vid alla tomtplatsav-
gränsningar i samband med strandskyddsdispens i syfte att skilja den privata delen av 
strandskyddsområdet från den tillgängliga, bör preciseras till sitt innehåll eftersom 
utövande av allemansrätt inte innebär samma sak på och inom smala passager nära 
den privata hemfridszonen, som inom stora fastigheter med bättre utrymme. Alle-
mansrättslig tillgång till strandområden kan med andra ord vara miljörättsligt möjligt 
men allemansrättsligt omöjligt vilket ställer till problem för såväl tillsynsmyndighe-
ter, som markägare och allmänhet. 
 
Förslagsvis kan vissa beslut om tomtplatsavgränsning formuleras på ett sätt som 
stämmer bättre överens med allemansrättsjuridiken, exempelvis:  
 
”Tomtplatsen är det område som får användas som privat och därmed utgör sökan-
dens hemfridszon. Strandskyddad mark utanför tomtplatsen skall hållas allemans-
rättsligt tillgänglig” eller… 
  
”Tomtplatsen är det område som får användas som privat och därmed utgör sökan-
dens hemfridszon. Strandskyddad mark utanför tomtplatsen skall hållas tillgänglig 
för fri passage” 
 
Fokus bör även riktas mot att regeringsformens förbehåll, när det gäller allemansrät-
ten, lyfts fram och ges ett materiellt innehåll. Den sedvanerättsligt definierade nor-
men, som är utgångspunkten för förbehållet i grundlagen, riskerar annars att kontinu-
erligt försvagas i en normativt föränderlig samtid. Vi noterar att rättsambitionen hos 
bl.a. kommuner och privata exploatörer vid strandnära exploateringsplanering ofta 
prioriterar ökad omfattning av privata hemfridszoner (bostadsexploatering), vilket 
successivt minskar andelen allemansrättsligt tillgänglig mark.  
 
Det privata markägandet som sådant utgör inte sällan huvudargument, och markägan-
de med begränsad rådighet förefaller allt mindre attraktivt för enskilda och företag. 
Trots strandskyddslagstiftningens tydliga ambition att varje sökt exploatering ska 
prövas utifrån sina egna, specifika förutsättningar, är också rättviseargumentet vanligt 
förekommande. Det upprör om exploatören upplever sin egen äganderätt mer begrän-
sad enligt allmänna intressen än vad som är fallet med grannens.  
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Konflikter och konflikthantering 
 
Vi konstaterar att olägenheter, som uppkommer för markägaren vid allemansrättsligt 
bruk, aldrig ryms inom allemansrätten. Genom mina insamlade data vid länsstyrel-
serna konstaterar jag att tre av de vanligaste typfrågorna beträffande allemansrättsligt 
relaterade konflikter avser utestängning från allemansrättsligt nyttjande, genom 
stängsel eller på annat sätt.  
 
Två av typfrågorna avser markägare som upplever sin mark överutnyttjad av besökare 
eller upplever skadegörelse eller nedskräpning på sin mark. 
 
LRF bl.a. har fört upp det senare problemet på agendan, varför den senaste tidens 
massmediafokus ofta handlat om markägares skydd mot kommersiellt överutnyttjan-
de av deras mark.  
 
Flertalet länsstyrelser känner inte något behov av legala regleringar. Endast tre av 
länsstyrelserna menar att man känner behov av ett lagstiftat förbud mot kommersiella 
aktiviteter på annans mark.  
 
Betydligt fler länsstyrelser menar att man själva vill kunna verka för avtalsslut mellan 
markägare och friluftsföretag. Flertalet länsstyrelser vill också medverka till en för-
djupad dialog avseende tillgänglighet och öppna marker. Länsstyrelserna har idag 
ringa resurser för att möta ett sådant krav, varför en ökad resurstilldelning efterlyses. 
Utbildningsinsatser för en uppgradering av allemansrättlig kunskap vid länsstyrelser-
na är också eftersökt, vilket markerats i länsstyrelseenkäten. 
 
Ren skadegörelse hanteras idag genom polisanmälan och skadeståndskrav. Detta tor-
de vara det mest effektiva fortsättningsvis. Tillsynsmyndigheterna har ingen möjlig-
het att ingripa vid akut skadgörelse. En uteslutning av kommersiella aktiviteter från 
allemansrätten, till förmån för ett avtalsförfarande, utgör inte någon garanti från ska-
degörelse. 
 
De kommersiellt organiserade aktiviteterna har utvecklats starkt under 2000-talet, 
medan enskilt och icke-kommersiellt organiserade aktiviteter t.o.m. minskat något, 
trots att de fortfarande utgör de vanligaste formerna för friluftsliv, enligt våra länssty-
relseenkäter. 
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Figur 6: Det organiserade friluftslivet har ökat kraftigt under 2000-talet. Foto: Margaretha 

Svenning 

 
De allemansrättsligt baserade, kommersiella aktiviteterna har redan i dag en stor be-
tydelse i dagens Sverige och befäster successivt sin ställning. På den direkta frågan 
om vilka konsekvenser det skulle få för turistnäring, rekreation och friluftsliv i det 
specifika länet om kommersiella aktiviteter undantogs från allemansrätten svarar fler-
talet länsstyrelser att det skulle få negativa konsekvenser för länet. Svar som: ”häm-
mande”, ”negativa konsekvenser”, ”omfattande negativa konsekvenser”, ”stora kon-
sekvenser”, överväger. Man pekar också på stora svårigheter att definiera ”kommer-
siella aktiviteter” och medföljande gränsdragningsproblem. 
 
Vi kan konstatera att en redan nu stor och växande näring med betydelse för många 
län, främst i glesbygder, kan skadas allvarligt om den undantas från allemansrätten. 
Annan lagstiftning får användas för att hindra skadegörelse och överutnyttjande av 
markresurser med betydelse för markägarens näring. 
  
Författaren anser därför att det skulle vara en allt för starkt begränsning av allemans-
rätten att utesluta kommersiella aktiviteter. Ett sådant ingrepp i allemansrättens 
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grundlagsskydd kan inte anses befogad.  
 
Tillgänglig kunskap kring vilka konflikter som uppstår i och omkring allemansrätts-
ligt nyttjande visar att grannelagskonflikter dominerar. Min egen erfarenhet som mot-
tagare av klagomål till Länsstyrelsen i Skåne län, bekräftar bilden av att klagande 
genom någon ny eller befintlig grannes agerande blir begränsade i sin rörelsefrihet. 
Man vänder sig till tillsynsmyndigheten med förhoppningen att det stängsel man upp-
lever som hindersamt i sin vardag, vid promenad, ridning, cykling eller på annat sätt 
ska avlägsnas genom ett föreläggande. Vad man inte vet är att tillsynsmyndigheten i 
dagsläget har relativt begränsade möjligheter att förelägga, samt att man som anmäla-
re inte har möjlighet att överklaga om tillsynsmyndigheten väljer att lämna anmälan 
utan avseende.  
 
Trots de begränsade föreläggandemöjligheterna tycks flera länsstyrelser uppge 26 kap 
11 § miljöbalken som ett välanvänt verktyg. Det saknas systematisk kunskap om hur 
dessa eventuella förelägganden står sig efter överklagande från markäga-
ren/verksamhetsutövaren eller om flertalet förelagda valt att efterkomma tillsyns-
myndighetens krav. 
 
Ett sätt att förbättra föreläggandemöjligheten kan enligt min bedömning vara att för-
ändra lydelsen i 26 kap 11 § miljöbalken, till att omfatta stängsel som inte bara finns i 
ett område av betydelse för friluftslivet till att också omfatta stängsel av betydelse för 
närboende. En sådan förändring ger naturligtvis inte närboende talerätt enligt miljö-
balken, men ökar å andra sidan myndigheternas möjlighet att föra talan. 
  
Beslut eller inte beslut – en fråga om rättssäkerhet 
Utifrån tillgängliga data från länsstyrelseenkäten kan konstateras att en stor andel av 
de frågor och synpunkter på allemansrätt som når myndigheterna, aldrig blir föremål 
för handläggning.  
 
Vad händer då? Ingenting. Det kommer inte i heller att skrivas in någonstans att en 
viss fråga kommit in till myndigheten. Ingenting om att frågan inte kommer att hand-
läggas, eller hänvisats till en annan myndighet eller något annat.  
 
Även i de fall som klagomålen inte kan hanteras genom föreläggande dvs. då endast 
enskilda intressen berörs, finns poäng i att själva konflikten synliggörs i myndighe-
ternas hantering, även om det enbart sker i form av en tjänsteanteckning. På detta sätt 
har den klagande möjlighet att få ett beslut (att inte förelägga), som han/hon har möj-
lighet att överklaga, anmäla till JO etc. Detta är ett rättssäkerhetskrav, som torde gälla 
all förvaltningshantering.  
 
För att kunna gå vidare i ett ärende måste man ha ett beslut. Det förtjänar att påpekas 
att även beslut att ”inte besluta” i ett ärende är … just ett beslut.  
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Hela systemet förutsätter, för att bli rättssäkert och kostnadseffektivt, att ett ärende 
startar med registrering och resulterar i ett beslut som går att överklaga. I specialfal-
let miljöbalk kan beslutet vara bl.a. ett föreläggande, tillstånd, dispens eller ett beslut 
om att förordna ett mark- eller vattenområde under föreskrifter enligt miljöbalken.  
Författaren kan erfarenhetsmässigt, genom egna kontakter med handläggare vid kom-
muner och länsstyrelser, verifiera en ökad användning av icke-beslut. Så här förklarar 
en kommunal handläggare detta tillvägagångssätt: 
 

”Här i kommunen är det en stark tradition att inte fatta beslut. Först ska man skriva 
inspektionsrapporter, med åtgärder som de bör vidta. Därefter blir ärendet liggan-
des något år eftersom ingen har tid att ta tag i det. Sedan åker man dit igen och så 
får de en ny inspektionsrapport med åtgärder de bör vidta. Om de inte gör något 
då så kan man fatta ett beslut/föreläggande. Om de inte gör något då heller så drar 
man ut på det lite till och ber dem göra det man beslutade om.”  
 

                                                            Anonym kommunal miljöinspektör 
 
En sådan inställning resulterar i allt för många ärenden aldrig kommer att avslutas 
med ett beslut som går att överklaga. En del ärenden, förfrågningar och liknande, 
faller naturligtvis utanför, men i normalfallet ska den som handlägger ärenden i till-
syn eller prövning enligt miljöbalken avfatta riktiga beslut dvs. beslut som går att 
överklaga. 
 
Vid tillsynsåtgärder äger tillsynsmyndigheten förelägga om rättelse och/eller förbud, 
med den begränsningen att föreläggandet inte får begränsa ett tillstånd med rättskraft 
(26 kap 9 § miljöbalken). Ett föreläggande kan meddelas om ett tillstånd inte följs, 
om villkor i ett tillstånd/dispens inte följs och om en verksamhetsutövare överträder 
miljöbalken i andra avseenden. Det senare blir t.ex aktuellt vid överträdelser inom 
områdesskydd. Att inneha ett rättskraftigt tillstånd innebär inte att man kan åsidosätta 
miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller 
alltid, så vida det inte står uttryckligen uttryckt i ett miljötillstånd att verksamhetsut-
övaren äger åsidosätta dessa! 
 
Är ett ärende fråga om anmälan bl.a. (miljöfarlig verksamhet, avhjälpande av miljö-
skada, vattenverksamhet eller samråd för åtgärder med väsentlig inverkan på natur-
miljön, enligt 9, 10,11 och 12 kap miljöbalken) ska tillsynsmyndigheten vid behov 
förelägga om försiktighetsmått/skyddsåtgärder/förbud i samband med anmälan. 
  
Vid en osystematisk genomgång av ett antal s.k. samrådsanmälningar vid länsstyrel-
ser, framgår att dessa ärenden avslutas betitlade ”samråd”, därför att tillsynsmyndig-
heten formellt inte säger sig ha någon erinran. Samtidigt framgår av samråden att 
myndigheten rekommenderar sökanden en rad åtgärder som borde förelagts (sökan-
den) verksamhetsutövaren i samband med anmälan för samråd. Detta ger upphov till 
dels osäkerhet för anmälaren, ”vad menar tillsynsmyndigheten och vad måste jag 
göra?”, men också problem för tillsynen i ett senare skede.  
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När ett klagomål senare registreras hos tillsynsmyndigheten, som går ut på att verk-
samhetsutövaren i exemplet ovan gjort en otillåten åtgärd, kommer tillsynsmyndighe-
ten att behöva argumentera om vad som egentligen menades med ”ingen erinran i 
förhållande till anmälan”. Sammanfattningsvis bör alltså huvudregeln vara den att om 
tillsynsmyndigheten har synpunkter på en verksamhet, då förelägger man om skydds-
åtgärder och/eller försiktighetsmått i samband med anmälan. 
 
Skälen till varför beslutskulturen inom en myndighet försämras och det produceras en 
massa ”icke-beslut”, eller att ärenden helt enkelt blir liggande och vaknar till liv till-
fälligtvis, för att sedan avsomna utan åtgärd, är inte fullt tydliga. Varje organisation 
strävar efter effektivisering, bl.a. har från länsstyrelsehåll uppgivits att det skulle bli 
enklare att hantera samråd som stämpelärenden, dvs. utan föreläggande om försiktig-
hetsåtgärder.  
 
Då kan, enligt somliga organisationers delegationsordning, handläggaren ta dem på 
egen hand, utan en beslutande. Det har också framskymtat uppfattningar om att det är 
”obehagligt” för verksamhetsutövaren att få ett beslut som är ett föreläggande, och att 
det låter ”snällare” att kalla beslutet samråd eller underrättelse eller kanske t.o.m. 
meddelande med ett antal erinringar. 
 
En annan oroande situation är den när en enskild anmälare bollas runt mellan olika 
enheter/avdelningar hos tillsynsmyndigheten eller i värsta fall mellan olika myndig-
heter. ”Tack för anmälan, men detta är enligt vår bedömning inte vårt ärende”, eller 
klagomålet föranleder ingen ytterligare handläggningsåtgärd” Förvisso kan det vid 
hanteringen av miljöproblem vara svårt att avgöra vad som är rätt tillsynsmyndighet, 
men i så fall ska den svårigheten manifesteras i ett beslut som går att överklaga, så att 
anmälaren kan få sin sak prövad i nästa instans.  
 
En effektiv tillsyn måste sätta miljöproblemet i fokus, och snabbt hitta vägar och för-
dela ansvar. Det förtjänar i detta sammanhang att nämnas att den enskildes rättssäker-
het och möjlighet att vid överklagande bli godkända såsom sakägare, ibland begrän-
sas av principer för talerätten enligt miljöbalken. Enligt gängse förvaltningsrättsliga 
principer anses den vara berättigad som berörs av ett beslut. I rättspraxis har detta 
kommit att innebära att en relativt snäv krets av rättssubjekt kommit att anses berätti-
gade. När det gäller skydd av allmänna intressen, såsom tillgänglighet till mark- och 
vatten, anses endast det allmänna kunna föra sådan talan. Om länsstyrelsen exempel-
vis får in en anmälan med begäran om att en markägare ska föreläggas att öppna upp 
ett stängsel i syfte att främja allmänhetens passage, och länsstyrelsen väljer att avstå 
från att förelägga. Då kommer anmälarens överklagande att avvisas hos Mark- och 
miljödomstolen, såvida vederbörande inte är sakägare på annat sätt exempelvis till 
följd av särskild rätt. (Åslund 2008). 
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Miljöbalken som verktyg 
 
Allemansrätten kan juridiskt hanteras både som grannelagsrätt, dvs. civil- och straff-
rättsligt och med hjälp av miljöbalken. Grannelagsrätten hanterar problem mellan 
individer och lämpar sig väl för hantering i de allmänna domstolarna och med den 
straffrättsliga regleringen som yttersta bedömningsgrund. Vad som är tillfälligt hän-
synsfullt nyttjande av annans mark får med andra ord ytterst utläsas motsatsvis ge-
nom brottsbalkens gärningsbeskrivningar avseende bl.a. hemfridsbrott, som tidigare 
påtalats.  
Länsstyrelser och kommuner hanterar däremot allemansrätten ur det allmännas in-
tresse med hjälp av miljöbalken. Miljöbalkshantering ger en grund att föra det all-
männas talan i situationer då en olägenhet hotar allmänna intressen. Verktyget för 
detta är det förvaltningsrättsliga verktyget ”tillsyn enligt miljöbalken”. 
 
Individuella konflikter, som saknar allmänintresse kan således inte lösas med hjälp av 
miljöbalken. Enskilda intressen, och/eller konflikter mellan enskilda, hanteras inte av 
miljöbalksmyndigheter och miljödomstolar.  
 
Miljöbalken har att säkerställa en långsiktigt god miljö och hälsa för alla, som sin 
legala och politiska utgångspunkt. I den mån allemansrättslig tillgänglighet kan anses 
vara ett allmänt intresse, kan tillsynsmyndigheterna agera genom förelägganden.  
 
Genom att använda sig av möjligheten att föreskriva anmälningsplikt för vissa orga-
niserade verksamheter enligt 12 kap 6 § miljöbalken, om verksamheterna utgör ett hot 
mot naturmiljön som sådan, kan staten möjligen vinna viss kontroll över vad som de 
facto pågår i form av organiserade verksamheter.  
 
Frågan blir emellertid om detta förfaringssätt på ett effektivt sätt kan reglera störning-
ar av s.k. allemansrättsligt nyttjande, i synnerhet som fastighetsägaren inte blir be-
svärsberättigad i samband med att tillsynsmyndigheten beslutat det ena eller det 
andra. Orsaken till detta är att en anmälan enligt 12 kap 6 § miljöbalken inte anses ge 
anmälaren någon faktisk rätt att förfoga över marken. Detta måste lösas exempelvis 
fastighetsrättsligt eller via avtal på annat sätt. Då är man återigen tillbaka i civilrätten. 
Naturligtvis blir anmälningsplikt aktuell också för den som organiserar friluftslivsak-
tiviteter på den egna fastigheten. 
 
Det är viktigt att komma ihåg att det inte enbart är olägenheter för fastighetsägaren, 
som utgör grund för tillsynsmyndigheten att ingripa med stöd av detta lagrum, eller 
att förordna om anmälningsplikt.   
 
26 kap 11 § miljöbalken (lagstiftningen om stängselgenombrott) ger tillsynsmyndig-
heten möjlighet att förelägga om stängselövergångar i områden som är av betydelse 
för friluftslivet. 
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32 kap miljöbalken ger markägaren vissa möjligheter till ersättning efter det att till-
synsmyndigheten ingripit med stöd av 12 kap 6 § miljöbalken. Denna möjlighet är 
dock starkt begränsad eftersom ersättningar enligt miljöbalken tar fasta på pågående 
markanvändning. I det grundlagsstadgade skyddet för allemansrätten ligger också 
förutsättningen att det allemansrättsliga nyttjandet ska kunna ske utan ersättning till 
markägaren. 
 
Miljöbalksutredningen konstaterade att, när det kommer till förebyggande skyddsåt-
gärder, måste helt vanliga hänsynsregler gälla enligt miljöbalken. Kraven på en 
kommersiell verksamhetsutövare blir med hänvisning till rättspraxis högre ställda än 
gentemot en enskild verksamhetsutövare. 
Generellt gäller således högre aktsamhetskrav för företag enligt 2 kap miljöbalken, 
vilket vi föreslår ska utgöra ett incitament för tillsynsmyndigheterna att antingen be-
sluta om generell anmälningsplikt för vissa typer av kommersiellt utövade friluftslivs-
aktiviteter, alternativt hantera frågorna mer systematiskt genom förelägganden med 
stöd av 12 och 26  kap 6,11 §§ miljöbalken, vid olägenheter eller risk för olägenhe-
ter.   
 
Det förtjänar att påpekas att hanteringen av tillgänglighet genom förelägganden är 
tidsödande och på andra sätt resurskrävande för tillsynsmyndigheterna. Enligt läns-
styrelseenkäten framgår det att länsstyrelserna redan i dag förordnar om obligatorisk 
anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken, vilket ger tillsynsmyndigheterna 
möjlighet att utöva viss kontroll. Hur dessa anmälningar sedan följs upp genom före-
lägganden, varierar mellan tillsynsmyndigheterna.  
 
Anmälningsplikt enligt miljöbalken tjänar till att ge tillsynsmyndigheterna möjlighet 
att bevaka allmänna intressen. I detta sammanhang måste dock påpekas att använd-
ning av anmälningsplikten med stöd av 12 kap 6 § miljöbalken, eller föreläggande om 
stängselgenombrott enligt 26 kap 11 § miljöbalken, därför inte medför att markäga-
rens intressen kan tillgodoses på annat sätt än genom att tillsynsmyndigheten i sam-
band med handläggningen genom remittering av ansökan / klagomål till markägaren 
tillförsäkrar sig om att denne tagit del av anmälan och/eller klagomål. Att markägaren 
skulle ha möjlighet att ”önska” att tillsynsmyndigheten ska förelägga enligt ena eller 
andra modellen, faller utanför miljöbalkens möjligheter.  
 
Möjligen skulle markägaren kunna dra nytta av det faktum att en viss åtgärd anmälts, 
eller inte anmälts, vid senare civilrättslig hantering av olägenheter som eventuellt har 
uppkommit. Om verksamhetsutövaren agerat i strid med anmälningsplikt, eller valt 
att inte efterkomma ett föreläggande från tillsynsmyndigheten, då finns det möjligen 
fog för att hävda att han förfarit oaktsamt och därmed kan bli ådömd skadeståndsan-
svar. Hur tillsynsmyndigheten sedan kommer att agera, åtalsanmäla, förelägga om 
förbud eller återställande etc. ligger utanför markägarens möjlighet att påverka.  
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Finns det då ett behov av att utvidga tillsynsmöjligheterna över allemansrättens nytt-
jande? Inom Naturvårdsverkets expertgrupp anser vi detta vara en framkomlig väg att 
hantera alla små och stora konflikter som dagligen uppkommer på grund av att natu-
ren otillgängliggörs genom instängsling, genom ovarsamhet från nyttjarens sida eller 
av ett oräkneligt antal andra typer av konfrontationer. 
 
För att möjliggöra detta måste allemansrätten då kunna fogas till listan över allmän-
intressen att bevakas av stat och kommun. Tillsyn och föreläggande kan då lösa 
många av de problem som kontinuerligt uppstår, utan att civilrätt och domstol behö-
ver blandas in.  
 
Ombudsman för allemansrätten  
Frågan om en miljöombudsman har diskuterats från och till under mer än 20 år. Ur 
riksdagens protokoll 1988/89, från 12 april 1989, anförde Anders Castberger (fp) föl-
jande i riksdagen:    

”En miljöombudsman skall inrättas med uppgift att ge råd och stöd åt enskilda 
som vill hävda sin rätt i miljöfrågor. Det skall införas mer generösa regler för 
rättshjälp i miljömål, och man skall samordna och skärpa miljölagarna, vilket jag 
var inne på tidigare.” 

 
Förslaget om en miljöombudsman (MO) formaliserades genom SOU 1993:27, samt 
genom SOU 1996:103, varvid såväl alternativet med en ny myndighet, som en kon-
struktion där miljöombudsmannen skulle vara en tjänsteman vid Naturvårdsverket, 
diskuterades.  
 
Förslagen blev aldrig genomförda därför att man ansåg att möjligheterna att föra talan 
via miljöorganisation, myndigheternas skyldighet att föra talan utifrån allmänna in-
tressen samt möjligheten för den enskilde att få passivitet från myndigheterna prövad 
av JO var tillräckligt för att säkerställa talerättens omfattning.  
 
Det svenska systemet med tillsynsmyndigheter som förutsätts agera på eget initiativ 
och med ett primärt syfte att säkerställa syftena med miljöbalken, samt de rättsmedel 
som står till tillsynsmyndigheternas förfogande (miljösanktionsavgift, förelägganden 
och förbud kopplade till viten), anses uppfylla de krav som ställs genom Århuskon-
ventionen. Kraven innebär i stort att allmänheten ska ha möjlighet att påverka till-
lämpningen av miljölagstiftningen genom sitt deltagande.  
 
Finns det då ett demokratiskt underskott i tillsynsmyndigheternas hantering av kla-
gomål på allemansrättslig grund, som motiverar inrättandet av en ombudsmannafunk-
tion med föreläggande- och talerätt för just dessa frågor? Enkäten till länsstyrelserna 
visar att detta är troligt. Tillsynsmyndigheterna lyckas inte på ett systematiskt sätt 
fånga upp och hantera klagomål på allemansrättslig grund.  
 
Organisationer som Miljöcentrum har tidigare fungerat som en slags ombudsman för 
miljöfrågor på ett framgångsrikt sätt. Tillsynsmyndigheterna har inte resurser och 
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verktyg till sitt förfogande för ett liknande arbetssätt. En ombudsman specifikt för 
allemansrätten skulle kunna ges dessa möjligheter och verktyg och kan fungera som 
en faktisk förstärkning av talerätten. 
 
Effekterna av instängsling är också av den karaktären att den som råkar bli hindrad i 
sin passage, men inte normalt vistas på platsen, i regel inte gör sig besväret av att 
klaga hos tillsynsmyndigheten. Grannar till den som stänger av en passage klagar, 
med eller utan framgång. I praktiken kommer också tillsynsmyndighetens priorite-
ringar att avgöra i vilken mån man kommer att förelägga etc.  En ombudsmannafunk-
tion vars enda syfte är att hantera tillgänglighetskonflikter enligt miljöbalken, skulle 
då ges resurser att fullfölja fler ärenden.  
 
För att lösa problemet med det allmännas hantering av allemansrättsliga konflikter, 
som till sin juridiska karaktär är såväl grannelagsrätt som rätt kring det rörliga fri-
luftslivets behov, rekommenderar författaren att vidare utreda möjligheterna att in-
rätta en ombudsmannafunktion för allemansrättsliga frågor.  
I politiken betecknar ombudsman allmänt en statlig tjänsteman med uppdrag att 
skydda medborgarna mot olagliga åtgärder, främst mot myndigheter. En ombudsman 
förutsätter å andra sidan att såväl tillgänglighetsfrågorna som äganderättsfrågorna är 
ordentligt genomlysta. Förutsatt att ombudsmannen ges talerätt, måste han/hon ges 
laga stöd att processföra. Frågan är om allemansrätten då skall formuleras som ett 
allmänintresse, dvs. processföringen från ombudsmannen ska innebära stöd åt en-
skilds talan gentemot markägare, eller om också äganderättens innehåll på talan av 
markägaren ska bli föremål för ombudsmannens granskning.  
 
En ombudsman för allemansrätten blir i sådant fall ett nytt sätt att se på ombudsman-
nafunktionen, om vi nu skulle kunna säga att den presumtive ombudsmannen för al-
lemansrätten faktiskt företräder just allemansrätten! Allemansrätten måste då, ovill-
korligen, definieras som ett s.k. allmänt intresse.  
 
Kan då ett allmänt intresse ha en ombudsman? 
 
Ett allmänt intresse är bland annat växter och djur, kulturlämningar, naturreservat, 
riksintressen, allmänna badplatser, framkomligheten för friluftslivet m.m. För att vara 
säker på att en viss verksamhet inte skadar allmänna intressen måste man ta reda på 
vilka allmänna intressen som finns i omgivningen.  
 
En sådan ombudsmannafunktion skulle eventuellt kunna placeras inom varje länssty-
relse, för att på det sättet optimalt kunna fånga upp konflikter i det regionala perspek-
tivet. Ombudsmännen, lika många som antalet län, skulle primärt ges möjlighet att 
meddela förelägganden mot den fysiska- och/eller juridiska person som bryter mot 26 
kap 11 § miljöbalken, eller mot anmälningsplikt enligt 12 kap 6 § miljöbalken, samt 
företräda i civilrättsliga sammanhang enskilda och vid grupprättegång enligt lagen 
(2002:599) om grupprättegång.  
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En relevant fråga är också om en ombudsman för allemansrätten ska ges möjlighet att 
föra talan i ärenden som rör tillsyn över olovlig privatisering inom strandskyddade 
områden, som ett stöd och komplement till ordinarie tillsynsmyndigheter, statliga 
såväl som kommunala. 
 

Skydd för naturmiljö, skydd för markägare 
 
Allemansrätten, med sina enbart delvis kodifierade sedvanerättsliga normer, skär in i 
många sektorer av samhällslivet. Med sin historiska bakgrund och sin nutida dynamik 
skapar dessa normkomplex möjligheter och problem inom många sektorer.  
Sedvanerättsliga normer uppstår och utvecklas genom dynamiken i vårt sätt att leva 
och verka i vår omgivning. Sedvanerätten åtnjuter sin status som normativt faktum 
när den omfattas av ett större antal individer, av det allmänna eller i vart fall i prakti-
ken länder till allmän efterrättelse.  
 
Allemansrättens normativa kärna är av den här karaktären och därmed juridiskt gäl-
lande, om än föränderlig. Föränderligheten blir tydlig, inte minst med utgångspunkt i 
hur den privata äganderätten vid vissa olika historiska tidpunkter beläggs med rådig-
hetsinskränkningar av olika slag, samt hur och på vilket sätt dessa berättigar till er-
sättning från det allmänna.  
 
Allemansrätten kan vid olika tidpunkter sägas tjäna olika syften. Klart urskiljbar blir 
då allemansrätten som normativ plattform för vardagsnyttjande av ett brukat landskap 
och/eller som en förutsättning för rörligt friluftsliv. (Åslund, Sandell m fl) Rent nor-
mativt särskiljer jag inte de båda syftena inom ramen för denna utredning. Som utre-
dare vill jag däremot peka på nödvändigheten av att beakta de båda formerna av al-
lemansrätt. 
 
Beaktat den normativt föränderliga tid vi lever i finns det anledning att fråga sig om 
det finns behov av en ökad formalisering av sedvanerätten. 
 
Flera samtidstendenser kan skönjas samtidigt, såsom ett förändrat friluftsliv med hög-
re grad av kommersialisering, organisering och specialisering, större antal konflikt-
ärenden vid myndigheter som berör den juridiska hanteringen av det privata ägandet 
och den privata hemfridszonen, samt ökande fysiska och mentala klyftor mellan stad 
och landsbygd.  
 
Kommer då markägaren i kläm i denna utveckling? Ökar trycket på naturen? Är det 
rimligt att markägaren får ta del av det kommersiella nyttjandet av marken? 
 
Av mitt enkätmaterial framgår att de kommersiella företagen ökar i betydelse och 
omfattning. Rent statistiskt har naturturismen ökat från två procent av den totala tu-
rismen i slutet av 80-talet, till 20 procent i början av 2000-talet (Fors m.fl. 2010). En-
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ligt länsstyrelseenkäten i denna utredning har naturturismföretaget ökat kraftigt under 
hela 2000-talet. 
 
LRF är den markägarorganisation som starkast har förfäktat behovet att inte låta al-
lemansrätten omfatta kommersiella företag, till skydd för överutnyttjande och skade-
görelse på annans mark.  
  
Som jag visat i denna rapport finns det ett omfattande regelverk inom civil- och 
straffrätten, vilket ger ett starkt skydd redan idag åt markägare, varför jag inte ser 
någon anledning till förändring av den starkt förankrade sedvanerätten. Det finns inte 
heller något stöd i mitt empiriska material, som visar att behovet för en sådan föränd-
ring skulle vara stort. 
 
En mer extensiv användning av gällande lagstiftning mot överträdelser från mark-
ägarnas och deras organisationers sida torde vara tillräckliga insatser och främjar en 
seriös användning av allemansrätten. 
 
Enligt typfallen, som rapporterats av länsstyrelserna i landet finns ett betydeligt större 
behov av skydd för allemansrättens nyttjande. Instängsling och privatisering är exem-
pel på åtgärder från markägarnas sida, som hindrar allmänheten att fritt allemansrätts-
ligt använda naturen. Det finns också starka tendenser att dessa åtgärder ökar i om-
fattning, vilket jag utifrån min egen tillsynsverksamhet har anledning att konstatera. 
 
Behovet att skydda allemansrätten från inskränkningar och tillbakagång på sikt är 
således större än behovet av att skydda markägare från överutnyttjande och skadegö-
relse från allmänhetens sida. 
 
Utredningen ser fem principiella handlingsalternativ när det gäller förhållningssätt till 
att öka mängden lagstiftade normer kring allemansrätten kan sammanfattas på följan-
de sätt: 

1. Nollalternativ, som innebär att inga regelförändringar görs. I stället måste man 
satsa på fortbildning och opinionsbildning. Det kommer att krävas ett ökande 
mått av fortbildning, information etc. eftersom det som traditionellt varit al-
lemansrättens värdekärnor inte längre är lika självklara, och vi lever i en tids-
ålder av snabba normativa förändringar. 

2. Tillsynslagstiftningen kompletteras, men grundlagsskyddet är oförändrat. Al-
lemansrättens värdekärnor är därmed lika oreglerade, men tillsynslagstiftning-
en och de verktyg som rättsordningen erbjuder att komma till rätta med olä-
genheter, som överutnyttjande och instängsling, görs effektivare. Detta kan 
t.ex. innebära en skärpning av 26 kap 11 § miljöbalken och en mer frekvent 
användning av anmälningsmöjligheten enligt 12:6 miljöbalken, utvidgad tale-
rätt, utvecklad och förbättrad hantering av strandskyddslagstiftningen etc.  

3. Statlig ”markskadeförsäkring” för kommersiellt utnyttjande av allemansrätten. 
Företag som verkar på allemansrättslig grund betalar till en allmän skadefond. 
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Eventuella skador på privat mark kan då täckas ur denna fond efter ansökan 
från markägare. 

4. Ändring i allemansrättens grundlagsskydd och en ev. ändring i 7 kap, 1§ MB. 
Detta alternativ innebär en precisering av allemansrättens värdekärna.  

5. En ny myndighet, en ombudsman för allemansrätten inrättas, med egen rätts-
plattform som bas. Detta alternativ kan liknas vid den norska friluftslagen. Det 
viktigaste argumentet för detta alternativ är att allemansrätten så att säga inte 
längre har förutsättningar att ”överleva” av sig själv. 

 
Av dessa förordar jag i första hand lagstiftningsmässigt punkt två, därför att fler olä-
genheter av allemansrättsligt nyttjande, enligt min bedömning, skulle kunna hanteras 
genom en effektivare miljötillsyn. En ombudsmannafunktion för allemansrätten kan 
också med fördel komplettera en skärpt tillsyn. 
 
Inom ramen för det befintliga grundlagsförbehållet kan företag verka fritt på alle-
mansrättslig grund, vilket också bör vara fallet framgent. Olägenheter av sådant före-
tagande får hanteras genom annan lagstiftning. Att åstadkomma olägenheter för 
markägaren ingår aldrig i ett allemansrättsligt nyttjande. Eventuellt skulle skador på 
mark, uppkomna genom allt för massivt allemansrättsligt nyttjande, kunna täckas av 
en statlig markskadeförsäkring.  
 

Avslutningsvis 
 
Rapportens inledande fråga var hur vi skall kunna behålla den grundläggande allmän-
na tillgången till naturen och samtidigt ta hänsyn till alla förändringar, som i grunden 
kan innebära ett hot mot allemansrättens väl förankrade värden i människor med-
vetande och sedvanerätt?  
 
Det är just den här balansen jag vill finna. Att behålla den viktiga kärnan i allemans-
rätten, men ändå finna en balans och anpassning till alla de krav och förändringar som 
pockat på en lösning under ett par decennier.  
 
Allemansrätten är juridiskt vagt formulerad på grund av sin sedvanerättsliga förank-
ring, men är inte på något sätt juridiskt isolerad. Den hänger ihop med andra lagar i 
en komplex väv, som jag försökt att visa i denna rapport.  
 
Vaghetens styrka är att allemansrätten har en tänjbarhet, som i viss mån möjliggör 
adaption till samhällets förändring.  
 
Samtidigt är vagheten en svaghet.  
 
Allemansrätten är ett svårgripet juridiskt verktyg, varför den lätt kan ignoreras. Mitt 
exempel med det avgiftsbelagda skidspåret (avsnitt: ”grundlagen under luppen”) ger 
belägg för detta. Om den sedvanerättsliga normen, såsom den finns beskriven i förar-
betena till regeringsformen, har så svagt materiellt innehåll att den inte kan läggas till 
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grund för t.ex en laglighetsprövning, då finns anledning att ifrågasätta betydelsen av 
förbehållet i grundlagen.  
 
Hur gör man då? 
 
Min slutsats avseende juridifieringen av sedvänjan, blir i enlighet med mina resone-
mang i denna rapport, hur märkligt det än kan låta, att det snarare är gränserna för 
äganderätten som bör ses över för att sedvänjan ska kunna utvecklas!  
 
Jag har fört fram ett antal resonemang i denna rapport om innehållet i ett sådant syn-
sätt, rent konkret vill jag specificera dessa i ett antal rekommendationer.  
 
Rekommendationer 
Som en följd av mina data, erfarenheter och resonemang i denna rapport vill jag före-
slå ett antal små och stora förändringar, som tillsammans kan bidra till en större adap-
tionsförmåga hos allemansträtten och göra den bättre rustad inför framtiden.  
 
Vilket betonats på flera ställen i den här rapporten anser jag det inte lämpligt att göra 
några ingrepp i den s.k. grundlagskompromissen. Vagheten bidrar till allemansrättens 
flexibilitet. I stället bör gränserna för äganderätten ses över för att sedvänjan ska 
kunna utvecklas. Här nedan följer ett antal förslag. 
 
Allemansrätt, markägande och strandskydd  

 Jag föreslår att den rådighetsinskränkning, som genom lagstiftning vid varje 
given historisk tidpunkt begränsar markäganderätten tydliggörs i den juridis-
ka och offentliga diskursen. Allemansrätt är en rådighetsinskränkning som 
måste accepteras av alla markägare.  

 Jag föreslår att domstolar och prövnings- / tillsynsmyndigheterna, dvs. läns-
styrelser och kommuner, mer konsekvent och frekvent än idag använder den 
allemansrättsliga begreppsuppsättningen i strandskyddsärenden enligt tidigare 
resonemang. Betydelsen av ”allemansrättsligt tillgänglig” och ”tillgänglig för 
fri passage” är t.ex. inte samma sak och bör användas med större urskiljning 
med hänsyn till frizonens storlek i förhållande till fastigheten. 

 Jag föreslår att fokus vid strandskyddsärenden läggs vid den sedvanerättsligt 
definierade normen, för att minska risken att de allmänna intressena annars 
kontinuerligt försvagas i en normativt föränderlig samtid. Exploateringshän-
syn går alltför ofta före allemansrättsliga bedömningar, ett bruk som aktivt bör 
uppmärksammas och granskas. 

 
Konflikter och konflikthantering 

 Förbehållet i grundlagen gör ingen skillnad mellan ideella och kommersiella 
aktörer och jag föreslår att detta också ska gälla framgent. Övertramp regleras 
som nu genom civil- och straffrätt, vilket ter sig tillräckligt och lämpligt. 

 Jag föreslår att länsstyrelserna fortsättningsvis satsar mer handläggningsre-
surser på systematisk hantering av konflikter som har sitt ursprung i allemans-
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rätten. Eftersom dessa resurser inte finns idag föreslås en ökad utbildning och 
resursfördelning till tillsynsmyndigheterna för att möta ett sådant krav. 

 För att stärka allmänhetens rättssäkerhet vid allemansrättsligt baserade kon-
takter med tillsynsmyndigheter skall klagomål och andra kontakter med myn-
digheterna diarieföras och avslutas med formella beslut, vilket inte sker idag i 
någon större utsträckning. ”Icke-beslut” utgör också ett beslut, som måste 
kunna hanteras formellt, genom överklagande, JO-anmälan eller på annat sätt. 

 
Miljöbalken som verktyg 

 Jag föreslår att 12 kap och 26 kap, 6 och 11§§ miljöbalken, används mer kon-
sekvent och frekvent vid den förvaltningsrättsliga hanteringen av konflikter 
med utgångspunkt i allemansrätten.  
Med konsekvent användning ska bl.a. förstås att tillsynsmyndigheterna avsät-
ter resurser att följa upp anmälda verksamheter med förelägganden om försik-
tighetsmått. Om det skulle visa sig att de verksamheter som anmälts, alterna-
tivt inrapporterats till tillsynsmyndigheterna som klagomål eller upptäckts på 
annat sätt, åstadkommer en orimligt stor skada på allmänna intressen bör till-
synsmyndigheterna vara beredda att förelägga om förbud.  

 Enligt miljöbalken gäller högre krav på aktsamhet för kommersiella företag 
som utövar verksamhet med allemansrätten som grund. För att ge dessa krav 
en faktisk tillämpningsmöjlighet föreslår jag att tillsynsmyndigheterna anting-
en skall besluta om generell anmälningsplikt för vissa typer av kommersiellt 
utövade friluftslivsaktiviteter, alternativt hantera frågorna mer systematiskt 
genom förelägganden med stöd av miljöbalken, vid olägenheter eller risk för 
olägenheter.   

 Ökade möjligheter för tillsynsmyndigheterna att förelägga om stängselge-
nombrott. I den mån tillsynsmyndigheterna enklare ska kunna ingripa vid olä-
genheter, finner jag att lagregleringen i 26 kap 11 § miljöbalken möjligen kan 
utvidgas till att omfatta också stängsel av betydelse för närboende, även om en 
sådan förändring då väcker frågan om hur man bäst avgränsar kretsen av s.k. 
närboende.  
Jag finner det väsentligt att betona att hantering enligt miljöbalken även fram-
gent ska utgå från talan utifrån allmänna intressen och med bibehållande av 
den krets av sakägare som i dag omfattas av talerätt.  Den förändring som fö-
reslås inom 26 kap 11 § miljöbalken syftar endast till att utöka tillsynsmyn-
dighetens möjligheter. 

 Jag rekommenderar att en regionalt baserad ombudsman för allemansrätten in-
rättas vid landets länsstyrelser, som en självständig myndighet för att lösa pro-
blemet med det allmännas hantering av allemansrättsliga konflikter, som till 
sin juridiska karaktär är såväl grannelagsrätt som rätt kring det rörliga frilufts-
livets behov. 

 
Sammantaget anser jag att allemansrätten i sin nuvarande form utgör en viktig del av 
vår kultur, men att förändrade levnadsvanor motiverar en kontinuerlig översyn och 
hantering.  



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6470 
Allemansrätten och dess framtid 

 

 202

 
De kommersiella aktiviteterna, som ibland förts fram som ett hot mot allemansrätten i 
den offentliga debatten kan i stället utgöra en av alla de nutida förändringar, som fak-
tiskt innebär ett bättre utnyttjande av allemansrätten. Urbanisering m.m. har fjärmat 
nutidsmänniskan, inte minst barnen, från naturen, vilket de växande upplevelseföre-
tagen kan korrigera. De fyller också en funktion genom att introducera och göra 
”…avlägsen eller eljest svåråtkomlig natur tillgänglig för fler enskilda människor”, 
vilket markeras av högsta domstolen i det s.k. forsrännarfallet.  
 
Sammantaget med en ökad information till allmänheten och betoning på att ”inte stö-
ra eller förstöra”, ser jag med tillförsikt fram emot en framtid där allemansrätten utgör 
en naturlig del av livet. 
 
Om Ryan, i den inledande anekdoten, kommer tillbaks om 20 år hoppas jag att han 
faktiskt inte märker någon skillnad. Han kan fortfarande färdas fritt i skärgården och 
fortfarande lägga till med sin båt vid en ö och plocka sina kantareller.  
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Bilaga 1: Enkätundersökning bland landets länssty-
relser 
 
19 inkomna svar av kontaktade 21 länsstyrelser 
Inkomna län 

 Blekinge län 
 Gotlands län 
 Gävleborgs län 
 Hallands län 
 Jämtlands län 
 Jönköpings län 
 Kalmar län 
 Norrbottens län 
 Skåne län 
 Stockholms län 
 Södermanlands län 
 Uppsala län 
 Värmlands län 
 Västerbottens län 
 Västernorrlands län 
 Västmanlands län 
 Västra Götalands län 
 Örebro län 
 Östergötlands län 

Saknas: Dalarna och Kronoberg 
 
 
4. Är länet ett kustlän eller ett inlandslän? 

  Frekvens Procent 

Ett utpräglat inlandslän 4 21,1 

Ett utpräglat kustlän 6 31,6 

Har kust, men är ganska blandat 9 47,4 

Total 19 100,0 

 
5.Har länet mycket turism och turismföretagande? 

  Frekvens Procent 

Har viss turism, men inget turismlän 9 47,4 

Mycket turism, ett utpräglat turismlän 10 52,6 

Total 19 100,0 

 

 

 

 

 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6470 
Allemansrätten och dess framtid 

 

 206

6.27. Finns det någon annan typfråga ni skulle vilja tillfoga som väsentlig i er handläggning  

  Frekvens Procent 

Ej svar  13 68,4 

frågor där allmänheten vill hävda att färdsel med motorfordon i terrängen ingår i alle-

mansrätten t.ex. skoter, fyrhjuling, parkering av husvagnar, körning med 

1 5,3 

Frågor om ridning och allemansrätt 1 5,3 

Om rätten att sätta upp förbudsskyltar 1 5,3 

Ridning 3 15,9 

Total 19 100,0 

 

Rangordning av typfrågor: Vilka frågor ställs vanligen till länsstyrelserna betr allemansrätten (Fre-

kvens) 

   

Mycket 

ofta 

Ofta Ibland Sällan Inte 

alls Medelv 

  Frekvens  

1 är positiv till att vi har allemansrätt i Sverige 5 6 4 3 1 3,6 

2 

ringer och frågar vad allemansrätt betyder i strand-

skyddssammanhang 

2 4 10 3 0 

3,3 

3 

undrar om man får stänga av en skogs/markväg 

med vägbom 

1 3 10 5 0 

3,0 

4 

är markägare och upplever nedskräpning eller 

skadegörelse på sin mark 

1 2 11 4 1 

2,9 

5 

undrar om länsstyrelsen kan bidra med konfliktlös-

ning 

0 4 9 6 0 

2,9 

6 

ringer och frågar om hur man vet var hemfridszo-

nen börjar och slutar 

0 3 10 5 1 

2,8 

7 

undrar om man kan bada eller lägga till vid en 

privat brygga 

0 4 8 5 2 

2,7 

8 

känner sig bortkörd p g a annans hävdande av 

hemfridszon 

0 3 7 8 1 

2,6 

9 frågar om stängsel (26 kap 11 § miljöbalken) 0 3 6 10 0 2,6 

10 

upplever sin mark som överutnyttjad av okända 

besökare 

0 1 8 8 2 

2,4 

11 upplever kränkning av den egna hemfridszonen 0 0 9 9 1 2,4 

12 känner sig utestängd av en okänd markägare 0 1 7 7 4 2,3 

13 undrar om man får/kan gå in till betesdjur 0 1 4 13 1 2,3 

14 

undrar om allemansrätten gäller inom områdes-

skydd 

0 2 5 8 4 

2,3 

15 upplever andras företagande på den egna marken 0 2 2 13 2 2,2 

16 störs av andras företagande på den egna marken 0 1 5 10 3 2,2 

17 undrar om man kan tälta utan att fråga markägaren 0 0 8 6 5 2,2 

18 

uppfattar sin mark som överutnyttjad av kringbo-

ende 

0 0 5 10 4 

2,1 

19 upplever hot eller våld från en markägare 0 1 3 11 4 2,1 

20 känner sig utestängd av kringboende 0 0 4 11 4 2,0 
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21 

ser ägda naturtillgångar ( t.ex bär) utvinnas av 

annan 

1 1 3 5 9 

1,9 

22 

undrar om man som funktionshindrad kan köra bil 

på privat väg med fordonstrafik förbjuden (typ 

skogsväg) 

0 0 4 9 6 

1,9 

23 undrar om man får vistas i skogen när jakt pågår 0 0 4 9 6 1,9 

24 är negativ till att vi har allemansrätt i Sverige 0 0 2 10 7 1,7 

25 

undrar om markägare eller jaktarrendator kan 

avvisa allmänheten från skog och mark med hän-

visning till att viltet blir stört 

0 0 2 10 7 

1,7 

26 

är markägare och upplever hot eller våld från 

allmänheten 

0 0 0 11 8 

1,6 

27 Frågor om ridning och allemansrätt 0 0 3 0 15 1,3 

28 

frågor där allmänheten vill hävda att färdsel med 

motorfordon i terrängen ingår i allemansrätten t.ex. 

skoter, fyrhjuling, parkering av husvagnar, körning 

med 

1 0 0 0 18 

1,2 

29 Om rätten att sätta upp förbudsskyltar 0 0 1 0 18 1,1 

 

 

Rangordning av typfrågor: Vilka frågor ställs vanligen till länsstyrelserna betr allemansrätten (Pro-

cent) 

    

Mycket 

ofta 

Ofta Ibland Sällan Inte 

alls medelv 

  Procent  

1 är positiv till att vi har allemansrätt i Sverige 26,3 31,6 21,1 15,8 5,3 3,6 

2 

ringer och frågar vad allemansrätt betyder i 

strandskyddssammanhang 

10,5 21,1 52,6 15,8 0 

3,3 

3 

undrar om man får stänga av en skogs/markväg 

med vägbom 

5,3 15,8 52,6 26,3 0 

3,0 

4 

undrar om länsstyrelsen kan bidra med konflikt-

lösning 

0 21,1 47,4 31,6 0 

2,9 

5 

är markägare och upplever nedskräpning eller 

skadegörelse på sin mark 

5,3 10,5 57,9 21,1 5,3 

2,9 

6 

ringer och frågar om hur man vet var hemfrids-

zonen börjar och slutar 

0 15,8 52,6 26,3 5,3 

2,8 

7 

undrar om man kan bada eller lägga till vid en 

privat brygga 

0 21,1 42,1 26,3 10,5 

2,7 

8 frågar om stängsel (26 kap 11 § miljöbalken) 0 15,8 31,6 52,6 0 2,6 

9 

känner sig bortkörd p g a annans hävdande av 

hemfridszon 

0 15,8 36,8 42,1 5,3 

2,6 

10 upplever kränkning av den egna hemfridszonen 0 0 47,4 47,4 5,3 2,4 

11 

upplever sin mark som överutnyttjad av okända 

besökare 

0 5,3 42,1 42,1 10,5 

2,4 
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12 undrar om man får/kan gå in till betesdjur 0 5,3 21,1 68,4 5,3 2,3 

13 känner sig utestängd av en okänd markägare 0 5,3 36,8 36,8 21,1 2,3 

14 

undrar om allemansrätten gäller inom områdes-

skydd 

0 10,5 26,3 42,1 21,1 

2,3 

15 

störs av andras företagande på den egna mar-

ken 

0 5,3 26,3 52,6 15,8 

2,2 

16 

upplever andras företagande på den egna mar-

ken 

0 10,5 10,5 68,4 10,5 

2,2 

17 

undrar om man kan tälta utan att fråga markäga-

ren 

0 0 42,1 31,6 26,3 

2,2 

18 upplever hot eller våld från en markägare 0 5,3 15,8 57,9 21,1 2,1 

19 

uppfattar sin mark som överutnyttjad av kring-

boende 

0 0 26,3 52,6 21,1 

2,1 

20 känner sig utestängd av kringboende 0 0 21,1 57,9 21,1 2,0 

21 

ser ägda naturtillgångar ( t.ex bär) utvinnas av 

annan 

5,3 5,3 15,8 26,3 47,4 

2,0 

22 

undrar om man som funktionshindrad kan köra 

bil på privat väg med fordonstrafik förbjuden (typ 

skogsväg) 

0 0 21,1 47,4 31,6 

1,9 

23 undrar om man får vistas i skogen när jakt pågår 0 0 21,1 47,4 31,6 1,9 

24 är negativ till att vi har allemansrätt i Sverige 0 0 10,5 52,6 36,8 1,7 

25 

undrar om markägare eller jaktarrendator kan 

avvisa allmänheten från skog och mark med 

hänvisning till att viltet blir stört 

0 0 10,5 52,6 36,8 

1,7 

26 

är markägare och upplever hot eller våld från 

allmänheten 

0 0 0 57,9 42,1 

1,6 

27 Frågor om ridning och allemansrätt 0 0 15,9 0 84,1 1,3 

28 

frågor där allmänheten vill hävda att färdsel med 

motorfordon i terrängen ingår i allemansrätten 

t.ex. skoter, fyrhjuling, parkering av husvagnar, 

körning med 

5,3 0 0 0 94,7 

1,2 

29 Om rätten att sätta upp förbudsskyltar 0 0 5,3 0 94,7 1,1 
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Figur 7: Rangordning av typfrågor: Vilka frågor ställs vanligen till länsstyrelserna beträffande 

allemansrätten (Procent) 
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7.1.Vilken typ av motoriserade anmälda överträdelser är vanligast inom er organsation. Rangordna 

om mer än en typ av överträdelser 

 

1:a val 2:a val 3:e val Frekvens Procent 

Fyrhjuling   2 10,6 

fyrhjuling Motorcykel/moped  3 15,9 

fyrhjuling Snöskoter vattenskoter 2 10,6 

fyrhjuling vattenskoter Motorcykel/moped 3 15,9 

husbil motorcykel bil 1 5,3 

motorcykel fyrhjuling vattenskoter 2 10,6 

vattenskoter   3 15,9 

Vattenskoter Fyrhjuling  1 5,3 

vattenskoter moped  1 5,3 

vattenskoter snöskoter motorcykel 1 5,3 

Fyrhjuling nämns i 10 fall som förstaval, vattenskoter i 6 fall 

 
 
Anm: I ett av svaren påpekas att överträdelser mot terrängkörningslagen blir anmäl-
ningar hos Polisen, inte hos Länsstyrelsen. Man tilläger dock att “Vi upplever dock i 
våra externa kontakter och i tillsyn av skyddade naturområden att MC, fyrhjuling och 
vattenskoter är de vanligaste motoriserade överträdelsern”, vilket lagts till I ovanstå-
ende tabell. Anmärkningen är riktig, men anmälningar går ofta in till länsstyrelserna 
ändå, utan åtgärd. Allmänheten uppfattar ofta inte de olika myndigheternas roll I fall 
som rör allemansrätten. Viktigt att notera här är också att anmälningar till polisen ofta 
lämnas utan åtgärd även här.  
 
8. Hur diarieförs ärenden relaterade till allemansrätten vanligen? 

  Frekvens Procent 

På annat sätt 6 31,6 

Som förfrågningar 6 31,6 

Som generella klagomål 3 15,8 

Som klagomål inom områdesskydd 1 5,3 

Som stängselärende enl. 26 kap 11§ miljöbalken 3 15,8 

Total 19 100,0 

 

 

9.Handläggning av ärenden relaterade till allemansrätten:Hur dokumenteras i regel vanliga samtal och 

förfrågningar om allemansrätten, vilka inte ger upphov till vidare handläggning? 

  Frekvens Procent 

Dokumenteras inte 18 94,7 

Som tjänsteanteckning 1 5,3 

Total 19 100,0 
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10.Handläggning av ärenden relaterade till allemansrätten:Upplever ni inom organisationen att hand-

läggarna har tillräckliga fackkunskaper för att kunna besvara frågor om allemansrättens innehåll eller 

finns behov av kompetensutveckling? 

  Frekvens Procent 

Ja, här finns tillräcklig fackkunskap 7 36,8 

Nej, kompetensutveckling kan behövas 12 63,2 

Total 19 100,0 

 

 

11.Handläggning av ärenden relaterade till allemansrätten:Hur vanligt är det att tjänstemannen upple-

ver att det finns en underliggande grannkonflikt vid frågor/ärenden som berör allemansrätten? 

  Frekvens Procent 

Förekommer lite då och då 8 42,1 

Förekommer ofta 10 52,6 

Förekommer sällan 1 5,3 

Total 19 100,0 

 

 

12. Diskuteras allemansrätten inom er organisation 

 Frekvens Procent 

Nej, aldrig 3 15,8 

Ja, vid ärendemöten 12 63,2 

Ja, vid seminarier och utbildningar 1 5,3 

Ja, inom handläggargruppen 14 73,7 

 

 

13.Diskuteras allemansrätten vid tillsynsvägledning gentemot kommunerna i ert län? 

  Frekvens Procent 

Ja, ibland 8 42,1 

Nej, aldrig 11 57,9 

Total 19 100,0 

 

 

14.1.finner er organisation behov av att lagstiftaren överväger ytterligare förvaltningsrättslig reglering 

i syfte att underlätta hanteringen av konflikter som hänför sig till allemansrätten (ombudsman, för-

stärkning av tillsynsmöjligheterna enligt 26 kap miljöbalken med eventuell modernisering av dess § 11 

etc) 

  Frekvens Procent 

Inget behov 14 73,7 

Visst behov 5 26,3 

Total 19 100,0 
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14.2.finner er organisation behov av ett lagstiftat förbud mot kommersiella aktiviteter på annans 

mark? 

  Frekvens Procent 

Inget behov 16 84,2 

Visst behov 3 15,8 

Total 19 100,0 

 

 

14.3.finner er organisation behov av att verka för avtalsslut underlättas mellan markägare och företag 

som driver kommersiellt organiserade friluftslivsaktiviteter? 

  Frekvens Procent 

Inget behov 9 47,4 

Visst behov 7 36,8 

Stort behov 3 15,8 

Total 19 100,0 

 

 

14.4.finner er organisation behov av en fördjupad dialog i ert län vad det gäller tillgänglighet och öpp-

na marker? 

  Frekvens Procent 

Inget behov 8 42,1 

Stort behov 4 21,1 

Visst behov 7 36,8 

Total 19 100,0 

 
14. Kommentarer till fråga141-14.4: På vilket sätt (samtliga kommentarer)? 

 Lst behöver istället resurser för tillsyn, både operativt och genom förebyggande in-
formation.   3. Lst använder redan idag i egenskap av markförvaltare (renbetesfjäll 
och statligt ägda naturreservat) avtal (nyttjanderätt) eller muntligt samråd för att 

 Allemansrätten behöver förtydligas. Inget förbud mot kommersiella aktiviteter men 
en reglering tex genom en anmälan till markägaren. 

 Förstärkning av tillsynsmöjligheterna samt en modernisering av 26:11 MB 
 Förtydligande 
 Kommentar till fråga 3: Inte nyttjanderättsavtal mellan markägare - företag men vore 

bra med goda exempel/metoder på hur man kan samarbeta/mötas för att få ömsesidigt 
förtroende för varandras verksamheter och diskutera hur man kan hjälpas åt för att 
undv 

 ombudsman 
 snöskoterkörning betraktas som allemansrättsligt tillåtet 
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15.Fungerar för er del 26 kap 11 § miljöbalken som ett effektivt lagstöd att förelägga vid olagliga 

stängsel? 

  Frekvens Procent 

Ja, Ofta 6 31,6 

Ibland 10 52,6 

Nej, sällan 2 10,5 

Nej, inte alls 1 5,3 

Total 19 100,0 

 
 
16.Hanteras organiserade friluftslivsaktiviteter i ert län genom samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken? 

  Frekvens Procent 

Ja, ge exempel 18 94,7 

Nej 1 5,3 

Total 19 100,0 

 
 

16.Hanteras organiserade friluftslivsaktiviteter i ert län genom samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken? 

Om ja: ge exempel  (18 fall): 

Anläggande av vandringsleder, vindskydd o.dyl., större arrangemang, viss kommersiell 

verksamhet t.ex. hundspann, 

1 5,3 

guldvaskning, kanotleder 1 5,3 

Lst Z har föreskrivit anmälningsplikt enligt mb 12:6 för organiserad helikopterskidåkning 

i ett stort fjällområde. Även i vissa andra fall tar vi upp organiserad friluftsverksamhet 

som 12:6-samråd. 

1 5,3 

Multisporttävlingar är de enda som kontaktar oss 1 5,3 

Orientering 7 37,1 

Orientering, krigsspel 1 5,3 

Orientering, motortävlingar 1 5,3 

orientering, ridning 1 5,3 

Orientering, scoutläger fjällen, multisportevent 1 5,3 

Orienteringstävlingar, naturguidning 1 5,3 

Orienteringstävlingar, Stora scoutläger Anläggning av leder  1 5,3 

Orientering, cykling, ridning, annat ex; scoutläger 1 5,3 

 
 

17.Hur ofta förelägger er organisation med 26 kap 11 § som grund? 

  Frekvens Procent 

Ibland 3 15,8 

Sällan 13 68,4 

Aldrig 3 15,8 

Total 19 100,0 
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18. Vilka konsekvenser skulle det få för turistnäring, recreation och friluftsliv I ert län om kommersiel-

la aktiviteter undantogs från allemansrätten? Svara kortfattat på ovanstående  

 Denna form av turism är mycket viktig i stora delar av länet och har stor betydelse för lokal 

utveckling, så det skulle få stora konsekvenser. Om det inte är så att man kan ge tillstånd ge-

nom ett mycket enkelt förfarande t.ex. genom anmälningsplikt. 

 Det beror på hur man definierar kommersiella aktiviteter. Vissa bär- och svampplockare säljer 

på torget. Vissa stallägere skulle få svårt att fortsätta eftersom de inte har tillräckligt med egen 

mark att vara på. 

 Det skulle kunna försvåra för en del aktiviteter t.ex hästsport 

 det skulle vara mycket negativt för utveckling av främst naturturism. Sannolikt även för annat 

organiserat friluftsliv, eftersom gränsdragningen för vad som är kommersiellt blir mycket 

svår. 

 Förmodligen endast små konsekvenser 

 hämmande 

 Kan leda till viss minskning av kommersiellt ordnade friluftsaktiviteter. 

 Liten påverkan 

 Negativa konsekvenser! Större osäkerhet om vad som gäller, tolkningsproblem, m.m. 

 Omfattande negativa konsekvenser. 

 Onödigt krångel, "kommersiell" kommer alltid vara en svår avvägning att göra. Risk att färre 

människor Vi anser att allemansrätten är tillräcklig med de gränser som ges i annan lagstift-

ning. Vi har inte upplevt kommersiella aktiviteter som ett problem i 

 Stora konsekvenser. 

 troligen inte så stort som det ser ut i dag 

 Vet ej. 

 Vi bedömer risk för stora konsekvenser. I länet förekommer mycket organiserade aktiviteter, 

såväl kommersiella som ideella. Gränsdragningsproblem vad gäller olika typer av nyttjare, 

försvårad utveckling av lokalt näringsliv och naturturism. 

 Vi kan inte bedöma det. 

 Vissa turismentreprenörer skulle få ett merarbete och i vissa fall behöva begränsa sin verk-

samhet - gäller t.ex organiserad fisketurism, ridning och kommersiell natur- och kulturguide-

verksamhet. Vissa konflikter i t.ex skärgården om fisketurism skulle tv 

 Ökad administration. Mindre företag skulle slås ut. 

 Ökad byråkrati, ökade svårigheter för vissa näringsidkare, men fördel att i delar av länet finns 

mckt stora markägare=> få avtalspartner. 

 
 

19.Vilka möjligheter har länsstyrelsen att verka för/delta i en bred kunskapssatsning kring allemans-

rätten i ert län? 

  Frekvens Procent 

Deltar gärna om någon annan arrangerar 6 31,6 

Inga resurser för en sådan satsning 13 68,4 

Total 19 100,0 
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20: Hur pass omfattande är uppskattningsvis friluftslivet i ert län i förhållande till enskilt friluftsliv? 

Skatta i stora drag enskilt friluftsliv i förhållande till kommersiellt organiserat och av icke-

kommersiella organisationer såsom scouter, mulleverksamhet etc 

 

20.1.Enskilt friluftsliv 

  Frekvens Procent 

Mycket omfattande 9 47,4 

Ganska omfattande 9 47,4 

Inte så omfattande 1 5,3 

Total 19 100,0 

 
20.2.Icke-kommersiellt organiserat friluftsliv 

  Frekvens Procent 

Mycket omfattande 4 21,1 

Ganska omfattande 10 52,6 

Inte så omfattande 5 26,3 

Total 19 100,0 

 

20.3.Kommersiellt organiserat friluftsliv 

  Frekvens Procent 

Mycket omfattande 1 5,3 

Ganska omfattande 7 36,8 

Inte så omfattande 9 47,4 

Vet ej 2 10,5 

Total 19 100,0 

 
21.1.Enskilt friluftsliv 

  Frekvens Procent 

Har ökat  något 2 10,5 

Oförändrat 7 36,8 

Har minskat något 5 26,3 

Vet ej 5 26,3 

Total 19 100,0 

 
21.2.Icke-kommersiellt organiserat friluftsliv 

  Frekvens Procent 

Har ökat  något 2 10,5 

Oförändrat 9 47,4 

Har minskat något 4 21,1 

Har minskat kraftigt 1 5,3 

Vet ej 3 15,8 

Total 19 100,0 
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21.3.Kommersiellt organiserat friluftsliv 

  Frekvens Procent 

Har ökat kraftigt 2 10,5 

Har ökat  något 13 68,4 

Oförändrat 1 5,3 

Vet ej 3 15,8 

Total 19 100,0 

 
 
22.Diskuteras frågan om hur kommersiella aktiviteter (t.ex. guidade turer) ska hanteras vid författande 

av föreskrifter för statliga naturreservat? 

  Frekvens Procent 

Ja, vi har diskuterat frågan och har tagit fram riktlinjer 4 21,1 

Ja, vi har diskuterat frågan, men har inga riktlinjer 12 63,2 

Nej, har aldrig diskuterats 3 15,8 

Total 19 100,0 

 
23.1.Vad är utifrån er organisations perspektiv det största hotet mot allemansrätten? Skriv kortfattat 

 Information från myndigheter och material till ideella friluftsorganisationer så 
att vi kan bibehålla kunskapen hos allmänheten och uppväxande generationer 
om vad allemansrätten innebär och särskilt vad man bör tänka på - lobbyism 
och politik från ffa 

 Att den missbrukas av okunskap. 
 Att det storskaliga utnyttjandet av naturen ska förstöra för den enskildes möj-

lighet till friluftsaktiviteter på grund av ovilja hos markägare som känner sig 
utnyttjade. 

 Att kommersiella aktörer överutnyttjar allemansrätten och därmed skapar kon-
flikter genom störning och skada på allmänna och enskilda intressen, ex ned-
skräpning, störning av hotade djurarter och renskötsel, markslitage.  Ett sär-
skilt problem i vårt län är 

 Det är inte lämpligt att lagstifta om frågor som kan hanteras bättre genom 
andra former av lösningar. t.ex bör information, förbättrade samrådsprocesser 
och civilrättsliga överenskommelser användas i högre utsträckning för att 
minska intressemotsättninga 

 Dålig kunskap => onödiga konflikter, polariserade markägarintressen 
 En för stark privatisering och exploatering av områden som är viktiga för all-

mänheten. Brist på tillgänglig attraktiv natur i tätortsnära lägen kring större 
tätorter. Ökade konflikter kring kommersiellt nyttjande av annans vatten eller 
mark - t.ex fiske 

 en ökad reglering 
 Flera hot: 1. sämre kunskap om AR bland allmänheten 2. fler kommersiella 

aktörer som överutnyttjar AR 3. ökat inslag av alternativa verksamheter inom 
jord- och skogsbruket (t.ex. uthyrning av jakt och fiske, vilthägn m.m.) som 
lättare kommer i konflikt m 

 kommersialisering av aktiviteter i naturen 
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 Kommersiellt utnyttjande som leder till störningar i naturen, nerskräpning sli-
tage. 

 Miskade resurser till granskning av strandskyddsdispenser och till tillsynsväg-
ledning till kommunerna.  Bristen på resurser till tillsyn i skyddade områden 
och då med avseende på strandskyddet.   

 Missbruk av allemansrätten. Okunskap om allemansrätten, det ansvar och de 
skyldigheter som den innebär. 

 Missbruk av rättigheterna. Okunskap om allemansrätten hos svenskar och ut-
ländska turister. 

 Okunskap hos allmänhet och markägare. 
 Okunskap. Otydlighet lagstiftning. 
 Olaglig exploatering av strandskyddsområden. 
 Privatisering genom bebyggelse och ökat ianspråktagande av mark. 
 Överexploatering av strandnära områden 
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Bilaga 2: webbenkät till landets länsstyrelser 
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rapporten uttrycker nöd-
vändigtvis inte naturvårds-
verkets ställningstagande.

Författaren svarar själv för
innehållet och anges vid

referens till rapporten.

Allemansrätten 
och dess framtid 
KlAs sAndell och MArgArethA svenning

 

Naturvårdsverket har finansierat en utredning om allemansrät-

ten. Utredarna Dr. Margaretha Svenning, naturvårdsjurist vid 

länsstyrelsen i Skåne och professor Klas Sandell vid Karlstads 

universitet presenterar en nulägesbeskrivning med de problem 

som finns, relaterade till allemansrätten. Utredningen utmynnar i 

ett antal förslag på möjliga lösningar. 

Del 1 i rapporten är skriven av Klas Sandell. Hans utgångs-

punkt är historiskt och samhällsvetenskapligt orienterad. 

Han beskriver hur allemansrättens innehåll och roll är direkt 

relaterad till samhällsutvecklingen. Del 1 avslutas med förslag på 

hur allemansrätten kan utvecklas och hur problem som är uppe 

för diskussion kan lösas. 

Del 2 i rapporten är skriven av Margaretha Svenning, som har en 

juridisk utgångspunkt. Den övergripande frågeställning hon utreder 

är om nuvarande grundlagsskyddade allemansrätt, tillsammans med 

tangerande regelverk, räcker till för att bevara vår nuvarande öppna 

tillgång till naturen. Krävs eventuellt justeringar i befintliga regelverk 

för att tillåta en adaption till de nya krav allemansrätten utsätts för? 

  Även hennes delrapport avslutas med konkreta förslag och rekom-

mendationer.
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