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Inledning
Anförandet, och denna dokumentation, tar sin utgångspunkt i arrangörens önskemål om att
med hjälp av situtationen i Sverige diskutera för- och nackdelar med lagstiftning av
allemansrätten. Skall jag ge ett mycket kort tillspetsat svar på frågan om lagstiftning kan
begränsa den fria färdselrätten så säger jag; – ja! Skall jag ge ett en aning lite längre svar blir
det; – ja, men det kanske blir nödvändigt! Och här följer så ett något lite längre svar, men
förstås fortfarande mycket knapphändigt. Den svenska allemansrätten – som även om den
som begrepp finns med även i grundlagen alltså inte är formaliserad genom särskild
lagstiftning – kan ses som det frirum som finns mellan olika begränsningar (Fig. 1). En något
utvecklad illustration av allemansrättens principiella innehåll och koppling till lagstiftning
görs i figur 2 (Sandell, 2001).

Figur 1. Den svenska 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 (Sandell, 2001).
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"Alla skall ha tillgång till
naturen enligt allemansrätten
oberoende av vad som
föreskrivits ovan".
[Efter en utläggning om skyddet för
äganderätten] Sveriges grundlag,

Allemansrättens
ställning

Hemfrid

Regeringsformen (18 §; gäller från 95-01-01
omtryckt i SFS 1994:1483)

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

"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)

Brottsbalken om
hemfridsbrott och
olaga intrång m.m.

Allemans-

"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)

Naturskydd
rätten

Landskapets
användning

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

"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)

Reservat,
fridlysningar
m.m.

”Inom följande
områden skall turismens och friluftslivets,
främst det rörliga
friluftslivets, intressen
särskilt beaktas /.../
med hänsyn till friluftslivet skall [områden] så
långt möjligt skyddas
mot åtgärder som kan
påtagligt skada natureller kulturmiljön. /.../
grönområden i tätorter
och i närheten av tätorter skall särskilt
beaktas. Områden som
är av riksintresse för
naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas..." (Miljöbalken 3 kap. 6 §
resp. 4 kap. 2 §; SFS 1998:808)

Figur 2. En utvecklad illustration av allemansrättens principiella innehåll och koppling till
lagstiftning (Sandell, 2001).
En viktig aspekt på diskussionerna om den nutida svenska allemansrätten är om en viss
allemansrättslig aktivitet på en viss plats är organiserad och/eller kommersiell (se figur 3). Vi
kan då konstatera att även om alla fyra kategorierna i figur 3 kan nyttja allemansrätten så i
miljöbalken och dess förarbeten poängteras vissa skillnader i krav när det är organiserat (är en
verksamhet) samt i viss mån när det är kommersiellt (Fig. 3; Sandell, 2001).
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Figur 3. Kopplingar mellan ett allemansrättsligt nyttjande i en konkret situation och dagens
svenska lagstiftning (fotnotssiffrorna i figuren, (1) etc., hänvisar till olika lagtexter och
förarbeten som återges i Sandell, 2001).
Det är författarens uppfattning att ingen intensiv debatt sker i Sverige idag utifrån att t.ex. det
kommersiella nyttjandet av allemansrätten bör förändras men inflyteserika grupper har haft
detta på sin agenda sedan länge och vi kan t.ex. notera följande färska uttalande av
statsminister Fredrik Reinfelt: "Allemansrätten försvaras som en grundsten men samtidigt slår
partiet [Moderaterna] fast att det kommersiella utnyttjandet av allemansrätten ska försvinna."
(Friluftsnytt från Svenskt Friluftsliv, 07-09-11).
En hjälp för att förstå allemansrättens väsen och dess relation till eventuell lagstiftning kan
vara att jämföra med hur Elinor Ostrom (2000) beskriver "Social Capital" – som jag alltså

3

menar har många paralleller till allemansrätten. Hon menar att socialt kapitel kan beskrivas på
följande sätt:
-

is the shared knowledge, understandings, norms, rules, and expectations about patterns of
interactions that groups of individuals bring to a recurrent activity;
opens up some opportunities while restricting others;
is formed over time and is embedded in common understanding rather than in physically
obvious structures;
is hard to articulate precisely in language.

Och allemansrättens problematik blir i så fall tydlig när hon pekar på följande som viktiga
risker när det gäller socialt kapital:
"[it is] easily eroded if large numbers of people are concerned or if a large proportion of
participants change rapidly – unless substantial efforts are devoted to transmission of
the common understandings, monitoring behaviour in conformance with common
undertandings, and sanctioning behavior not in conformance with the common
understanding" (Ostrom, 2000:176 och 179).
Jag vill avslutningsvis lyfta fram följande karaktärsdrag hos allemansrättens som centrala när
det gäller frågan om eventuell lagstiftning inför framtiden:
-

-

allemansrätten måste "kunna läsa i landskapet" när det gäller vad som är tillåtet och
förbjudet vilket innebär att en viktig förändringsfaktor blir hur det fysiska landskapet
förändras – "vad man har att läsa" – samt hur de mentala landskapen, "läskunnigheten”
förändras;
allemansrätten måste aktivt upprätthållas av intresserade nyttjare vilket innebär att en
viktig förändringsfaktor blir hur friluftslivets ställning i samhället förändras, t.ex. när det
gäller antalet nyttjare, vilka platser man söker och för vilka aktiviteter;
allemansrätten lärs ut genom att "socialiseras in” i landskapet vilket innebär att en viktig
förändringsfaktor blir hur friluftslivets pedagogiska inramning förändras, t.ex. dess roll i
familjer, skolor och föreningsliv.

Sammantaget blir mina personliga reflektioner när det gäller nackdelar utifrån ökad
lagstiftning om den svenska allemansrätten att vi förlorar i flexibilitet och lokal anpassning
samt riskerar generella inskränkningar jämfört med idag t.ex. beroende på starka
påtryckningsgrupper. Och mina personliga reflektioner om fördelar utifrån ökad lagstiftning
om allemansrätten blir att det kan försvara allemansrättens grundläggande innehåll i en
högrörlig tid med snabb teknik- och aktivitetsutveckling och att förändringar och
preciseringar då i större utsträckning kan göras i en öppen och demokratisk process.
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