
Allemansrätten diskuterades vid KSLA  
Dialogplikt och ökade kunskaper kan minska problemen 
 
Dialogplikt för den som tar allemansrätten som stöd för sin verksamhet. Det är ett krav 
från LRF, ett krav som också framfördes när KSLA ordnade sammankomst kring en 
fråga om den svenska allemansrätten: Är den i fara? 
Det finns definitivt problem och motsättningar, det framgick tydligt under 
sammankomsten. Men samtidigt erkänner de flesta att allemansrätten är viktig för 
folkhälsan och för människors kunskap om naturen. Dialog och ökad kunskap kan 
rädda allemansrätten. 
 
En djupare förståelse för naturen kräver att människor kan vara ute i skog och mark. Därför är 
det angeläget att snarare öka än minska antalet människor som utnyttjar allemansrätten. Detta 
samband påtalades från flera håll under KSLA:s sammankomst kring allemansrätten. Det är 
när väldigt många människor vistas på samma ställe och när företag och organisationer 
arrangerar störande verksamheter som allemansrätten blir ett problem för markägaren. 
Verksamheter kring mountainbikes, fyrhjulingar och kanotpaddling kan ställa till stora 
problem för markägare, både genom skador och nedskräpning och genom att markägaren 
hindras i sin egen verksamhet.  
 
Markägare vill se fler dialoger 
Åsa Hill, expert på äganderätt och intrång vid LRF, betonade dialogens betydelse för 
markägarna. 
– Våra medlemmar vill ha en dialog med dem som vill bedriva verksamhet. Då kan man 
undvika störande situationer. Våra medlemmar vill se en dialogplikt för arrangemang som 
utnyttjar allemansrätten, helst också ett krav på överenskommelse med markägaren.  
Åsa Hill framförde samma oro som många andra under sammankomsten, att kunskaperna 
minskar.  
– Kunskaperna nedåt pekar och utnyttjandet uppåt, menade Åsa Hill. I dag ser vi mycket fler 
fordon och stora grupper. Men våra medlemmar är inte negativa till allemansrätten som 
sådan, våra krav syftar inte till att begränsa allemansrätten eller att ta betalt för den.  
 
Stefan Nyström, ordförande i Svenskt Friluftsliv, en paraplyorganisation för många 
organisationer som är beroende av allemansrätten, tror inte på begränsningar av 
allemansrätten, som en lag om förbud för kommersiella aktiviteter inom allemansrättens 
ramar. 
– Vi menar att de lagar som finns räcker till, de förbjuder redan i dag aktiviteter som orsakar 
skador. Det som kan förbättras är efterlevnaden av dessa lagar.  
Stefan Nyström betonade att förbättrad information är viktig, inte bara till användarna. 
– Många markägare har i dag dåliga kunskaper om allemansrätten. Vi ser allt oftare små 
stängsel, smygprivatisering av stränder och andra åtgärder som begränsar rörelsefriheten. Allt 
fler markägare kommer också från länder som har andra traditioner vad gäller äganderätt och 
allemansrätt. Vi behöver ge resurser för information och till de myndigheter som ska se efter 
allemansrätten. 
 
Per Nilsson, Naturvårdsverket, menade även han att lagar finns som skyddar markägare mot 
skadliga effekter. Det handlar bland annat om lagar i brottsbalken om skadegörelse och 
hemfridsbrott, samt lagen om terrängkörning som i princip förbjuder nöjeskörning med 
motorfordon i terräng. 
– Men det finns få rättsfall att hänvisa till, noterade Per Nilsson. 



Per Nilsson pekade på den ”sportifiering” som skett av aktiviteter i skog och mark. Allt mer 
av friluftlivet sker i form av organiserade aktiviteter, ofta i form av tävlingar. Det ökar risken 
för problem med nedskräpning, skadegörelse och störande terrängkörning. 
Naturvårdsverkets insatser mot problemen handlar både om information i form av broschyrer, 
webbsidor och dialoger med organisationer och myndigheter. Naturvårdsverkets finansierar 
även utredningar i frågor som rör allemansrätt och hänsyn till naturen. 
 
Debatt med krav på dialog 
Under den diskussionstimme som avslutade sammankomsten återkom kravet på ökad dialog. 
– Problemet är att dialog inte krävs, sammanfattade Åsa Hill. LRF kommer att arbeta vidare 
och ta kontakter för att driva kravet på dialogplikt.  
 
Skarpast uttryckte sig kanske markägaren Carl-Gustaf Åkerhielm, som noterade att 
Jordägarförbundet har framfört ett flertal krav kring allemansrätten.  
– Externa aktörer måste ta hänsyn till markägarens egna verksamheter, så att potentiella 
affärsmöjligheter inte äventyras. Ett exempel är att bär- och svampplockning utöver eget bruk 
bör förbehållas markägaren, framhöll Carl-Gustaf Åkerhielm.  
Jordägarförbundet vill att Naturvårdsverket och Länsstyrelserna blir mer aktiva i att informera 
aktörer som utnyttjar allemansrätten om att större aktiviteter i praktiken ofta överträder 
gränsen för den störningsnivå som accepteras enligt de vägledande domar som finns.  
– Kommuner måste samtidigt bli bättre på att informera och samråda med markägare om 
planer på nybyggnationer och andra planer som kan ge upphov till så kallade invasionsskador, 
menade Carl-Gustaf Åkerhielm. 
 
Åsa Hill framhöll att gränserna för vad som är kommersiell verksamhet bör bli föremål för en 
ordentlig utredning, något som fick Stefan Nyström att framhålla att det kunde bli svårt att dra 
en sådan gräns. 
– Ni vill ju stoppa all kommersiell verksamhet, något som torde bli svårt både praktiskt och 
med hänsyn till rättskyddet, menade Stefan Nyström, som bland annat undrade vad en 
begränsning skulle innebära för privata skolor och förskolor som vill gå ut i naturen, eller för 
Mulleskolor, som av praktiska skäl ofta bedrivs i företagsform. 
– Ska det vara okej för den kommunala skolan att ta ut barnen i skogen, men inte för den 
privata? Jag har svårt att se att det här ska kunna fungera.  
Stefan Nyström framhöll även att fler kommersiella aktörer i naturen bör innebära möjligheter 
till ökad information och därmed mindre störningar. 
 
Gemensam informationskampanj 
Många debattörer framhöll behovet av ökad information, helst i samarbete mellan olika 
intressenter. Dagens moderator, Olle Markgren, ordförande i KSLA:s allmänna avdelning, 
tog emot passningen och lovade att KSLA ska göra vad man kan för att bidra till diskussion 
och ökade kunskaper. 
– Vi ska göra vår del för att bibehålla den unika möjlighet vi har med den svenska 
allemansrätten, avslutade Olle Markgren. 
 
Nils Lindstrand 


