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Förord 
 

Denna rapport är en sammanställning och fördjupning av några utgångspunkter inför mitt 

fortsatta arbete med forskningsprojektet "Fjällandskapets tillgänglighet – för vem, för vad och 
varför? Markkonflikter, reservat och allemansrätt i de svenska fjällen" inom FjällMistra 

forskningsprogram. Dessa utgångspunkter handlar bl.a. om den svenska allemansrättens 
ställning och hur den principiellt bör förstås som landskaps- och planeringsperspektiv, liksom 

vad som är en lämplig begreppsram för att diskutera projektets frågor om naturvård, 

friluftsliv, naturturism, regional utveckling och samhällsplanering. Detta är frågor som jag på 
olika sätt i min forskning varit inne på tidigare (se precisering av överlappningar i "En 

läsanvisning" nedan). Samtidigt har jag känt ett starkt behov av, och intresse för, ytterligare 
fördjupning kring dessa frågor inte minst kopplat till den nyligen antagna  miljöbalken där 

allemansrätten på olika sätt explicit ingår och dess förutsättningar delvis förändrats. Innan 

"djupdykningen" under kommande år ner i en handfull konkreta fallstudier av den svenska 
fjällvärldens reservatsdilemman har det också känts nödvändigt att ytterligare fördjupa min 

ekostrategiska begreppsram och formulera ett konkretare diskussionsunderlag för dialogen 
med forskarkollegor och olika forskningsavnämare – därför denna rapport. 

 

För eventuella läsare utanför FjällMistras krets bör förstås påminnas om att rapporten är en 
"arbetsrapport" med huvudsakligt syfte att utgöra en del av grunden för den fortsatta 

forskningen – som sedan i sin tur på sedvanligt sätt kommer att avrapporteras vetenskapligt 
och populärvetenskapligt. Jag har t.ex. inte lagt ner några större ansträngningar på 

litteraturöversikter utan i huvudsak refererat vid direkta källor och till mina egna tidigare 

arbeten och de referenser som finns där. I den fortsatta publiceringen för en vidare publik 
måste naturligtvis detta göras. Som den arbetsrapport som detta är så tar jag förstås tacksamt 

emot alla synpunkter och reflektioner kring dess innehåll och frågornas fortsatta beforskande 

(adressuppgifter finns på titelsidan). 
 

Klas Sandell 
Kjesäter och Internet i december 2001 
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Inledning 
 
En omprioritering 
Den här rapporten blev inte vad den var tänkt att bli! Man kan förstås invända att vilken 

forskningsrapport blir det – men i detta fall så tror jag att skälen är lite extra intressanta. Från 
början var nämligen tanken att det skulle vara en: "Report, probably in the form of a working 

paper, on the basic facts and main historical records with regard to the cases of the following 
reserves: Jämtlandsfjällen, Padjelanta, Vindelfjällen and Laponia". Men under det här mitt 

första forskningsår (på deltid) inom FjällMistra programmet blev det vartefter alltmer 

uppenbart att i det här läget var det för tidigt att redan nu i huvudsak blicka bakåt och samla 
empiriskt material från de specifika fallen. Det kändes betydligt mer akut att försöka få ett 

bättre grepp över hur själva förutsättningarna ser ut idag för vad jag tidigare kallat 
"Reservatsdilemman", och hur de nu ser ut att förändras, något som jag tidigare tecknat i 

ganska övergripande termer. Detta för att sedan med denna uppdaterade och fördjupade 

referensram kunna återknyta till de specifika fallstudierna och då för dem sammanställa 
historiska basfakta etc. mer utifrån de aspekter och strategiska frågor som mina 

fördjupningsstudier gör relevanta och som dagsläget aktualiserar.1 
 

Arbetsrapportens syfte 
Utifrån denna omprioritering vill jag formulera denna rapports syfte som att inför min 
fortsatta forskning – och däri inbegripen dialog med forskarkollegor och avnämare – fördjupa 

och uppdatera min referensram kring allemansrättens ställning samt försöka vidareutveckla 

                                                
1 Min övergripande forskningsfråga i FjällMistra projektet är: "att medverka till att få fram relevant 
beslutsunderlag för hanteringen av fritids- och friluftslandskapets tillgänglighet i de svenska fjällen genom att 
belysa svenska reservats etablering, roll och framtid, med särskilt intresse för fjällområdet, naturturism, 
rekreation, markanvändning, utvecklingsperspektiv och allemansrätt". Projektet är upplagt med en arbetsplan på 
fem år fr.o.m. 2001 och sker utifrån två samordnade projekt där FjällMistra delen är den större. Den mindre 
delen finaniseras av Vetenskapsrådet och går under rubriken "Biosfärområdens applicering och relevans i 
svenskt natur- och kulturlandskap – Om reservatsdilemman, allemansrätt och hållbar utveckling, särskilt i 
fjällen". Till detta kommer även en knytning till  forskningsprogrammet "Landskapet som Arena". Några 
reservatsbildningar från olika perioder är särskilt utvalda inför fördjupade studier: Padjelanta nationalpark 1962, 
Vindelfjällens naturreservat 1974, Torneträsk biosfärområde 1986 (med stöd från Vetenskapsrådet), 
Kirunafjällens nationalpark 1986-89 (i huvudsak redan genomförd studie, Sandell, 2000b), Världsarvsparken 
Laponia 1996 och Södra Jämtlandsfjällens nationalparksförslag. En 25-sidig projektbeskrivning och en tre-sidig 
engelsk sammanfattning finns tillgänglig. Se också informationskanalerna: 
http://www.kau.se/forskning/forskdb/forskdetail.lasso?ID=1517 
http://www.umu.se/histstud/forskning/arena/index.html 
http://www-fjallmistra.slu.se 
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min ekostrategiska begreppsram för olika landskapsperspektiv genom fortsatt tillämpning på 

en handfull relevanta teman. 
 

En läsanvisning 
Även om jag i denna rapport försöker fokusera fördjupning och vidareutveckling av mina 
begreppsramar så har jag förstått att den också sannolikt kommer att läsas av en del som inte 

tidigare kommit i kontakt med mina skrifter och jag har därför lagt in korta summeringar av 
tidigare arbeten som jag bedömer som nödvändiga för att förstå fördjupningarna. Dessa 

summeringar (med referenser till var jag tidigare utvecklat detta) är i huvudsak delavsnittet 

nedan om "Vad är ett reservatsdilemma?", de två bakgrundsavsnitten om "Tillgänglighet och 
allemansrätt – en bakgrund" respektive "Begreppsram för olika landskapsperspektiv – en 

bakgrund" samt i viss utsträckning delavsnittet om "Några ord om den svenska 

allemansrättens framtid".   
 

 

Bakgrund 
 
Omprioriteringens bakgrund 
Den omprioritering av rapportens inriktning som berördes ovan beror i huvudsak på dels 

upplevt intresse och dels min bedömning att det sker osedvanligt mycket inom det här fältet 
just nu. Att inte då bättre relatera till mina utgångspunkter innan den mer empiriska 

forskningen tar vid riskerar helt enkelt att göra resultaten mer ointressanta. Några exempel på 
vad jag avser när jag skriver att det verkar ske osedvanligt mycket inom detta fält just nu, och 

som jag personligen kommit i kontakt med (t.ex. genom egna seminarieinledningar, 

anföranden etc.) har jag punktat under några rubriker nedan, men först några ord om vad jag 
menar med själva ordet "reservatsdilemma" för den läsare som inte tidigare kommit i kontakt 

med hur jag använder det ordet. 

 
Vad är ett reservatsdilemma? 
När Svenska Turistföreningen runt sekelskiftet 1900 arbetade för landskapets allmänna 
tillgänglighet för fritidsbruk och utropade "Känn ditt land!" så var det inte minst ett rop på 

nationell samling och ett sökande efter gemenskap och identitet – en identitet där inte minst 
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nationalparkerna intog en central roll.2 Reservatsinstrumentet har haft och har, parallellt med 

det moderna samhällets framväxt, en central roll när det gäller styrning av tillgänglighets-, 
naturvårds- och turismfrågor i Sverige och andra länder. Men i sökandet efter gemenskap och 

identitet – vems identitet? – knappast t.ex. samernas eller de lokala jakt och fiskeintressena! 

Från första början har det också funnits en stark, men också ambivalent, koppling mellan att 
skydda områden från människans påverkan (bl.a. som vetenskapligt referensområde) och 

samtidigt skydda dem för människans fritidsnyttjande (som alltid innebär någon form av 
påverkan). Likaså är det inte svårt att se en återkommande spänning mellan lokala intressen 

av att råda över sin "hembygd" och nationella intressen av att fritt disponera hela landet och 

över dess yta kunna fördela olika specialiserade intressen och aktiviteter, t.ex. rekreation, 
naturskydd och exploatering. Parallellt har den s.k. "allemansrättens" alternativa, generella 

och reservatsoberoende möjlighet att göra friluftslandskapet tillgängligt en helt central 

betydelse i de nordiska länderna. 
 

Det är utifrån vad som sagts ovan också förhoppningsvis uppenbart att landskapets 
"tillgänglighet" är ett konkret och mycket samhällsrelevant forskningsfält som berör t.ex. 

planering, fritid, hälsa, turism och naturvård. Men det är också ett spännande och viktigt 

inomvetenskapligt forskningsfält med kopplingar mot mer generella frågor som t.ex. 
miljöperspektiv, demokrati, platsidentitet, natursyn och humanekologi.3 Det finns också här 

anledning att påminna om betydelsen av att se landskapet – inkluderande både ett natur- och 
kulturlandskap – som en "arena" där olika aktiviteter och perspektiv korsas och historiskt 

lagras ovanpå varandra. Landskapet är på så sätt en spegling av tidigare och nu aktuella 

synsätt, ambitioner och teknikförändringar. I sin strävan att hantera olika korsande intressen i 
landskapet använder vi olika typer av planeringsstrategier som i sin tur är mer eller mindre 

armerade med lagstiftning. Planeringsstrategierna är också mer eller mindre balanserade åt 
lokal självförvaltning (jfr. de svenska kommunenas starka planeringsroll och Agenda 21 

perspektiven) eller åt externa styrnings- och exploateringsintressen (jfr. fysisk riksplanering, 

exproprieringsmöjligheter och reservatsinstrumentet nämnt ovan) – i begreppsramen nedan 
"territoriell anpassning" vs. "funktionell specialisering". Vi har också alltid en spänning 

mellan å ena sidan de olika mentala landskap som återfinns hos olika individer och grupper 
(och som kan förändras över tiden och variera beroende på sammanhanget), och å andra 

                                                
2 Det här är ett principresonemang som jag bl.a. fört i rapporten Sandell (2000b) och där också vidare referenser 
ges; för en vidare översikt se också t.ex. Sandell & Sörlin (2000). 
3  Se vidare i t.ex. Sandell (1995) och (1999). 
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sidan, det fysiska "landskapet" med sina naturliga förutsättningar (klimat, berggrund, biotop 

etc.) och sina naturliga förändringsprocesser (erosion, succession etc.). Som en konkret 
illustration till hur ett reservatsdilemma kan yttra sig så vill jag avslutningsvis i denna 

introduktion citera först ett inlägg i Svenska Fjällklubbens tidning och därefter en insändare i 

lokaltidningen – båda gällande förslaget om en ny nationalpark i Kirunafjällen i slutet av 
1980-talet.4 

 
"Tänk om hela fjällkedjan vore nationalpark! Då hade Stora Sjöfallet fortfarande gjort 
skäl för sitt namn. Ingen Suorvadamm, inga kraftverk i Ritsem, Vietas eller Seitevare. 
Inga stora kraftledningar som korsar landskapet. Inga stora turistanläggningar i 
Riksgränsen, Björkliden och Kvikkjokk. Inga liftar, slalombackar och annan turistisk 
infrastruktur. Ett enda stort rekreationsområde för naturälskare, fjällvandrare och 
forskare utan risk att bli störda av motorbuller. Vilken önskedröm! Vilken utopi!"  

 

"Om det skulle bli så olyckligt, att Kiruna kommuns naturområden skulle bli 
nationalpark, då skulle Kiruna kommun tappa sin nuvarande `identitet´, sin 
`dragningskraft´ och `nuvarande lockelse´ till total `frihet´ att jaga, fiska, ströva samt 
göra fjällvandringar och erhålla naturupplevelser under naturliga förhållanden i en för 
Europa ovärderlig kvarvarande natur. Bara ordet `nationalpark´ tar bort friheten till 
naturen, oavsett de aktuella uppluckrade reglerna gällande nationalparksförhållanden." 

 

 
Var ligger naturen? – en nyansering av kategorier 
Som ett första "finger i luften" om vad jag uppfattar som för detta forskningsprojekt viktiga 
tendenser i dag så vill jag ta upp det nu pågående s.k. "Tvärsprojektet" som genomförs 

gemensamt av Boverket, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet. Det handlar om (i) 

ökad samverkan kring natur- och kulturmiljövärden och hållbar utveckling, (ii) metoder för 
landskapsanalys samt (iii) strategier i planerings- och exploateringsprocesser. Jag tycker mig 

här se ett exempel på ett ökat intresse för en mer nyanserad och fördjupad syn på vad som är 
"naturvärden" (t.ex. deras relation till "kultuvärden") och en kritisk diskusson av deras 

framtida roll i svensk samhällsplanering.5 Mitt engagemang i forskningsprogrammet 

"Landskapet som Arena" som nämndes ovan är naturligtvis en annan för mig avgörande 
plattform för denna känsla av en successivt pågående uppluckring och nyansering av vad som 

                                                
4 Citaten är hämtad från min artikel Sandell (2001a) och det första är skrivet av Lage Karlsson i Fjällklubbsnytt 
(2/87) och det andra citatet kommer från en insändare av Atle Talo "Vansinnig idé om nationalpark", 1988-08-
31, i Norrbottens-Kuriren, 
5 Information och citat hämtade från arbetsmaterial i samband med anförande vid Boverkets, Naturvårdsverkets 
och Riksantikvarieämbetets seminarium den 3e april 2001 om "Perspektiv på värdering och förhållningssätt till 
landskap” i Stockholm. 
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i det forskningsprogrammet kallas för de två diskurserna. – En kulturorienterad "antikvarisk" 

diskurs och en naturorienterad "miljödiskurs", vilka båda speglas i en mängd 
samhällsaspekter som utbildning, lagstiftning och vilka begrepp man använder. 

 

Fördjupade förankringsambitioner i naturvården 
Sedan en kort tid pågår det s.k. "Förankringsprojektet" vid Naturvårdsverket som syftar till att 

öka den lokala förankringen i myndigheternas arbete med att skydda värdefull natur och att 
förvalta och sköta skyddade områden. Det handlar om samspelet mellan olika intressenter i 

naturvården som markägare, ortsbefolkning, intresseorganisationer och olika myndigheter. 

Inte minst ser jag det som intressant att i detta sammanhang uppmärksamma vad jag här anser 
är en spänning mellan å ena sidan intresset för ökad lokal förankring av skyddade områden; 

och å andra sidan, formuleringar som den följande (från regleringsbrevet för Naturvårdsverket 

2001) om att: "skapa ett ökat medborgerligt engagemang kring naturvården".6 
 

Upplevelser, turism och tillväxt 
En intressant aspekt på här aktuella forskningsfrågor anser jag är regeringens engagemang 

som det kommmer till uttryck i den just nu (i slutet av hösten 2001) aktuella propositionen 

"En politik för tillväxt och livskraft i hela landet" (Prop. 2001/02:4). Här gör man bl.a. en 
alldeles särskild markering för den svenska rese- och turistindustrins utveckling och inte 

minst "En stärkt fjällturism" med bl.a. 20 miljoner (2002-2004) avsatta för "att stärka den 
långsiktiga attraktionskraften och lönsamheten i fjällområdet". Det är förstås heller ingen 

tvekan om relevansen av en formulering som den följande när det gäller här aktuellt 

forskningsprojekt och det forskningsprogram där det ingår: "Många glesbygdsområden, där 
turismen många gånger är helt avgörande för sysselsättning och bibehållen samhällsservice, 

uppvisar däremot en mycket negativ utveckling. Till dessa områden hör Norrlands  inland".7   
 

Det senare perspektivet – den negativa befolkningsutvecklingen i Norrland – ser också ut att 

accentureras och för att ta ett exempel från massmedia hösten 2001 (när denna rapport skrivs) 
så kan vi cittera Dagens Nyheter: " Ett 20-tal svenska utflyttningskommuner ser ut att vara 

räddningslöst förlorade" och man visar här en prognos där stora delar av Norrlands inland har 

                                                
6 Information och citat hämtade från arbetsmaterial i samband med inledningsaförande vid Naturvårdsverekets 
seminarium den 28e november 2001 om "Lokal förankring i naturvården" i Stockholm. 
7 Regeringens proposition 2001/02:4 "En politik för tillväxt och livskraft i hela landet" hämtad via Riksdagens 
hemsida 01-12-03, citat från avsnitt: "9.4.8.2 En stärkt fjällturism". 
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mer än halverat sin befolkning till 2040.8 Senare samma höst plockar Dagens Nyheter ett citat  

från Finanstidningen där Anders Lindkvist (distriktshef i Härjedalen för Holmen Skog, som 
börjat sponsra jägarundervisning för högstadieelever) säger att "Jakt- och fiskeintresse bidrar 

till att vi får folk att bo kvar i glesbygden, så att vi kan få kvalificerad arbetskraft".9 – Vilket 

väl illustrerar hur de "tunga" regionalpolitiska frågorna kan vara kopplade till här aktuell 
forskning om fritidslandskap, friluftsliv och naturturism. 

 
Vems allemansrätt? 
Ett annat relevant dagsaktuellt exempel (i december 2001, när denna rapport slutskrivs) är 

LRFs intresse för att begränsa allemansrätten till icke-kommersiella aktiviteter ("Sveriges 
bönder vill begränsa möjligheterna att utnyttja allemansrätten") och motståndet mot detta från 

t.ex. socialdemokraternas riksdagsgrupp, Sv. Naturskyddsföreningen och Sv. 

Turistföreningen.10 I vilken utsträckning motståndet på lång sikt gynnar eller missgynnar 
turism och allmänhetens tillgång till attraktiva naturområden ser jag kanske som en mer öppen 

fråga (jfr. "Några funderingar om allemansrättens framtid" nedan). Det är naturligtvis mycket 
svårt att idag bedöma huruvida denna diskussion bara är ytterligare ett inslag i den närmast 

traditionella dragkampen mellan olika intressenter när det gäller allemansrättens innehåll och 

avgränsningar – eller om det är en illustration till vad som i framtiden kommer att bedömas 
som en del i avgörande förskjutningar när det gäller friluftslandskapens tillgänglighet. I en 

helt annan riktning går ett annat dagsaktuellt exempel som gäller rättsprocesserna om 
ytterskär längs ostkusten:  

 

"Michael Hagberg (s), som är ordförande i riksdagens jaktklubb, säger att de gärna ser 
samma fria jakt i ytterskärgården som i fjällen. Från de öar och skär som staten – kanske 
– blir ägare till ska allmänheten kunna skjuta sjöfågel om de har jägarexamen, jaktlicens 
och köper dagskort."11  

 
Det är uppenbart att sådana framtidsperspektiv – inte minst med den upprivande striden om 

det fria handredskapsfisket längs kusterna och den fria småviltsjakten i fjällen i minne – av 
många skulle uppfattas som allt annat än lokalt förankrad utveckling ("territoriell anpassning" 

i min begreppsappart nedan).  

 
                                                
8 DN 2001-08-05:A9. 
9 DN 2001-12-19:C2. 
10 Dagens Nyheter, 01-12-07, s. A1 och A6; resp. 01-12-08, s. A7. 
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Till detta kan läggas t.ex. att den nya miljöbalken12 nu successivt ska omsättas i praktik och 

prejudikat – en miljöbalk där det bl.a. ges möjligheter att kräva förhandsanmälningar med 
styrnings- och förbudsmöjligheter för organiserat friluftsliv och naturturism – vilket är en 

orsak till att jag nedan tar upp detta särskilt. Här kan också nämnas vad som kanske är 

exempel på kommande strategier. Jag tänker på t.ex. Hushållningssällskapets engagemang för 
lokala samarbetsprojekt kring naturturism och allemansrättens roll13 och samernas intresse av 

att i större utsträckning själva planera och hantera turism och naturvårdsfrågor, t.ex. i 
samband med världsarvsområdet Laponia.14 

 

Förändras dessa frågor stegvis eller språngvis? 
Det är alltid viktigt att påminna sig att vid sidan av uppenbara tendenser (t.ex. ovanstående 

större myndighetsdrivna engagemang inom naturturism och naturvård) så sker 

samhällsförändringar mycket i form av små steg, vart och ett dock inte alltför iögonfallande. 
Den här problematiken gäller inte minst områden som allemansrätts ställning eller bredare 

gruppers friluftsliv och natursyn. Det här är frågor som å ena sidan är av mycket stor och 
konkret betydelse för många människor – samtidigt som frågorna inte är särskilt preciserade i 

lagstiftning och samhällsplanering utan i stället i högsta grad beroende av åsikts-, vane- och 

befolkningsförändringar. Min tolkning är i vilket fall att friluftslandskapets tillgänglighet, 
kommersialiserings roll samt maktkampen mellan aktivitetsorienterade och utifrån kommande 

intressen respektive lokala och hembygdsorienterade, är områden i stark dynamik idag. Jag 
anser också att det är en dynamik som i högsta grad är en viktig del i själva förutsättningarna 

för vår framtida hantering av reservatsdilemman i de svenska fjällen. Kan det vara så att med 

det senindustriella samhällets upplevelseindustri (bl.a. naturturism) som en viktig drivkraft 
sker just nu successivt ytterligaren en omgång av "den stora omdaningen" från lokal 

platsidentitet och allmänningsperspektiv till privatisering, kommersialisering och med en 
dramatisk ökning av inknytningen av det fritidsrelaterade natur- och kulturlandskapet i 

globala marknadsrelationer?15 Eller 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 

                                                                                                                                                   
11 Dagens Nyheter, 01-12-17, s. A13. 
12 Miljöbalken, SFS 1998:808 
13 Se Mella (2000). 
14 Se Mijá ednam (1999). 
15 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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bemärkelse så är "mångbruk" och allmänningstänkande helt centrala perspektiv när en hållbar 

utveckling nu successivt skall omsättas i praktik. 
 

 

Tillgänglighet och allemansrätt – en bakgrund 
 

Friluftslandskapets tillgänglighet 
Jag har tidigare på olika sätt försökt fördjupa kunskaperna om allemansrättens historia, roll 

och innehåll. Det har framför gällt ett rätt principiellt perspektiv vilket visserligen givit vad 

jag anser mycket användbara redskap i form av olika figurer och begrepp, men nu i denna 
rapport vill jag inför min kommande forskning fördjupa detta ytterligare framför allt när det 

gäller relationen mellan allemansrätt och naturvård och när det gäller kommersiellt och/eller 
organiserat nyttjande. Först här nedan kommer jag med hjälp av min tidigare forskning snabbt 

summera tidigare begrepp och figurer (och ge referenser för vidareläsning), för att sedan i 

nästa huvudavsnitt om allemansrättens ställning presentera förslag på fördjupning av detta. 
 

Men innan vi fortsätter är det förstås viktigt att påminna oss om hur mångfaldigt ett begrepp 
som "tillgänglighet" är. Om ett (frilufts/rekreations)landskap upplevs som tillgängligt eller ej 

beror inte minst på svårgripbara sociala och kulturella förhållanden som grundar sig i t.ex. 

uppväxtmiljö, förenings- och skolerfarenheter,  uppfostran och självbild. Vi kan åtminstone 
urskilja följande tre huvudteman som nödvändiga att reflektera över när det gäller ett 

landskaps tillgänglighet:16 
 

- Fysiska aspekter i form av själva landskapets topografi, växtlighet, klimat m.m. och här bör 

vi t.ex. notera det generellt mycket stora kulturpräglingen av det svenska landskapet (jämfört 
med t.ex. Canada17 eller Ryssland som ligger i liknande klimatzon) liksom att det svenska 

geologiska landskapet är relativt "avrundat" jämfört med t.ex. Norge eller Alperna. Här bör 

också tas in transporter i form av vägar, stigar, järnvägar, bussförbindelser etc. som ju direkt 
påverkar vilken betydelse landskapets fysiska karaktärsdrag får i praktiken (topografi etc. enl. 

ovan). Här kan nämnas den historiska betydelsen av de svenska järnvägarna till Kiruna-
                                                
16 Denna indelning kan t.ex. jämföras med andras t.ex. Pigram (1981:108; technical, behavioral and 
sociocultural) eller McIntyre (1996; mobility, perception, social factors, institutional factors). 
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Narvik och Östersund-Trondheim. Likaså får vi inte glömma individuellt knutna fysiska 

faktorer som ålder och eventuellt handikapp som naturligtvis samspelar med det fysiska 
landskapet och transporterna när det gäller tillgänglighet.18 

 

- Juridiska aspekter i form av rättstraditioner, lagstiftning och relationen mellan formell 
lagstiftning och lagarnas förankring (efterföljnad) i olika folkgrupper, liksom myndigheters 

engagemang och kapacitet att upprätthålla aktuell lagstiftning har naturligtvis en avgörande 
betydelse. Här kan vi när det gäller Sverige t.ex. erinra oss vår koppling till den germanska 

rättstraditionen med dess betoning av markägarens rätt till olika funktioner i landskapet (rätt 

att t.ex. utvinna vissa naturresuser som fisk, vilt, skog). Detta jämfört med den romerska 
rättstraditionens starkare betoning av det oinskränkta ägandet med en större frihet för 

markägaren att fritt nyttja sitt land till olika funktioner.19 

 
- Sociala och mentala aspekter, vilket berördes kort ovan och som helt enkelt handlar om i 

vilken utsträckning ett visst landskap i en viss situation av en viss person upplevs som 
tillgängligt eller ej – förutom de fysiska och juridiska aspekterna enligt ovan. Detta handlar 

förstås om kulturell bakgrund i vid bemärkelse och aspekter som uppfostran, ålder, vanor, 

kunskaper etc. blir avgörande. Att den här typen av tillgänglighetsaspekter ökar i betydelse 
parallellt med ett alltmer högrörligt och mångkulturellt samhälle är sannolikt. Den ökade 

rörligheten gäller i flera tidsperspektiv, t.ex. över livet (utlandsarbeten, invandring); över året 
(turismens tillväxt); samt över veckor och dagar (arbetspendling från storstadsnära glesbygd 

etc.).20  

 
Den svenska allemansrättens rötter 
Genom en studie av Svenska Turistföreningens material från dess etablering i slutet av 1800-
talet och fram till slutet av 1900-talet, har jag tidigare beskrivit den moderna allemansrättens 

framväxt.21 Sammanfattningsvis kan sägas att fritid och friluftsliv är en direkt spegling av det 

framväxande urbaniserade industrisamhället – och följaktligen fritids- och friluftslandskap 
och deras tillgänglighet. Det är därför t.ex. knappast förvånande att den moderna 

                                                                                                                                                   
17 Se en direkt jämförelse mellan Sverige och Canada när det gäller friluftslandskapets tillgänglighet i Daléus & 
Sandell (1998). 
18 Här bör vi erinra oss den stora roll som den s.k. "hinderproblematiken" haft i samhällsplanering för friluftsliv 
och naturturism vars samhällskontext jag skrivit om i Sandell (Under tryckning). 
19 Se vidare om dessa aspekter i t.ex. Wiklund (1995) och Tordsson (1993) och (2000).  
20 Se t.ex. Massey & Jess (1995) när det gäller migration och rörlighet. 



 13 

allemansrätten till begrepp och specificerat innehåll inte dyker upp förrän friluftslivet 

successivt vunnit i bredd och betydelse. Samtidigt är det, 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. 

Allemansrättens grundläggande praktik kan utifrån denna studie ses som en fundamental del i 
vår kulturhistoria!  

 
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 (alla skall inbegripas) och den etnografiska fascinationen för det bortflyende 
förindustriella samhällets människor, redskap och kunskaper förefaller viktiga för 

friluftskulturens utformning. Vi bör också erinra oss hur friluftslivets infrastrukturella och 

utrustningsrelaterade förutsättningar har förändrats från sekelskftet 1900 fram till idag. Från 
den initiala omöjligheten för fritidsfolk 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 med i princip spårlös övernattning genom 
hållbar och lätt mat, tillräckligt varma sovsäckar, komfortabla liggunderlag etc. och där t.ex. 

en eld mer är en 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 man i dessa kretsar (STF) i friluftslivets inledning sökte i det naturpräglade landskapet – 
vad man ville skulle vara "tillgängligt" – verkade handla mycket om att söka 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 poängteras. Att detta är en syn på det 

naturpräglade fritidslandskapets värden, som kan ställas bredvid andra synsätt, är förstås 
självklart. Vi kan t.ex. notera att ett framträdande drag i min tidigare studie av Kirunafjällens 

                                                                                                                                                   
21 Sandell (1997). 
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nationalparksförslag i slutet av 1980-talet22 var hur lokalbefolkningen lyfte fram 

allemansrätten som något mycket viktigt. Allemansrätten kopplades ofta till ungefär "frihet" 
och var något som man ofta nyttjade med hjälp av snöskoter.  

 

Den svenska allemansrättens princip 
Allemansrätten nämns som begrepp både i miljöbalken och i grundlagen, men är inte närmare 

specificerad till sitt innehåll. I princip kan vår allemansrätt ses som det "frirum" som bildas 
mellan olika lagars avgränsningar, i huvudsak: ekonomiska intressen, hemfrid, 

naturskydd/vård och landskapets nyttjande (fig. 1). Avgränsningarna runt allemansrättens 

frirum är alltså mer att se som relativt breda gråzoner, från vad man får, över vad man bör och 
inte bör, till vad man inte får.  

 

 
 
Figur 1. Allemansrätten som det "utrymme" som blir kvar mellan inte bara de traditionella 
och lagstadgade skydden för: (i) markägarens ekonomiska intressen; (ii) naturvärden; och (iii) 
hemfrid utan också de begränsningar som (iv) landskapets 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, 

                                                
22 Sandell (200b). 
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motorfordon och eldning) ger Naturvårdsverket ut diverse informationsmaterial riktat både till 

människor bosatta i Sverige och till de som är på tillfälligt besök.23 
 

Den fjärde avgränsningen av allemansrättens frirum i figur 1 – landskapets användning – 

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 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. 

 
Ur friluftslivets och naturturismens synvinkel kan detta att acceptera landskapets användning 

upplevas som en nackdel då det begränsar möjligheterna att kräva hänsyn när det gäller 

landskapets utseende och nyttjande. Detta är en nackdel som man kan försöka motverka 
genom att avsätta särskilda områden, t.ex. nationalparker och naturreservat, där friluftslivets 

intressen kan vara utgångspunkt. Å andra sidan åsidosätter man då inte sällan delar av 
allemansrätten genom att t.ex. inskränka och reglera friutrymmet med särskilda bestämmelser.  

 

Det kan också ligga ett mycket viktigt värde – inte minst ur demokratiskt och 
miljöpedagogiskt perspektiv – i att man har hänsynsfull tillgång till "allt" landskap och inte 

bara är hänvisad till särskilt avsatta och reglerade områden.24 Ett av de få exemplen på en 
övergripande samhällsplaneringsåtgärd som jag vill påstå går i allemansrättens anda är det 

generella strandskyddet som införts successivt25 med grund i 1930-talens 

demokratidiskussioner kring landskapets tillgänglighet. Motiven var: "underlättande och 
tryggande av möjligheterna för den icke jordägande befolkningen att idka friluftsliv m.m.".26  

 

                                                
23 Se t.ex. Bengtsson (1999) och Ahlström (1999).  
24 Se t.ex. Sandell, 1993 och 1999. 
25 För en översikt se Segrell, 1995. 
26 SOU, 1938 No. 45, s. 13. 
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En av de historiska rötterna för allemansrätten är det förindustriella bondesamhällets 

"allmänningar" – av byn kollektivt förvaltade och nyttjade områden med skogar, sjöar, myrar 
etc. En viktig princip för detta nyttjande var att man definierat vem som tillhörde "alla" – 

alltså vilka som 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 turister) är den officiella inställningen att inga andra restriktioner finns än de som 

gäller för de som bor i Sverige – "byn" anses vara global. Men visst motstånd mot detta kan 
anas bakom diverse insändare och t.ex. överskattningen av utländska turisters missbruk av 

allemansrätten.27 Även om storleken på allemansrättens frirum är närmast unikt stort i 

Sverige, Norge och Finland (som alla har likartade men inte identiska förhållanden) så finns 
motsvarigheter till vår allemansrätt även i andra länder, även om de praktiska skillnaderna 

ofta är avsevärda. 
 

Förutom frågan om eventuell gruppavgränsning ("vems allemansrätt", berörd ovan) så tror jag 

att när det gäller en del av de kontroversiella frågorna kring allemansrätten idag så kan 
nedanstående figur illustrera några av de huvudsakliga konfliktlinjerna  (fig. 2). Figuren gör 

en distinktion utifrån frågorna om den aktuella friluftsaktiviteten på 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 (se fig. 1) har överskridits. 

                                                
27 Naturvårdsverket, 1994. Se också Westerlunds, 1991, förslag om att, inför EU-inträdet, begränsa 
allemansrätten till de boende i Sverige; samt t.ex. diskussionerna om fritidshusköpare från Tyskland, i Müller, 
1997.  
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Figur: 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. 
 

 

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 i bakgrundsavsnittet 
ovan (fig. 1 och 2). Dessa två nya figurer (fig. 3 och 4) är i huvudsak uppbyggda med hjälp av 

den nyligen antagna miljöbalken (SFS 1998, No. 808) och dess förarbeten. Den första figuren 

(fig. 3; "Allemansrättens ställning") försöker visa några av de viktigaste legala kopplingarna 
till allemansrättens principiella ställning i Sverige och nästa figur (fig. 4; "Allemansrättsligt 

nyttjande av viss plats eller visst område") försöker visa de viktigaste kopplingarna mellan ett 
allemansrättsligt nyttjande i en konkret situation och dagens svenska lagstiftning. 

 

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 mångfassetterad 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);  

- 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; 
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- 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,28 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. 1); 
- att hyra ut eller sälja området vidare. 

 
Att allemansrätten också tangerar andra markrättigheter än själva tillträdet – t.ex. genom 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 tillträde 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 1 och 3 beskrivs som 

"landskapets användning" 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. Dessa 
senare förbehåll (relationen till internationella aspekter, respektive till allmän fysisk 

planering) är också sådant som avslutningsvis i denna rapport kommer att lyftas fram som 

viktigt att fortsättningsvis studera. Till dessa förbehåll kan förstås också läggas den 
"brasklapp" som består av att det i detta fall är en landskapsintresserad kulturgeograf som vill 

förstärka sin bild av villkoren för friluftslandskapets tillgänglighet inför fortsatt 
samhällsvetenskaplig forskning – det är t.ex. inte en jurist som ger en utömande beskrivning 

av det totala rättsläget. Det bör också påpekas att då miljöbalken nyligen antagits så förestår 

en längre tid av prövningar och prejudikat som naturligtvis kommer att skänka ytterligare ljus 
åt området (det är en orsak till att jag inte nöjt mig med att citera lagtext nedan, utan också 

tagit med en del förarbeten som rimligen kommer att påverka den typen av framtida 
bedömningar). 

 

                                                
28 Daléus & Sandell, 1998. 
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Allemansrättens ställning 
Figur 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. 1 ovan). Till dessa fyra principiella begränsningar 
kan vi först lägga den förstärkning av allemansrättens "kärna" som grundlagens omnämnade 

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) 
samt olika områdesprioriteringar till förmån för friluftslivet. 
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Hemfrid

Ekonomiska
 intressen

 Naturskydd

 Landskapets
användning

Brottsbalken om 
skadegörelse, 
åverkan, olovlig
väg m.m.

Brottsbalken om 
hemfridsbrott och 
olaga intrång m.m.

Reservat,
fridlysningar
m.m.

"Var och en som 
utnyttjar 
allemansrätten eller 
annars vistas i 
naturen skall visa 
hänsyn och 
varsamhet i sitt 
umgänge med den" 
(Miljöbalken 7 kap. 1 §; SFS 
1998:808)

"En tillsynsmyndighet 
får förelägga den som 
håller stängsel i ett 
område av betydelse för 
friluftslivet eller i 
närheten av ett sådant 
område att ordna grindar 
eller andra genomgångar 
som behövs för att 
allmänheten skall kunna 
komma till mark inom 
ett sådant område som 
omfattas av 
allemansrätten." 
(Miljöbalken 26 kap. 11 §; SFS 
1998:808) [kan ev. ge ersättning fr. 

staten; 31 kap. 11 §]

Om Vilthägn och om 
Skogsbesprutning (1)
(Miljöbalken 12 kap. 11 § resp. 14 
kap. 20 §; SFS 1998:808)

"Alla skall ha tillgång till 
naturen enligt allemansrätten 
oberoende av vad som 
föreskrivits ovan". 
[Efter en utläggning om skyddet för 
äganderätten] Sveriges grundlag, 
Regeringsformen (18 §; gäller från 95-01-01 
omtryckt i SFS 1994:1483)

"Strandskydd råder 
vid havet och vid 
insjöar och 
vattendrag. Syftet 
med strandskyddet 
är att trygga 
förutsättningarna 
för allmänhetens 
friluftsliv och att 
bevara goda 
livsvillkor på land 
och i vatten för 
djur- och 
växtlivet." 
(Miljöbalken 7 kap. 13 §; 
SFS 1998:808)

”Inom följande 
områden skall turism-
ens och friluftslivets, 
främst det rörliga 
friluftslivets, intressen 
särskilt beaktas /.../ 
med hänsyn till frilufts-
livet skall [områden] så 
långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som kan 
påtagligt skada natur- 
eller kulturmiljön. /.../ 
grönområden i tätorter 
och i närheten av tät-
orter skall särskilt 
beaktas. Områden som 
är av riksintresse för 
naturvården, kultur-
miljövården eller fri-
luftslivet skall skyd-
das..."  (Miljöbalken 3 kap. 6 § 
resp. 4 kap. 2 §; SFS 1998:808)

 Allemans-

Fysisk planering, 
miljöbalken, plan- och 
bygglagen m.m.

rätten

Allemansrättens
ställning

 
Figur 3. Denna figur försöker fördjupa några av de viktigaste legala kopplingarna till 
allemansrättens principiella ställning i Sverige. Angående fotnoten (1) för Vilthägn och 
Skogsbesprutning se vidare i texten. 
 
 

Om vilthägn och skogsbesprutning, "(1)" i figuren ovan (fig. 3), kan vi citera följande ur 

miljöbalken:  
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"Vilthägn får inte uppföras utan tillstånd av länsstyrelsen på områden där allmänheten 
får färdas fritt. Vid tillståndsprövningen skall behovet av skydd för friluftslivet och 
naturmiljön beaktas. Tillstånd till vilthägn inom ett strandskyddsområde får meddelas 
endast om det finns särskilda skäl."29 
 
"...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."30 

 

 

Allemansrättsligt nyttjande av viss plats eller område 
Nästa översiktsbild (fig. 4; "Allemansrättsligt nyttjande av viss plats eller visst område") 

försöker fördjupa figur 2 ovan och visa de viktigaste kopplingarna mellan ett allemansrättsligt 
nyttjande i en konkret situation och dagens svenska lagstiftning. Fotnotssiffrorna (1) etc., i 

bilden hänvisar till ett antal lagtexter eller förarbeten till lagstiftningen som citeras efter 

figuren nedan och där ytterligare förtydliganden, motiv och exempel ges. I rubriceringen till 
dessa bildfotnoter återges om det är lagtext eller vad typ av förarbete som citeras och den 

fullständiga källan ges i fotnot eller i direkt anslutning. När det står t.ex. så här: "(4) forts." 
betyder det att det är ytterligare ett citat som belyser den aktuella fotnotens placering i figuren 

(t.ex. att lagtext kompletteras med ett citat från ett förarbete). 

 
Figuren illustrerar dels att det finns en principiell toleransgräns för all verksamhet som om 

den överträds kan leda till skadeståndskrav (sannolikt genom att någon stäms inför domstol; 
jfr. allemansrättens fyra avgränsningar i fig. 1 och 3 ovan). Samt att både organiserat och 

kommersiellt nyttjande av en viss plats eller visst område i princip ryms inom allemansrättens 

ram (enl. fig. 2 ovan). 
 

Men i figuren framgår också att för organiserad verksamhet tillkommer mer tydligt uttryckta 

krav på kunskaper, platsval, hänsyn och eventuell anmälningsplikt. Här noteras också 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). Detta innebär i 
princip t.ex. att även markägaren själv kan behöva anmäla och riskera avslag på sin anmälan. 

                                                
29 Miljöbalken 12 kap. 11§, SFS 1998:808. 
30 Miljöbalken 14 kap. 20§, SFS 1998:808. 
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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 
stämma p.g.a. att allemansrättens generella toleransgräns överskridits (eller uppenbarligen 

riskerar att överskridas). 
 

Till detta kommer att för kommersiell verksamhet finns 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 4. Denna bild försöker visa de viktigaste kopplingarna mellan ett allemansrättsligt 
nyttjande i en konkret situation och dagens svenska lagstiftning. Se vidare i texten ovan samt 
de olika lagtexter och förarbeten som återges nedan och som de olika fotnotssiffrorna i 
figuren, (1) etc., hänvisar till. 
 
 

Här följer de olika utvikningstexter (exempel, illustrationer, argument etc.) som de olika 

fotnotssiffrorna i figur 4 ovan hänvisar till. 
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(1) Lagtext 

"Skadestånd enligt detta kapitel skall betalas för personskada och sakskada samt ren 
förmögenhetsskada... /.../ Skada som inte har orsakats med uppsåt eller genom vårdslöshet 
ersätts bara i den utsträckning den störning som har orsakat skadan inte skäligen bör tålas med 
hänsyn till förhållandena på orten eller till dess allmänna förekomst under jämförliga 
förhållanden." [för skador genom föroreningar, buller m.m] 31 
 
(2) Prejudikatsdom 

”Även om allemansrätten tillkommer den enskilde kan den naturligen utövas av ett flertal 
personer tillsammans, under föutsättning att envar håller sig inom ramen för 
allemansrätten.”32 
 

(3) Prejudikatsdom 
”Hinder föreligger vidare inte mot att allemansrätten utnyttjas kommersiellt...”33 

 
(4) Lagtext 

"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 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. ”34 
 

(4) forts. Förarbete: 
Proposition 1997/98:45 om miljöbalken, bl.a.: 

 
- ”... 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) 
 

                                                
31 Miljöbalken 32 kap. 1 och 3 §; SFS 1998:808. 
32 Högsta domstolens dom, 1996; T 3615/95. 
33 Högsta domstolens dom, 1996; T 3615/95. 
34 Miljöbalken 2 kap. 2 § och 4 §; SFS 1998:808. 
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(4) forts. Förarbete: 

Jordbruksutskottets överväganden om allemansrätten i miljöbalken, bl.a.: 
 

- ”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 arrangören hänvisat en stor grupp 
personer till ett naturområde, som är säskilt 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 förutsäter att /.../  fastighetsägare, nyttjanderättshavare och eventuellt andra som 
berörs av ärendet får kännedom om den aktuella verksamheten och innehållet i anmälan. 
Vidare tillförsäkras samma krets mölighet 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.” 
 

(5) Lagtext 
"Kan en verksamhet eller en åtgärd som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt 
enligt andra bestämmelser i denna balk komma att väsentligt ändra naturmiljön, skall anmälan 
för samråd göras hos 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. /.../ får 
också meddela föreskrifter om vilka uppgifter en anmälan skall innehålla. Verksamhet eller 
åtgärd som skall anmälas för samråd får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har 
gjorts, om inte tillsynsmyndigheten medger något annat. /.../ får förelägga den 
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anmälningsskyldige att vidta de åtgärder som behövs för att begränsa eller motverka skada på 
naturmiljön. Om sådana åtgärder inte är tillräckliga och det är nödvändigt för skyddet av 
naturmiljön, får myndigheten förbjuda verksamheten. Bestämmelser om rätt till ersättning vid 
ett sådant föreläggande eller förbud..."35 
 

(5) forts. Förarbete 
Proposition 1997/98:45 om miljöbalken, bl.a.: 

 

- ”...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, 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) 
 

(6) Förarbete: 

Proposition 1997/98:45 om miljöbalken, bl.a.: 
 

                                                
35 Miljöbalken 12 kap. 6 §; SFS 1998:808. 
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- ”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) 
 
Några funderingar om allemansrättens framtid 
Låt oss sammanfattningsvis konstatera att i och med miljöbalken så har den traditionella 

allemansrätten nyanserats framför allt utifrån kategoriseringen om huruvida verksamheten på 
en viss plats är organiserad eller inte, men också i någon mån utifrån kategoriseringen om 

verksamheten är kommersiell eller inte. Men generellt har dessa nyanseringar skett utifrån 
allemansrättens gränslinje mot "naturskydd/naturvård/miljövård". Den framtida tillämpningen 

av dessa principer kommer naturligtvis att få avgörande betydelse för allemansrätten. När det 

gäller de övriga gränslinjerna (landskapets nyttjande i övrigt, ekonomisk skada och hemfrid, 
enl. fig. 1) så har nyanseringen när det gäller organiserad och kommersiell verksamhet skett 

indirekt . – Vilket naturligtvis hänger ihop med att nyanseringen skett i miljöbalken.  

 
Vi kan också om vi kopplar detta till t.ex. en del av diskussionen i denna rapports inledande 

bakgrund konstatera att allemansrättens övergripande problematik – de närmast traditionella 
diskussionerna om var de olika avgränsningslinjerna går och t.ex. spänningen mellan 

markägare och kommersiell verksamhet som nyttjar allemansrätten – i stor utsträckning finns 

kvar inför framtiden. Och vi bör då också påminna oss den förstärkning av problematiken som 
enligt min mening sker i och med ett alltmer högrörligt samhälle med ökad kommersialisering 

och för många en oklar platsidentitet.  
 

Att det inte sällan kan vara stora svårigheter att bestämma var olika toleransgränser för 

allemansrätten går och hur olika fall bör bedömas är naturligtvis uppenbart. Samtidigt har jag 
svårt att se andra strategier än att dels bestämma vilka principer som är prioriterade (t.ex. 

utifrån om nyttjandet är organiserat eller icke, kommersiellt eller inte, etc.) och att dels genom 
olika praktiska fall (prejudikat och exempel) försöka illustrera hur dessa principer bör tolkas. 
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De principer som miljöbalken och dess förarbeten pekar på (t.ex. att organiserat och 

kommersiellt nyttjande bör ha högre krav på varsamhet och hänsyn) och som jag sedan 
funderar på om det går att bygga vidare på (t.ex. en striktare avskillnad av det kommersiella 

nyttjandet och eventuellt större allemansrättsutrymmen för lokalbefolkning än fjärrturister) är 

förstås inte självklara. Dels får man naturligtvis inte blunda för att helt andra prioriterings- 
och sorteringsprinciper har använts för tillgänglighet (inkl. sådant som hudfärg och etnicitet).  

 
För undvikande av missförstånd så bör också påpekas att man skulle kunna argumentera för 

det motsatta förhållandet när det gäller här utpekade principer, t.ex. de högre kraven som 

ställs på organiserat och kommersiellt nyttjande. En sådan argumentationskedja kunde t.ex. se 
ut så att om ett nyttjande av rekreationslandskapet sker i kommersiella och organiserade 

former (särskilt om det gäller utländska turister) så bidrar det sannolikt i större utsträckning 

till landets bruttonationalprodukt, arbetstillfällen och handelsbalans jämfört med ideellt och 
icke-organiserat nyttjande – och markägare och lokalbefolkning kunde då krävas 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 – 

jag anser att argument om folkhälsa, platsidentitet, demokrati, miljöpedagogik etc. enligt ovan 

väger betydligt tyngre. 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 – men också sannolikt 

som en omistlig del av livskvalitet och hälsa i dess djupaste mening. 

 
 Avslutningsvis i detta avsnitt vill jag därför gärna summera och i viss mån vidareutveckla 

några av de förslag kring eventuell precisering och utveckling av allemansrätten som jag 
tidigare framfört.36 Jag ser det dock absolut inte som självklart vad de olika förslagen på 

vidare studier nedan kommer att resultera i. Förslagen skall i första hand ses som ett intresse 

för att bättre uppmärksamma och reflektera över tänkbara möjligheter och svårigheter. 
Samtidigt är det viktigt att inse att strategin att "inte göra något" också är en strategi som 

kommer att leda till olika förändringar över tiden i ett samhälle som i övrigt på olika sätt 
förändras.  

 

                                                
36 Det här avsnittet bygger på Sandell, 2000b:83-86. 
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1. Pröva möjligheten att specificera allemansrättens kärna i lag. Förslagsvis något i stil med: 

"tillfällig vistelse och fri hänsynsfull färdsel med hjälp av egna och naturens krafter på annans 
mark och vatten" t.ex. i anslutning till dess nuvarande omnämnande i grundlagen.37 

Allemansrättens omfattning och lokala tillämpning kommer alltid att vara kulturellt beroende 

(det är mycket av poängen) men 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. 

 
2. Försöka göra en tydligare avgränsning från allemansrätten gentemot det organiserade och 

kommersiella nyttjandet av densamma. Detta har diskuterats tidigare38 men inte lett till några 

resultat annat än miljöbalksutredningens skrivningar som nämndes ovan. Det är här viktigt att 
se att även om mången kommersiell naturturismarrangör på kort sikt säkert skulle uppleva 

detta som en försämring så finns det anledning att tro att det på sikt är en överlevnadsfråga för 

denna bransch. Dels riskerar markägares frustration över kommersiellt nyttjande av 
allemansrätten att leda inte bara till konflikter (som dock åtminstone för lokalt bundna 

arrangörer kan bli ödesdigra). Dels finns risken att genom opinionstryck för ändrade regler så 
"krymps" allemansrättens friutrymme på ett för alla, också turismarrangören, mycket 

besvärligt sätt. Det är också 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 antingen måste (i) "armera" 

upplevelsen med så mycket speciell utrustning, specifika aktiviteter och kunskaper eller 
liknande så att det blir svårt för konkurrerande arrangörer att erbjuda motsvarande (en strategi 

som dock alltid riskerar att hinnas upp av konkurrenter); eller (ii) på något sätt avskaffa 

allemansrätten så att det blir möjligt att "ta betalt" för själva tillträdet till de naturpräglade 
landskapet. Alternativet att avgränsa allemansrätten mot det kommersiella nyttjandet innebär 

att man får det senare (entreprenören kan ta betalt för tillträdet) men utan att det organiserade 
men icke-kommersiella eller det icke-organiserade nyttjandet av allemansrätten drabbas. 

Tanken bakom detta är förstås att det icke-kommersiella nyttjandet, åtminstone i mer väglösa 

områden, inte är någon huvudsaklig konkurrent till turismarrangören. De få som t.ex. 

                                                
37 Det här innebär en inkludering av de aktiviteter som drivs "med hjälp av egna och naturens krafter" och där de 
senare bör begränsas till de flödande energikällorna (vind, sol, strömmande vatten etc.). Det finns inga 
möjligheter att förutse t.ex. olika framtida transportsätt i naturen och det finns all anledning att tro att 
lagstiftningen alltid kommer att ligga "efter" teknikutvecklingen i dessa frågor. Att på detta sätt göra en 
humanekologisk koppling kan kanske komma att inkludera en del prövningar för traditionella "purister" när det 
gäller hur friluftsliv "bör gå till" men har å andra sidan stora miljöpedagogiska poänger. Se vidare diskussion om 
lagstiftning av allemansrätten i t.ex. Westerlund, 1995; Sandell, 1997. 
38 Naturvårdsverket, 1995. 
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verkligen helt på egen hand vill vandra i fjällen är inte någon huvudsaklig målgrupp för 

turistentreprenören. Samtidigt skulle en avgränsning mot det kommersiella nyttjandet 
innebära att varje entreprenör måste göra upp med aktuella markägare. Den seriösa 

entreprenören skulle då kunna vara säker på att inte någon annan entreprenör (kanske mindre 

seriös utan ambitioner när det gäller lokal förankring) kan konkurrera med samma "produkt" 
utan att också den har gjort upp med markägaren.  På så sätt kan den exklusivitet, som är 

branschens överlevnad, säkerställas. Till detta kommer den stora (närmast oersättliga) vinst 
som detta innebär för det organiserade men icke-kommersiella friluftslivet i form av dagis, 

skolor och föreningsliv och dess betydelse för t.ex. miljöpedagogik, hälsa och livskvalitet.  

 
Den alternativa strategin att ännu hårdare knyta an till att vad markägaren har rätt till är vissa 

verksamheter och inte någon fullständig dispositionsrätt att nyttja marken bör också 

uppmärksammas. (Jfr. noteringen om "germansk" vs. "romersk" rättstradition i avsnittet om 
allemansrättens historia ovan.) En sådan inskränkning i rätten att göra vad man vill med och 

på sina marker är förstås redan idag läget i stor utsträckning p.g.a. miljö- och planeringsregler 
etc. Samtidigt är det enligt min mening en – ur frilufts- och naturvårdsperspektiv – oroande 

tanke att vissa verksamheter som t.ex. skogs- och jordbruk av tradition självklart är en del i 

det tänkbara ekonomiska underlaget för en markägares förvaltning av sin fastighet, men inte 
frilufts- naturvårds- och turistrelaterade markvärden. Det är knappast någon tvekan om vilka 

landskaspvärden och landskapsförändringar som då kommer att prioriteras. 
 

3. Det är viktigt att noggrannt följa och vid behov markera allemansrättens ställning mot 

alltför stora inskräkningar i samband med att de nya instrumenten för styrning genom 
anmälningsplikt som nu har införts. Det är inte svårt att kunna se t.ex. följande två utdrag ur 

citaten ovan som orsak till oro hos många för mycket allvarliga inskränkningar av det 
organiserade friluftslivet i skolor, förskolor, scouter etc. Det kan t.ex. noteras att för några år 

sedan diskuterades allvarligt möjligheten av generella förbud för organiserat friluftsliv under 

vårtiden då djur med nyfödda ungar kan störas. 
 

"Rent allmänt kan sägas att arrangemang av någon betydelse inte  
bör ske utan markägarens medgivande."39 
 

                                                
39 Proposition 1997/98:45 om miljöbalken, s. 302 
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"...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...."40 

 

 

4. Det bör göras ett seriöst forsknings- och utvecklingsarbete kring möjligheter och 
svårigheter med någon form av geografisk dimension av i vilken utsträckning allemansrätten 

är tillämpbar inom landet för en viss person eller grupp. Alltså frågan om behovet och 
möjligheten av att skilja på allemansrättens omfattning för de med anknytning till ett visst 

område och de på tillfälligt besök. Detta lämpligen i första hand med tanke på särskilt 

attraktiva, eller problematiska, områden för friluftsliv och turism. 
 

5. För förslagen ovan om avgränsning mot det organiserat kommersiella och eventuell 

geografisk avgränsning krävs förstås att markägarna, framför allt i särskilt attraktiva områden 
som runt storstäder, i skärgårdar och i fjällvärlden, gör sig kollektivt "nåbara" och 

"förhandlingsbara" . Dels för intresserade turismentreprenörer men även för fjärrturister vid 
en eventuell geografisk avgräsning av allemansrätten enligt ovan. Även om detta kan innebära 

arbete initialt (etablera samarbetsformer, jfr. principer för fiskevårds- och jaktvårdsområden 

för större – helst kommunstora – områden) så bör det vara angeläget för markägarna då man 
på detta sätt återtar sin kontroll över landskapets kommersiella nyttjande. Man bör även stå 

bättre rustad inför den utveckling som kan anas mot en framtida situation där just landskapets 
"konsumtions"-aspekter (turism, friluftsliv, naturvård, livsmiljö) ser ut att bli allt viktigare 

rent kommersiellt, relativt traditionella produktionsvärden som skogs-, fiske- och 

jordbruksprodukter. 
 

6. Man bör kanske också  se över möjligheten att införa skyddsområden för areella näringar 
(som parallell till t.ex. djurskyddsområden och till miljöbalkens möjligheter till tillståndsplikt 

i naturkänsliga områden enl. ovan).41 Dessa skall tillåtas mycket restriktivt och vara 

sparsmakat avgränsade, både i tid och rum, på liknande sätt som t.ex. fågelskyddsområden där 
vissa platser har särskilda besöksrestriktioner under vissa perioder på året. Det här innebär i 

princip ett förtydligande – ett synliggörande – av de hänsynsregler som redan finns i 
allemansrätten och som gör att man t.ex. kan gå över en frusen stubbåker men inte över en 

                                                
40 Miljöbalken 12 kap. 6 §; SFS 1998:808. 
41 Jfr. t.ex. Emmelins (1997:145-149) diskussion om olika instrument för områdesregelering. 
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nysådd dito. Förtydligandet skulle i första hand användas till att precisera situationer där det 

för många är svårt att "läsa landskapet" på rätt sätt, t.ex. kalvningsområden för ren under viss 
tid av året, eller ny skogsplantering under de första åren. Det är här också möjligt att göra 

dessa områden specificerade i förhållande till olika typer av nyttjande, t.ex. att områden kan 

vara allemansrättsligt öppna hela året men inte för organiserat nyttjande under viss del av året, 
för att minska besökstrycket. Dessa preciseringsmöjligheter motiveras inte minst av att detta 

planeringsinstrument annars kan bli överutnyttjat "för säkerhets skull" och på så sätt i 
praktiken riskera att beskära allemansrätten. 

 

7. Både en sådan typ av skyddsområden för areella näringar, men också många andra uttryck 
för ett snabbt föränderligt samhälle, gör att kartproduktionen bör ses över när det gäller 

friluftsliv och turism och kartans karaktär av "färskvara" förstärkas (t.ex. "bäst före datum!"). 

Idag är det t.ex. inte möjligt att på kartan se skillnad mellan ett fågelskyddsområde som gäller 
till den 10/7 eller ett som gäller till den 15/8. Man måste då antingen skaffa särskilt 

broschyrmaterial och för varje plats jämföra med kartan eller komma så nära att man ser vad 
det är för typ av skyltar. Ett bättre 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 (jfr. diskussionen om naturnära vägledning42). Lite tillspetsat skulle då 
kartinnehav och kartkunskap motsvara det behov av olika typer av "allemansrättspass" som då 

och då dyker upp i debatten. 

 
 

Begreppsram för olika landskapsperspektiv – en bakgrund 
 

Med rötter i utvecklingsfrågor och humanekologi 
När det gäller människans förhållningssätt till natur och landskap har jag tidigare utvecklat en  

begreppsram i form av av olika s.k. "ekostrategier" som här först kort rekapituleras för att 

sedan under nästa huvudrubrik ("Begreppsramens vidare tillämpning") fördjupas i relation till 

                                                
42 Se t.ex. Isberg, 1991; Tordsson 1993; och Brügge m.fl. 1999. 
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några för detta forskningsprojekt särskilt intressanta fenomen.43 Begreppsramen tar sin 

utgångspunkt i spänningen mellan (i) anpassning av människans aktiviteter till landskapet; 
respektive (ii) storskalig anpassning av landskapet till människans aktiviteter (den vågräta 

dikotomin i fig. 5). Det senare genom att dels specialisera olika landskap till olika syften och 

frakta sig själv eller sina varor mellan dessa platser, och dels genom att man bygger om 
landskapen så att de bättre uppfyller de önskade funktionerna. Uttryckt på annat sätt kan vi 

säga att vi har en bild av den ofta återkommande motsättningen mellan utvecklings- och 
planeringsperspektiven "funktionsspecialisering" respektive "mångbruk". Förutom denna 

spänning mellan ungefär "dominans" (i förhållande till natur och landskap) vs. "anpassning", 

så innehåller begreppsramen en uppdelning av anpassningsstrategin mellan ett perspektiv som 
aktivt nyttjar och förändrar landskapet – om än utifrån det lokala landskapets karaktärsdrag 

("aktiv anpassning") – respektive ett perspektiv där människan, åtminstone i princip, försöker 

att underkasta sig och helt inordna sig i naturen ("passiv anpassning").  
 

 
 
Figur 5. En begreppsram med tre huvudsakliga ekostrategier när det gäller människans 
förhållningssätt till naturen och landskapet. 
 
Sammantaget har vi alltså en begreppsram uppbyggd på motsatsförhållandet mellan dels ett 

förhållningssätt där den önskade funktionen (nyttan) tas som utgångspunkt för 

utvecklingssträvanden, respektive om det lokala landskapet (naturen, miljön) tas som 
utgångspunkt. Samt dels motsatsen mellan en aktiv respektive en passiv version av 

anpassningsstrategin. Det är här viktigt att påpeka att vissa strategier inte är självklart bättre 
än andra. Om vi t.ex. ser till människans grundläggande behov av försörjning (mat, skydd 

etc.) så kan vi tillspetsat säga att det mer är ett val mellan (i) det storskaliga beroendet av 

                                                
43 För begreppsramens bakgrund, som tar sin utgångspunkt i generella utvecklingsstrategier och 
humanekologiska perspektiv, se Sandell (1988) och (1996b) och däri angivna referenser. För olika aspekter av 
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sårbarheten hos mer eller mindre globala system för funktionell specialisering, respektive (ii) 

det småskaliga beroende av förändringar i det lokala landskapet (t.ex. vädret när det gäller 
jordbruk). Som figur 5 indikerar så är inte heller de olika ekostrategierna några fixa positioner 

utan det handlar mer om riktningar och strävanden ("-strategier") för vår natur- och 

landskapsrelation ("eko-"). En illustration till detta är att i en principiell mening så är det 
förstås i stor utsträckning en fråga om olika geografiska skalor – även i det lokala och ur 

mänskligt perspektiv överblickbara landskapet sker förstås en viss specialisering av olika 
platser för olika funktioner. Men även om en individ eller ett samhälle alltså alltid kombinerar 

olika inslag från dessa strategier så är ändå balansen mellan dem av avgörande betydelse för 

hur naturrelationen ser ut och vilka effekter den får. 
 

Ekostrategin "passiv dominans" 
De tre förhållningssätten ovan – dominans, aktiv anpassning och passiv anpassning – speglar 
väl frågor som har med människans försörjning och aktiviteter i landskapet att göra (mat, 

skydd etc.). Men det finns ett fenomen som har stor betydelse i ett modernt industrialiserat 
samhälle som inte speglas på ett bra sätt – nämligen ekostrategin att vilja "passivt dominera" 

naturen och landskapet. Detta låter närmast som en paradox, men är en rätt bra beskrivning av 

ambitionerna kring naturskydd, naturvård, fridlysningar, nationalparker, naturreservat etc. – 
Med andra ord sådana teman som är i fokus för här diskuterat forskningsprojekt. Det handlar 

alltså om de fenomen som kännetecknas av att inte bara passivt betrakta och avnjuta olika 
platser och fenomen i det egna lokala landskapet ("passiv anpassning") utan att också i stor 

(inte sällan global) skala bestämma att vissa områden skall bevaras och skyddas i ett vissst 

tillstånd.  
 

Då ett landskap alltid förändras beroende på både naturens egna krafter och genom 
människans aktiviteter (om inte annat så på distans genom luft, vatten och vandrande arter) så 

måste man i praktiken alltid bestämma sig för i vilket skick man vill försöka "frysa" eller 

"konservera" landskapet. Det önskade landskapet kan vara t.ex. ett "orört vildmarksområde" 
(där man i princip försöker hindra all mänsklig påverkan) eller "ett småbrukslandskap som i 

1900-talets början" (som då kräver att hagar betas, ängar slås med lie etc.). Det handlar alltså 
om att planerat och storskaligt försöka dominera naturen och landskapet men utan att nyttja 

det annat än passivt t.ex. för studier eller skönhetsuppleveler.  

                                                                                                                                                   
denna begreppsram refererar jag också fortsättningsvis till andra tidigare mer specialiserade arbeten. 
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På detta sätt har vi fått en uppdelning i en aktiv och en passiv variant av även den ekostrategi 
som är inriktad mot "dominans och funktionell specialisering" av landskapet, och resultatet 

blir den principiella fyrfältsfigur som visas nedan (fig. 6). Den vågräta axeln i denna 

fyrfältsfigur visar då spänningen mellan strategin att utgå från det lokala landskapet vs. att 
storskaligt dominera och specialisera landskapet. Och den lodräta axeln visar spänningen 

mellan att aktivt nyttja och förändra landskapet vs. att passivt betrakta, avnjuta och klara av 
landskapet. I nästa figur 7 nedan är sedan detta kompletterat med ett antal exempel och 

begrepp med anknytning till naturvård, friluftsliv och naturturism.44 

 

 
 

Figur 6. Den ekostrategiska begreppsramen i form av en fyrfältsfigur utifrån de två axlarna: 
att utgå från det lokala landskapet vs. att storskaligt dominera och specialisera landskapet; 
respektive: att aktivt nyttja och förändra landskapet vs. att passivt betrakta, avnjuta och klara 
av det lokala landskapet. De gråtonade fyra fälten i figurens hörn är rubriceringar av 
respektive kvadrant.45 
 

                                                
44 För ett uförligare resonemang av denna begreppsram se t.ex. Sandell (2000b). 
45  Hämtad och lätt modifierad från Sandell 2000b. 
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Figur 7. Den ekostrategiska begreppramen kompletterad med ett antal exempel och 
illustrationer med kursiv stil (jfr. fig. 6). Under själva fyrfältsfiguren är också markerat vilken 
omfattning turismbegreppet, friluftsbegreppet respektive utomhuspedagogik kan tänkas ha 
(fokus utanför hembygden och inkluderande även den helt uppbyggda miljön; inkluderande 
både hembygds- och fjärrbygdsperspektivet, men exkluderande den helt uppbyggda miljön; 
samt slutligen täckandes hela spännvidden).46 
 

                                                
46 Hämtad och lätt modifierad från Sandell 2000b. 
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Begreppsramens vidare tillämpning 
 

Kontextens var och aktivitetens vad 
Utifrån den principiella begreppsram ovan (fig. 7) som jag alltså tidigare utvecklat så följer 
här ett avsnitt med en handfull försök till dess vidare tillämpning på olika fält. Dessa 

tillämpningar är alltså inte empiriskt grundade (annat än i dess kopplingar till tidigare 
arbeten47) utan är mer att se som intellektuella hållfasthetsprov – om begreppsramen på ett 

rimligt och logiskt sätt verkar kunna bära ett antal här aktuella frågeställningar. 

 
En problematik som jag inte riktigt tacklat i tidigare arbeten med den ekostrategiska 

begreppsramen är relationen mellan den ursprungliga treindelningen (dominans, vs. passiv 
och aktiv anpassning, enl. ovan) och den fyrfältsfigur inkl. "passiv dominans" som visade sig 

vara ett nödvändig vidareutveckling för att kunna tackla fenomen som reservat, naturskydd, 

fjärrturism i "orörd vildmark" etc. Det handlar om skillnaden mellan när 
landskapsperspektiven tar sin utgångspunkt i en aktivitet och när landskapsperspektiven tar 

sin utgångspunkt i ett sammanhang – en kontext. Skillnaden ligger i huvudsak i att kontexten 
är det som händer före och efter aktivititeten. För att använda ett exempel från ett tidigare 

arbete48 så om vi tänker oss två personer som står och fritidsfiskar vid en sjö i Sverige med 

samma typ av utrustning så bedriver de uppenbarligen samma friluftsaktivitet. Men om den 
ene har gått ut en stund före middagen från sitt bostadshus strax bredvid och den andre ingår i 

en Japansk turistgrupp som bedriver några dagars naturturism på sin jorden runt resa, är det 
exempel på helt olika kontexter.  

 

Först handlar alltså ett viktigt val om kontexten – vilken typ av landskap man söker upp eller 
planerar/arrangerar – vilket innebär en orientering i fyrfältsfiguren 7 ovan. Väl på plats i ett 

landskap behöver vi sedan inte uppehålla oss vid uppdelningen mellan den "funktionella 

specialiseringens" respektive den "territoriella anpassningens" landskapsperspektiv 
("museum" resp. "hembygdens avnjutande" enl. fig. 7) – det valet ligger i vilket landskap vi 

sökt oss till respektive vilka landskap som samhällsplanering etc. har åstadkommit på den 

                                                
47 Exempelvis om allemansrättens historia i Sandell (1997); och om Kirunafjällens nationalparksförslag i Sandell 
(2000b). 
48 Sandell (1995). 
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plats vi då är. Själva aktiviteterna i riktning av att "passivt (i förhållande till landskapet) 

betrakta, avnjuta och klara av" är ofta av typen: vandringar, exkursioner, studier, fotografering 
och att "bara vara". Och dessa är likartade oberoende av om man gör det i sin "fjärrbyggd" 

eller i sin "hembygd". Orsaken till att vi inte på motsvarande sätt, när vi väl är på plats i ett 

visst landskap, kan reducera "dominans" och "aktiv anpassning" till en gemensam strategi är 
att ett aktivt nyttjande står i ett helt annat förhållande till landskapets utformning – våra 

aktiviteter "bygger" här delvis det landskap vi utför dem i. Det gäller både storskaliga 
förändringar som att en strid ström av lystna utförsåkare leder till allt fler nerfarter, 

restauranger etc., liksom mer småskaliga förändringar som att jakt och fiske inte bara 

påverkar faunans sammansättning utan också gör diverse andra avtryck i landskapet som t.ex. 
älgtorn, båtbryggor och vilthänsyn vid skogsavverkningar. Och, vilket är en grundbult i 

begreppsramen, denna landskapspåverkan sker utifrån olika grundperspektiv – i 

dominansstrategin utifrån aktiviteten (man söker upp, eller bygger upp, lämpligt landskap för 
aktiviteten), respektive i den aktiva anpassningsstrategin utifrån det lokala landskapet (vad 

leder topografi, klimatzon, årstid etc. till för lämpligt nyttjande). 
 

Nu är det ju samtidigt inte så enkelt att vi bara kan "ta en sak i taget" och så att säga för varje 

för oss intressant samhällsfenomen analysera dels dess kontext och dels dess aktivitet 
(förutom att det blir ett rätt otympligt analysredskap). Det finns naturligtvis också en mängd 

viktiga relationer mellan var man gör något och vad man gör – och den relationen ligger inte 
minst i själva landskapet (både i det mentala och det fysiska landskapet).49 Det landskap man 

är i eller söker upp "talar" också i stor utsträckning om vilken typ av aktiviteter,  utrustning, 

pedagogik etc. – viken "stil" – man bör använda. Det är t.ex. inte särskilt lämpligt att förlägga 
en "vildmarksfärd" till en utförsåkningsanläggning; eller ägna sig åt sportfiske i ett 

fågelskyddsområde på försommaren. Relaterar vi dessa två dimensioner till varandra så får vi 
sammantaget en begreppsram som sammanfattas i figur 8.  

 

I den forskning som här är aktuell kommer jag i huvudsak fortsättningvis att intressera mig för 
den kontextuella nivån (forskningsfrågorna gäller ju primärt samhällsplanering, regional 

utveckling etc.). Detta dock med ett viktigt undantag nämligen den pedagogiska aspekten i vid 
bemärkelse. Alltså vilken typ – "stil" – när det gäller friluftsliv, naturturism, rekreation, 

                                                
49 Om begreppet mentala landskap (eller "andskap") se t.ex. Hägerstrand (1991) och Sandell (200b:15) och 
(2001c).  
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naturstudier etc. som lyfts fram som eftersträvansvärd eller problematisk i olika sammanhang. 

Det handlar inte minst om vad samhället i olika konstellationer (myndigheter, 
opinionsgrupper, entreprenörer etc.) eftersträvar respektive motverkar när det gäller ungefär 

"hur man bör bära sig åt" i rekreations- och naturvårdslandskapet. Detta är förstås något som i 

högsta grad är kulturellt bestämt i termer av olika samhällsgrupper, tidsepoker, ideal etc., se 
vidare om "Tillämpning: `friluftsstilar´" nedan.50 
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Figur 8. Den ekostrategiska begreppsramens kontextuella respektive aktivitetsorienterade 
dimension (de olika landskapsperspektivens fyrfältare med svarta pilar och 
huvudpositionerna: fabrik, hembygdens nyttjande, hembygdens avnjutande och museum; 
respektive de tre grå pilarnas aktivitetsstrategier. 
 

 
Tillämpning allemansrätten 
Jag har tidigare gjort två appliceringar av min begreppsram på allemansrätten. Dels har jag 

härlett den moderna allemansrättens två historiska rötter till (i) industrisamhällets fenomen 
"fritids-/friluftsliv" (kopplat till en "funktionell specialisering" av landskapet) och till (ii) det 

                                                
50 Se också vidare i Brügge, Glantz och Sandell (1999) kapitlen: "Från naturliv till friluftsliv" och "Naturnära 
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förindustriella bysamhällets behov av olika typer av "allmänningskonstruktioner" (kopplat till 

mitt perspektiv "hembygdens nyttjande").51 Dels har jag lokaliserat den moderna 
allemansrättens kärna till den "passiva anpassningens" ekostrategi – i första hand som del i 

landskapsperspektivet "hembygdens avnjutande".52  

 
I nedanstående figur (fig. 9) har jag något försökt att precisera detta. Vi kan här här dels se 

allemansrätten kärnområde i hembygdens avnjutande – alltså att hela det lokala landskapet är 
tillgängligt så länge man dels "läser landskapet" rätt och alltså tar de hänsyn till 

allemansrättens avgräsningar som berördes ovan (fig. 1) och dels så länge det är ett "passivt" 

avnjutande där man inte aktivt nyttjar och påverkar landskapet.  
 

 
Figur 9. Den ekostrategiska begreppsramens tillämpning på den moderna allemansrätten, se 
vidare i texten. 
 
 

Men vi kan också se allemansrättens ytterområden. Dessa gäller dels allemansrättens 

möjligheter att i viss mån aktivt nyttja landskapet ("A" i fig. 9 typ: plocka blommor, bär och 
svamp, plocka ved till en lägereld) och här bör också nämnas sådant nyttjande som att i 

princip ingen färdsel är absolut helt "spårlös" och att det finns en gränszon mot vilken 

                                                                                                                                                   
friluftsliv – en miljöpedagogik" samt Sandell (1995). 
51 Se vidare i Sandell (1997). 
52 Se vidare i Sandell (1997) och (2000b). 
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påverkan som går utöver allemansrättens toleransgränser. Dels finns den gränszon som gäller 

allemansrättsligt nyttjande av även specialiserade (förbättrade/uppbyggda) fjärrlandskap, 
position "B" i figuren. En viktig del i den gränslinjen är det uppbyggda landskapets 

möjligheter att ta betalt för sina fascilititeter och där skillnaden mellan att ha möjlighet att 

nyttja dessa och tvånget att betala för dem inte alltid är självklar (inträden, vildmarkspass för 
kanotleder etc.). En annan aspekt på denna del av ytterområdet är förstås att när ett landskap i 

stor utsträckning blir en "fabrik" för produktion av vissa specificerade aktiviteter så utestängs 
ofta med fysisk nödvändighet mycken annan användning av området (även om det inte 

handlar om inträden eller förbud). Att en jaktskyttebana utestänger annan aktivitet är rätt 

självklart, men vi känner igen konflikten också i t.ex. bullrande motorbanor (vars 
"påverkansområde" förstås är mycket större än det inhägnade) eller i diskussionerna om i 

vilken utsträckning golfbanor utestänger annan verksamhet. Slutligen har vi den del av 

allemansrättens ytterområde som vetter mot det museala perspektivet, "C" i figuren. Här kan 
det också i princip vara fråga om kommersiella aspekter som inträden till reservat, men mer 

aktuellt är olika begräsningar av tillträdet som motiveras med i vilket skick som just detta 
område skall bevaras, t.ex. tillträdesförbud vissa delar av året, totalt eldningsförbud, förbud 

mot att tälta eller bara tältning på särskilt anvisade platser. 

 
Tillämpning naturvård 
En applicering av min begreppsram på naturvård, i form av naturskydd genom 
reservatstänkandet (t.ex. nationalparksinstitutet) har jag gjort tidigare i form av dessas 

inplacering i den museala kvadranten (se fig. 7). Innan vi gör några preliminära 

vidareutvecklingar av begreppsramens tillämpning på naturvård så är det viktigt att erinra oss 
naturvårdsbegreppets stora bredd. Vi kan t.ex. citera Nationalencyklopedin (Ulf von Sydow) 

som säger att naturvård är en  
 

"...del av det övergripande området miljövård. Naturvård inkluderar naturskydd och 
innebär skydd och vård av naturen genom hänsyn i människans nyttjande av 
naturresurserna, genom restaurering och nyskapande av skadade eller försvunna 
naturmiljöer samt genom främjande av friluftsliv" (mina kursiveringar). 

 

 
Lägger vi tentativt in denna beskrivnings nyckelord i den ekostrategiska begreppsramen så 

föreslår jag att det blir som i figur 10, nedan. Här ligger, som sagt, det traditionella 
skyddsperspektivet med sina reservat och fridlysningar åt det museala hållet. Att restaurera 
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och nyskapa landskap utifrån naturvårdsideal måste kunna se som ett bra exempel på att 

"bygga upp" och "förbättra landskapet" (enl. fig. 7). Själva vård-perspektivet (att "vårda" 
naturen) inkluderar som bekant en mycket bred repertoar beroende på vilka ideal som styr 

vården, vilket landskap det gäller och – vilket särskilt markeras i figur 7 – vem som tar 

initiativet. Inte minst utifrån de "förankringsdiskussioner" som nämndes i denna rapports 
bakgrundsdel är det sannolikt helt avgörande för en naturvårdsåtgärds "medborgerliga 

förankring" om initiativet tagits lokalt eller centralt. Alltså även om själva aktiviteten, t.ex. att 
fortsätta hävda en slåtteräng med traditionella metoder, rent tekniskt kan se likartad ut om det 

sker som ett släktgårdsinitiativ eller på grund av en propå från länsstyrelsen som ett led i dess 

behov av att svara mot EUs krav på flera Natura 2000 områden – så är sannolikt naturvårdens 
förutsättningar (ekonomiska, demokratiska, sociala etc.) i de två fallen, inte minst på lång sikt, 

mycket olika. 
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Figur 10. Den ekostrategiska begreppsramens tillämpning på naturvårdsbegreppet, se vidare i 
texten.  
 
 

Främjande av friluftsliv har fått en "icke-placering" i mitten av figuren 10 ovan då det är mitt 
intryck att friluftsbegreppet i dessa sammanhang ofta har ett mycket olikartad innehåll. I 

figuren har därför markerats dels de traditioner som går i riktning av ett traditionellt 
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allemansrättsbaserat enkelt friluftsliv på det existerande landskapets villkor. Ett främjande 

som vi t.ex. kan associera till Naturvårdsverkets ansvar för allemansrättsfrågor eller den 
politiska ambitionen under framför allt 1930-talet och 1970-talet att försvara allmänhetens 

möjligheter till naturkontakt, t.ex. genom strandskyddets generella friluftsmotiv. Men dessa 

politiska ambitioner ledde också till olika kanaliserings- och tillrättaläggningsåtgärder 
(anvisningar, informationsmaterial, parkeringsplatser, spänger, vindskydd, naturum etc.) och 

då är vi över i riktning av den funktionella specialiseringen. Dels som kanalisering till 
utpekade (ev. skyddade) landskap t.ex. reservat och dels där kanaliseringen kompletteras med 

arrangemang, och landskapsåtgärder som också förbättrar landskapet utifrån vad man anser är 

friluftslivets intressen. Som en intressant detalj kan här påminnas om hur dessa kanaliserings- 
och tillrättaläggningsintressen ledde till ett stort intresse för att studera sådant som 

hinderproblematik, informationsfrågor och friluftsarrangemang i landskapet.53  

 
Även om allemansrätten (som kommenterades ovan) också inkluderar en del enklare aktivt 

nyttjande av landskapet (plocka svamp och bär, ta ved till en lägereld) så har jag i figuren 
markerat främjande av friluftsliv i riktning av "hembygdens nyttjande" med ett frågetecken. 

Orsaken till detta är mitt intryck av att förbindelsen mellan naturvårdsambitionerna och 

hembygdens nyttjare i allmänhet varit svaga (i termer av politikers och myndigheters intresse, 
använt språkbruk, naturvårdsföreträdares samarbete med olika grupper etc.). En huvudorsak 

till detta är förstås det på många sätt rimliga perspektivet att då hembygdens nyttjande bygger 
på att man äger eller på annat sätt har tillgång till mark och vatten som man aktivt kan nyttja 

så har man i stället i huvudsak försökt främja de icke-markägande gruppernas möjligheter till 

friluftsliv. Man har sannolikt sett "hembygdens nyttjare" i första hand i stället som en fråga 
för jord-, skogs- och rennäringsmyndigheter (med sina tjänstemän, utbildningstraditioner, 

språkbruk etc.). Samtidigt kan man inte låta bli att reflektera över i vilken utsträckning som en 
sådan eventuell "kulturklyfta" kan ha del i bakgrunden till de diskussioner som nu pågår kring 

behovet av större folklig förankring i naturvården och de starka konflikterna kring 

rovdjursfrågor etc.  
 

                                                
53 I min fallstudie av särskilt 1970-talets offentliga friluftsambitioner i Ådalen/Höga Kusten området ges t.ex. en 
del illustrationer till detta; Sandell (Under tryckning). 
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Tillämpning Biosfärområde 
Som nämndes inledningsvis i denna rapport så är mitt forskningsprojekt för FjällMistra 
samordnat med en mindre studie finansierad av Vetenskapsrådet som gäller UNESCOs 

Biosfärområdesstrategi och dess applicering i Sverige, med en särskild uppmärksamhet för 

Sveriges f.n. enda biosfärområde i Torneträskområdet.54  Mitt intryck är att en huvudsak i 
dagens biosfärområdesstrategi är att den konsekvent tar sin utgångspunkt i ett specifikt 

områdes hållbara utveckling grundat på områdets egen natur och kultur. Det enda viktiga 
undantaget från detta, som jag uppfattar det, är den utgångspunkt som ligger i själva urvalet 

av biosfärområdena (särskilt då de skyddade s.k. kärnområdena) som ett led i det 

internationella nätverket av forskning och miljöövervakning. – Något som kanske till och med 
skulle kunna påstås vara en konkretisering av det gamla miljöslagordet "tänk globalt – handla 

lokalt". Men vi måste också till detta lägga att biosfärområdeskoncepetet har utvecklats under 

vägs, från ett i huvudsak naturvetenskapligt baserat intresse för studier av skyddade 
naturlandskap till en fokusering på lokalt baserad hållbar utveckling inkl. naturvård. Utifrån 

detta skulle jag vilja placera biosfärområdesstrategin i min ekostrategiska referensram i form 
av en dynamisk bild (fig.11). 
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Figur 11. Biosfärområdesstrategins inplacering i den ekostrategiska referensramen. Dels dess 
nuvarande fokusering på att utifrån en lokalt baserad hållbar utveckling (övre högra 
positionen) fungera som inspirationskälla och modell (de grå pilarna). Dels den i nedre 
vänstra positionen markerade med ett mer "musealt" synsätt på landskapet i form av den 
traditionella betydelse för urvalet av områden som det globala intresset för att bevara 
biologisk mångfald utgör och den ursprungliga fokusering på naturvetenskapligt 
forskningintresse för ett urval av relativt orörda naturområden. 

                                                
54 Se vidare om biosfärområden i t.ex. Eisto et.al (1999); Biosphere Reserves (1996); Thorell (1999); samt 
Sandell (I manuskript) vars preliminära text detta avsnitt bygger på. 
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Tillämpning "friluftstilar" 
I forskning kring friluftsliv, naturturism, utomhuspedagogik och rekreation så finns förstås en 
mängd försök att kategorisera olika grupper och aktiviteter. Som ett exempel kan  nämnas 

uppdelningen mellan friluftsaktiviteter som är: "appreciative" (t.ex. cross-country skiing, 

hiking), "consumptive" (hunting, fishing) eller "mechanized" (snowmobiling, trail biking).55 
Vi bör också förstås notera detta styckes inledande mening och dess glidande över olika 

begrepp där t.ex. bara spänningen mellan "friluftsliv" och "rekreation" förtjänar långa 
utläggningar (i denna rapport används i regel friluftsliv som bred beteckning för 

fritidsrelaterad verksamhet i naturpräglade landskap).56 

 
Utifrån hittillsvarande studier tycker jag mig se två generella nackdelar med dessa 

kategoriseringar. Dels att man ofta bara kategoriserar i grupper utifrån vad man gör (ung. åker 

man skoter så är man "skoteråkare" vilket t.ex. blir en underkategori av mekaniserat 
friluftsliv) samtidigt som det finns stor anledning att tro att dessa på så sätt ihopslagna 

personer kan ha mycket olika "mentala landskap" (varför man ägnar sig åt denna aktivitet, 
hur, med vilka etc.). Dels att själva landskapsdynamiken riskerar att komma i bakgrunden på 

så sätt att det i huvudsak handlar om vilka landskap man söker sig till och hur man där 

uppfattar att man får sina intressen tillgodosedda eller inte, respektive hur man vill att ett visst 
område bör utformas. Det här hänger sannolikt samman med uppdelningen av forskning och 

planering i dessa frågor på dels ungefär "turism" och dels ungefär "samhällsplanering". En av 
poängerna med den ekostrategiska begreppsram som jag ser det är att den försöker inkludera 

båda dessa utgångspunkter – något som naturligtvis kan ha avgörande betydelse när konflikter 

inte sällan gäller just skillnader mellan turismintressen och ortsbefolkning (jfr. indelningen 
mellan "friluftsliv" och "turism" i fig. 7 ovan).  

 
En ofta användbar kategorisering av olika turisttyper (alltså till vänster om den lodräta axeln i 

min figur då en turist per definition sökt upp ett nytt landskap) är uppdelningen mellan 

"urbanister" och "purister".57 Den motsvarar i min begreppsram indelningen mellan 
strategierna att förbättra vs. frysa/konservera landskapet (fig. 12, jfr. fig. 7). Urbanisterna är 

beteckningen på de som gärna ser olika tillrättaläggningar för friluftsliv, pedagogik och turism 
                                                
55 Jackson, 1986. 
56 Se t.ex. översiktligt i Sandell & Sörlin (2000) och mer detaljerat i t.ex. Tordsson (1993). Mitt språkbruk 
anknyter också väl till t.ex. följande definition: "vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte 
och naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling" (Statens stöd, 1999:9). 
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och i betydligt mindre utsträckning störs av påminnelser om andra besökare eller samhället 

utanför friluftsområdet. Purister, å andra sidan, vill helst inte se några kulturavtryck alls annat 
än de som man anser skall ingå i områdets "frysta" läge (inkl. t.ex. "traditionellt" jordbruk 

eller fiske). – Att det sedan inte är orimligt att tänka sig en parallell till denna kategorisering 

även när det gäller "hembygds-" perspektivet är just en av poängerna med den ekostrategiska 
begreppsramens utgångspunkt i grundläggande förhållningssätt till landskapet i stället för t.ex. 

i turism. I figur 12 har också lagts in begreppet "ekoturism" som näring (ekoturisten är ju 
alltid per definition i ett fjärrlandskap) vilken ofta anses karakteriseras av sin lokala 

förankring (att aktiviteter, personal, ekonomi etc. är förankrade i det lokala natur- och 

kulturlandskapet).58 
 

 
 
Figur 12. Den ekostrategiska begreppsramen applicerad på friluftsstilar. Dels i form av de 
kontextuella landskapsperspektiven (de svarta pilarnas fyrfältare med huvudpositionerna: 
fabrik, hembygdens nyttjande, hembygdens avnjutande respektive museum). Dels i form av 
de tre grå pilarna som visar principiella aktivitetsorienterade "friluftsstilar" när det gäller val 
av aktiviteter, utrustning etc. på plats i ett visst landskap. 
 

 

På plats i landskapet är ändock valet mellan de tre ursprungliga ekostrategierna: dominans och 
aktiv respektive passiv anpassning fortfarande i högsta grad en viktig avvägning, t.ex. vid 

                                                                                                                                                   
57 Se vidare i t.ex. Emmelin (1997). 
58 Se vidare om ekoturism i t.ex. Aronsson (1997); Aronsson & Sandell (2001). 
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pedagogiskt och naturturistiskt arbete.59 Dessa friluftsstilar (friluftsliv i bred bemärkelse, inte 

som beteckning på en särskild nordisk tradition) kan då sammanfattas i överensstämmelse 
med den ursprungliga ekostrategiska begreppsramen (fig. 5), nämligen: 

- "dominans" där landskapet får anpassa sig till aktiviteten genom t.ex. olika anläggningar och 

tillrättalägganden (skidanläggningar, äventyrsbad, klätterväggar etc.); 
- "aktiv anpassning" där aktiviteten underordnar sig landskapet (t.ex. i termer av topografi, 

årstid och väder) samtidigt som man accepterar att man aktivt nyttjar och förändrar landskapet 
(jakt, fiske, stockvedsbrasor etc.); 

- "passiv anpassning" (versionen "passiv dominans" innebär ju liknande typ av aktiviteter när 

man väl är på plats i landskapet) där man passivt i förhållande till det landskap man är i 
avnjuter, betraktar, studerar och klarar av landskapet med den topografi, årstid, väder etc. som 

där råder. 

 
Tillämpning samhällsplanering och regional utveckling 
Om vi redan på det här stadiet i forskningsprocessen söker applicera begreppsramen på 
samhällsplanering och regional utveckling så är det först lämpligt att påminna om 

begreppsramens ursprung i utvecklingsfrågor och i utvecklingsstrategiernas förskjutningar 

över tiden.60 Om vi tittar på generella perspektiv i samhällsplanering61 så anser jag att vi kan 
se en stor parallellitet med min begreppsram – vilket förstås är rimligt. Exempelvis hur 

markanvändningsplanering (vilket ju är det relevanta planeringsområdet här) lämpligen delas 
in i "exploatering" respektive "bevarande" vilket förstås ligger nära min indelning i den 

lodräta axelns dikotomi mellan att "aktivt nyttja och förändra landskapet" respektive "passivt 

(i förhållande till landskapet) betrakta, avnjuta och klara av". Parallelliteten anser jag också är 
mycket stor mellan min vågräta dikotomi ("funktionell specialisering" vs. "territioriell 

anpassning") och de huvudsakliga planeringsteoretiska traditionerna "rationalism" respektive 
de kritiska motrörelser mot detta med begrepp som "social learning", "social mobilization" 

och "kommunikativ planering". De senare lyfter i regel explicit fram lokalsamhället och 

innevånarnas egen roll i planeringen. Den förra, rationalistiska, traditionen inkluderar både en 
marknadens rationalitet respektive en social rationalitet definierad utifrån kollektiva intressen. 

                                                
59 För illustrationer och vidare resonemang om dessa tre ekostrategiers applicering på utomhuspedagogiskt arbete 
se Brügge, Glantz och Sandell (1999) kapitlen: "Från naturliv till friluftsliv" och "Naturnära friluftsliv – en 
miljöpedagogik"; samt Sandell (1995). 
60 Se Sandell (1996b). 
61 Jag har här använt Jan Nyströms (1999) "Planerings grunder: En översikt" som huvudsaklig bas för 
indelningar, begrepp och historiska förskjutningar. 
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Men i båda fallen kännetecknas rationalismen just av att utgå ifrån funktionalism (vilken 

funktion man är intresserad av att sätta i centrum), följt av funktionsspecialisering och 
funktionsseparering. Funktionssepareringen innebär förstås att olika funktioner åtskiljs i rum 

och/eller tid; typ: cyklar för sig och bilar för sig i stadslandskapet, men också t.ex. "natur" för 

sig (genom något reservat) och "skogsbruk" för sig (som då i sin tur funktionsspecialiseras så 
långt som möjligt utifrån något övergripande mål t.ex. stort antal kubikmeter massaved).  

 
Några av de här använda utvecklings- och samhällsplaneringsrelaterade nyckelbegreppen är 

inlagda i figur 13 nedan. I mer konkreta termer, och med en snegling åt den svenska 

fjällregionen, så skulle en lite spekulativ och tillspetsad kategorisering kunna se ut som det 
som är skrivet med fetstil i samma figur (fig. 13). Vi bör här notera både den grundläggande 

orienteringen längs den vågräta axeln, alltså i vilken utsträckning som den storskaliga 

produktionsspecialiseringen eller de lokala förhållandena är utgångspunkt för 
utvecklingssträvanden. – "Top/Trickling Down" vs. "Bottom-up"; "Internationell 

konkurrenskraft" vs. "Lokal självtillit" etc. etc. Men här bör också påpekas den principiella 
skillnad som ligger i orden "eller..." respektive "med..." då den funktionella specialiseringen i 

princip handlar om att i större utsträckning välja vad som har högst prioritet (åtminstone för 

ett område, men inte sällan även på regional och även nationell nivå). Detta till skillnad från 
mer "underifrån" orienterade utvecklingsperspektiv som i regel lyfter fram en mångfald av 

näringar och betydelsen av integration och "mångsyssleri" (typ: det förindustriella 
jordbrukarsamhällets kombination av areella näringar, eller hur detta i dagens kust-, skogs- 

och fjällbygder inte sällan kombineras med turism och anställningsförhållanden). 
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Figur 13. Den ekostrategiska begreppsramen preliminärt applicerad på en del nyckelbegrepp 
inom utvecklingsfrågor, samhällsplanering och regional utveckling (se vidare i texten).  
 

 

Tillämpning några markkonflikter i fjällen 
Som ett sista testexempel på min begreppsrams "bärkraft" har jag i nedanstående figur (fig. 

14) lagt in vad jag tror många håller med mig om som två ständigt återkommande 

spänningsfält när det gäller markkonflikter i fjällen, nämligen dels spänningen mellan det 
traditionella nationalparkskonceptet vs. lokala jakt och fiskeintressen62 ("A" i figuren) och 

dels mellan behov av vinterbete för ren vs. markägares intresse av skogsbruk ("B" i figuren). 
 

                                                
62 I princip hämtat från min tidigare studie, Sandell (2000b). 
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Figur 14. Den ekostrategiska begreppsramen använd som illustration till några av 
fjällregionens påtagliga markkonflikter. Dels mellan det traditionella nationalparkskonceptet 
vs. lokala jakt och fiskeintressenmellan ("A") och dels mellan behov av vinterbete för ren och 
markägares intresse av skogsbruk ("B"). 
 
 

 Vi kan här också tydligt se hur en av vad jag tror är denna begreppsrams viktigaste svagheter 
yttrar sig, nämligen svårigheten att illustrera konflikter mellan landskapsperspektiv som ligger 

mycket nära varandra – när vi som här betraktar dem i termer av aktivt och passivt nyttjande, 

respektive i termer av hembygd och fjärrbygd. Både renskötsel och skogsbruk i egen bygd 
måste här tolkas som aktivt nyttjande av hembygden. I vilken utsträckning som detta är en 

avgörande nackdel kommer jag naturligtvis att återkomma till under den fortsatta 
forskningsprocessen, för samtidigt kan det vara en viktig poäng att begreppsramen visar 

konfliktens "lokalisering" på detta sätt. Annorlunda uttryckt så visar illustrationen att en helt 

central aspekt på den senare konflikten ("B" i fig. 14) blir i vilken utsträckning den skall 
betraktas som en lokal planeringsfråga och i princip avgöras av lokala planeringsinstrument 

och myndigheter (inkl. de maktförhållanden och majoritets - minoritetsrelationer som där 
råder och frågor som sedvanor, formella och informella avtal etc.). Alternativt i vilken 

utsträckning den "funktionella specialiseringens" landskapsperspektiv skall intervenera och 

utifrån regionalt, nationellt eller internationellt intresse av att lokalisera och specialisera 
landskap för olika syften. Exempelvis syften som: "skogsproduktion" (t.ex. som del i nationell 
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basindustri och handelsbalans) eller "vildmark" (t.ex. som del i nationell identitet och 

upplevelseindustri) eller "minoritetsskydd" (t.ex. som del i internationell kulturpolitik)? 
 

En del kanske skulle förvänta sig att jag som ett "klassiskt" exempel på markkonflikt i fjällen 

skulle ta ungefär skoteråkande vs. naturvårdare (och det är mycket troligt att företrädare för 
"det traditionella nationalparkskonceptet" ovan har en mycket mer skeptisk inställning till 

skoteråkande än "lokala jakt och fiskeintressen"). Men det är samtidigt en viktig poäng anser 
jag att i större usträckning se till olika aktiviteters sammanhang – helt enkelt varför man åker 

eller inte åker skoter. I begreppsramen kan man mycket väl placera in en skoteråkande 

tillsynsman från Naturvårdsverket vid den "museala" strategin; en turist i skotertävling runt 
skidanläggningen vid "fabriks"-perspektivet; en lokal eko-turistisk naturguide med en 

turistgrupp som följer renskötarna, vid "hembygdens nyttjande"; och Kirunafamiljen på 

söndagsutflykt – på skoter – vid "hembygdens avnjutande". Skillnaderna mellan dessa 
grupper blir då i stället mer en fråga om på vilka grunder de är i landskapet – deras 

ekostrategier. Dessa strategier innebär inte minst synpunkter på vad man anser att man har för 
rätt att vara i landskapet, vad man har rätt att göra – och vilka andra som har rätt att vara där 

och vad de får/bör göra. 

 
Vad är "rätt" ekostrategi? 
Även om det förhoppningsvis framgått tidigare så är det inte nog viktigt att påpeka att det inte 
finns någon självklart "rätt" ekostrategi – det finns bara mer eller mindre rätt kombinationer 

av olika ekostrategier utifrån vad syften man har. – Syften som kan gälla allt från 

övergripande politiska och ekonomiska ideal till mycket konkreta aspekter på landskapssyn 
och samhällsplanering. Den ekostrategiska begreppsramen är inte till för att peka ut "rätt" 

riktning – det är en demokratisk fråga – utan att tydliggöra empiriska resultat och ge en 
plattform för diskussioner av olika sannolika konsekvenser av olika strategier. För att 

illustrera så har jag här valt att koppla tillbaka till frågan om olika "friluftsstilar", något som 

förstås har bäring på t.ex. vilken typ av friluftsliv och/eller naturturism ett område vill satsa 
på, eller vad en enskild entreprenör eller naturguide har för syften med sin verksamhet. Om vi 

systematiskt kommenterar de olika ekostrategierna utifrån dess tänkta konsekvenser i 
pedagogiska termer så skulle det kunna se ut som följer (jfr. fig. 12).63  

 

                                                
63 Se även i dessa frågor t.ex. Brügge, Glantz & Sandell (1999). 
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Fabriksperspektivets dominans inriktning mot äventyrsland och välplanerade (ofta köpta) 

upplevelser och pedagogiska möjligheter som innebär stora möjligheter när det gäller att 
locka inte minst barn, ungdom och köpstarka fjärrturister. Man kan också här som konsument 

vara rätt säker på vilken typ av upplevelser och kunskaper man kommer att uppnå ("naturen" i 

termer av osäkerhet kring t.ex. väder har ju i stor utsträckning eliminerats; typ: är det någon 
gång för dåligt väder i skidbacken så bör det finnas ett "upplevelseland" inomhus). Men den 

andra sidan av samma mynt är förstås den tid och de kostnader (inte minst miljökostnader och 
segregeringstendenser) som ligger i att söka upp dessa uppbyggda landskap. Det finns också 

viktiga pedagogiska (inte minst miljöpedagogiska) begränsningar i att man i första hand inte 

är i ett mångbrukslandskap (med t.ex. skogs- och jordbruk och där renskötaren inte bara är en 
staty). Det är inte heller självklart att man kopplar de utomhuspedagogiska kunskaperna och 

upplevelserna som man får i dessa specialiserade landskap till sitt eget vardagslandskap, 

vilket naturligtvis kan vara avgörande om vi ser i termer av t.ex. behov av en mer hållbar 
utveckling. Inte sällan kräver (åtminstone statusmässigt) den här typen av aktiviteter också 

rätt specialiserad utrustning och särskilda kunskaper hos anställd personal (om t.ex. aktuella 
trender) vilka tillsammans med mycket tunga investeringar (man skall ju "bygga upp 

landskap") leder till stora beroenden av kompetens och kapital från annat håll än 

lokalsamhället. 
 

Den museala ekostrategin delar förstås en del av fabriksperspektivets för- och nackdelar i 
enlighet med den funktionella specialiseringens karaktärsdrag när det gäller val av landskap 

för friluftsliv, utomhuspedagogik och naturturism. Exempelvis kontrollerade omständigheter i 

termer av vad man kan förvänta sig se och få vara med om, såsom "orördhet" eller olika 
historiskt intressanta landskap (stenåldersboplatser, slåtterängar etc.). Men här gäller också i 

viss utsträckning nackdelarna i termer av miljö, kostnader och svårigheten att koppla till 
producerande vardagslandskap som ligger i att man söker upp specialiserade landskap. När 

det gäller hur pedagogen förhåller sig till landskapet i termer av aktiviteter, utrustning etc. så 

har det mycket gemensamt med ekostrategin hembygdens avnjutande och kan handla om t.ex. 
naturstudier i form av blomstervandringar, exkursioner, fågelskådning. Det handlar sannolikt 

inte minst ofta om att helt enkelt "bara vara" i landskapet med olika känslomässiga och 
estetiska upplevelser. Allt i enlighet med den "passiva anpassningens" utomhuspedagogiska 

stil när man väl är på plats i landskapet. Det här är naturligtvis mycket viktiga 

livskvalitetsaspekter – samtidigt som det inte är självklart hur man gör en kommersiellt 
lönsam verksamhet av detta (vilket annorlunda uttryckt kan vara en av kvaliteterna). En 
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pedagogisk utmaning som hänger ihop med den passiva anpassningens strategi är förstås att 

turismverksamhet med denna inriktning riskerar att upplevas som "tråkig" då man inte har 
möjlighet att som i de mer aktiva stilarna påverka och nyttja landskapet. 

 

Utgångspunkten för både det föregående hembygdens avnjutande och hembygdens nyttjande 
är att man som pedagog/ledare utgår ifrån det landskap man identifierar sig med och har nära 

till (upplever som sin "hembygd"). Detta innebär förstås en mängd konsekvenser för vad som 
är lämpligt att göra och anknyta till i sin verksamhet. Exempelvis om det är ett naturpräglat 

eller kulturpräglat landskap, om det är dominerat av kust, berg, skog etc., vad det är för 

klimat, årstid, väder etc. Häri ligger förstås både möjligheter och svårigheter ur ett 
pedagogiskt perspektiv i linje med motsatsen till vad som anfördes ovan om 

dominansperspektivet. Exempelvis goda kopplingar till ett mångbrukat vardagslandskap och 

möjligheter att hitta det genuint unika (som också gäller för den andra pedagogiska 
"anpassnings-stilen") samtidigt som anpassningen till det lokala landskapet ställer krav på just 

anpassning hos pedagogen (vad är lämpligt att göra på den här platsen, vid den här tiden på 
året och i det här vädret?).  

 

 

Några strategiska överväganden inför fortsättningen 
 
Några slutsatser 
Syftet med den här arbetsrapporten har varit att fördjupa några centrala begreppsramar inför 
min fortsatta forskning, vilket jag gjort enligt ovan med inriktning på allemansrätten och mina 

ekostrategiska landskapsperspektiv. Nu avslutningsvis kommer jag att punkta upp några 

framtida huvudsakliga delprojekt, men dessförinnan vill jag peka på några mer principiella 
slutsatser inför fortsättningen. Mitt intryck är att: 

 

- naturvårds- och rekreationslandskapets tillgänglighet, utformning och nyttjande i högsta 
grad är frågor om demokrati; 

 
- det innebär att det är viktigt att se hur olika landskapsideal (både när det gäller utforming 

och nyttjande) är kulturellt betingade och alltså kopplade till olika tidsepoker, 

samhällsgrupper, trender och lokala situationer; 
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- samtidigt som allt nyttjande och icke-nyttjande (i och med naturens egna förändringskrafter) 
innebär att framtiden i större eller mindre utsträckning "tecknas in", ibland på ett ur mänskligt 

perspektiv irreversibelt sätt; 

 
- utifrån detta har mitt intryck förstärkts att min grundfråga om "reservatsdilemman" är helt 

central och mitt preliminära intryck är att min begreppsram med olika ekostrategier enligt 
ovan och min fördjupade analys av allemansrätten kan fungera som diskussionsplattform för 

mina kommande studier (inkl. naturligtvis ev. revision och vidareutveckling med inte minst 

uppmärksamhet för hanteringen av markkonflikter mellan närliggande grupper – utifrån de 
termer som här används – jfr. fig. 14); 

 

- men mitt intryck är också att samhällsdiskussionen om olika reservatsdilemman behöver 
dateras upp i förhållande till det nuvarande maktlandskapet med sin uppgradering av lokal och 

internationell nivå; 
 

- samt att i arbetet för en mångdimensionell hållbar utveckling (social, ekonomisk och 

ekologisk) förefaller mångbruksperspektivet ("territoriell anpasning" ovan) vara helt 
fundamentalt och det "museala" perspektivet men ses som en nödlösning – men en mycket 

viktig sådan – när mångbruket inte fungerar; 
 

- det ser därför också ut att vara viktigt att i större utsträckning uppmärksamma 

samhällsplaneringens idag grundläggande demokrativerktyg för landskapets utformning, t.ex. 
översiktsplaneringens samrådsförfarande och traditionella landskapsperspektiv som 

allemansrätten; 
 

- samt relatera dessa till vad jag uppfattar som de stora inslagen av internationella influenser 

och projekt- och marknadsstyrning när det det gäller naturturism, regional utveckling och 
naturvård; 

 
- liksom att studera dessa influenser och trender t.ex. när det gäller kommande generationers 

preferenser både när det gäller lokal- och fjärrlandskap; 
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- en konkret konsekvens av detta för mina delprojekts uppläggning är att jag kommer att som 

"avnämare" av mina forskningsresultat och som "respondenter/informanter" liksom för 
skriftliga källor i min datainsamling åtminstone inledningsvis prioritera traditionella 

företrädare (med inriktning mot fysisk planering, naturvård och rekreation) på nationell (inkl. 

sametinget), läns- och kommunal nivå; 
 

- det innebär att även om jag naturligtvis även kommer att kunna i viss mån inkludera andra 
personer, källor och grupper så tvingas jag att i huvudsak tills vidare nedprioritera bredare och 

mer mångformiga grupperingar som t.ex. statistiska urval av befolkningen och mer 

specialiserade företrädare för olika grupper som t.ex. skoteråkare, jakt- och 
fiskeorganisationer, naturskyddsföreningar eller frilufts- och turismbranschorganisationer.64 

 

Planerade delprojekt 
Sammantaget ser jag följande delprojekt som prioriterade i mitt arbete fortsättningsvis (i flera 

fall räknar jag med att konkret samarbeta i olika konstellationer inom FjällMistra 
programmet): 

 

- att avsluta min inledande annonserings- och förankringsfas av min forskningsansats och 
begreppsram genom att vända mig till en internationell vetenskaplig publik; 

 
- att förslagsvis kopplat inte minst till fallstudien av Södra Jämtlandsfjällens 

nationalparksförslag särskilt uppmärksamma relationerna till de grundläggande 

planeringsinstrumenten enligt svensk lag som översiktsplanering och samrådsförfarande (hur 
väger man t.ex. in externa fritidsrelaterade intressen?);65 

 
- att i samband med de svenska fallstudierna särskilt fokusera samspelet mellan, å ena sidan, 

"mina frågor" (ung. friluftsliv/turism, naturvård, tillgänglighet) och, å andra sidan, frågor om 

social kontroll och legitimitet i landskapet (t.ex. kopplingarna mellan fjällbygdernas 
avfolkning och den resulterande minskande/förändrade sociala kontrollen i landskapet); 

 

                                                
64 Men den typen av mycket viktiga grupper kan det kanske finnas möjlighet att återkomma till i framtida 
forskningprojekt, jfr. egna tidigare studier med mer "etnografisk" karaktär, t.ex. Sandell (1988) och (1996a). 
65 Ett exempel på utgångsmaterial är här Emmelin, 1997, t.ex. s. 142ff; och Alexandersson (2000). 



 56 

- att snarast uppgradera mina planer på studier av internationella influenser och trender när det 

gäller naturvård, naturturism, tillgänglighet och reservat;66 
 

- att i samband med de olika svenska och internationella fallstudierna försöka att särskilt 

uppmärksamma trender och perspektiv kopplade till kommande generationer; 
 

- att förslagsvis kopplat inte minst till fallstudien av Laponia Världsarvsområde 
uppmärksamma ungefär "maktlandskapets geografiska skala" (t.ex. samspelet mellan 

internationella, nationella, regionala och lokala landskapsambitioner, inte minst kopplat till 

diskussionerna om samernas landrättigheter och internationella paralleller till detta); 
 

- att inte minst i samband med min fallstudie av Torneträsk Biosfärområde (med finansiering 

från Vetenskapsrådet) särskilt uppmärksamma också generella perspektiv på samspelet mellan 
å ena sidan landskapsplanering, naturvård och reservat, och å andra sidan, övergripande 

miljöpolitiska och miljöpedagogiska perspektiv; 
 

- att snarast uppgradera mitt intresse för populärvetenskapliga syntesarbeten kring 

rekreationslandskap, tillgänglighet och naturvård i fjällen, inte minst genom samarbete inom 
FjällMistra när det gäller bredare populärvetenskapliga syntser om samhällsvetenskapliga 

aspekter på fjällregionen. 
 

- att som skriftlig avrapportering ser jag preliminärt följande texter: (i) internationell 

presentation av forskningsansats och begreppsram; (ii) om miljöpedagogik, 
rekreationslandskap och biosfärområden (med inriktning mot Vetenskapsrådets finansiering); 

(iii) om mina frågors relation till de grundläggande instrumenten för svensk fysisk planering; 
(iv) om maktlandskapets geografiska skala; (v) om demografi och social kontroll i fjällens 

rekreationslandskap; (vi) om internationella trender och tendenser inom detta fält (i samarbete 

med Vetenskapsrådets finansiering); samt (vi) syntesmaterial som berör alla sex fallstudierna 
(fyra nya, plus en med Vetenskapsrådets finansiering och en gjord tidigare) samt de olika 

temana enligt de övriga texterna. 
 

                                                
66 Jfr. tidigare arbete kring trender i svenskt material Sandell (2000a). 
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