
 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 

praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 

knuten verksamhet. 

 

Akademisammankomst  
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Allemansrätt, allemansvett och allemanssätt 
 – är den svenska allemansrätten i fara? 
 

Tid Torsdag 8 november, kl. 15.30–18.00 (kaffe från kl 15.00) 

Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 1 november via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se.  
Anmälan via samma länk till Allmänna avdelningens lunch kl. 12.00 och sammanträde kl 13.00–15.00 
(endast Allmänna avdelningens ledamöter). 
Om Du inte har tillgång till dator/internet, ring Helle Rosencrantz, 08-54 54 77 01. 

Frågor Innehåll: Eva Ronquist, eva.ronquist@ksla.se, tel 08-54 54 77 06 
Anmälan: Helle Rosencrantz, helle.rosencrantz@ksla.se, tel 08-54 54 77 01 

Webb Sammankomsten kan följas via länk på www.ksla.se 

 Denna sammankomst finansieras med stöd av Stiftelserna A W Bergstens Donation  
samt Per Palmgrens fond. 

 
 
Allemansrätten är inristad i den svenska folksjälen och inskriven i vår grundlag. Det är självklart för oss att 
vi kan röra oss i skog och mark, plocka bär och svamp, tälta på vackra platser och vandra längs stigar och 
leder utan att behöva fundera över vem som äger marken. Vilken tillgång detta är står omedelbart klart för 
alla som flyttar utomlands och försöker komma ut i naturen, men möts av taggtråd och hotfulla 
förbudsskyltar. 
 
Det finns ingen lag som exakt definierar allemansrätten, men det finns lagar som sätter gränser för vad som 
är tillåtet. Att enskilda har rätt att plocka bär ifrågasätter ingen, men har företag rätt att med hjälp av en 
inhyrd arbetsstyrka plocka bär i kommersiellt syfte? En familj eller några kompisar som tar sig fram med 
kanot betraktas leende från åkanten, men om en landsbygdsföretagare livnär sig på att paddla med utländska 
turistgrupper väcks frågan om avtal och ersättning.  
 
Missbruk av allemansrätten, med nedskräpning, förslitning och skador på skog, mark och gröda som följd, 
hotar vår rätt till naturen. Vilken är en rimlig väg framåt? Och vad måste hända för att såväl natur och 
allemansrätt som markägarintressen ska kunna fredas utan taggtråd, förbud och konflikter?  
 
 
 
 
Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 
Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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Allemansrätt, allemansvett och allemanssätt 
 – om hoten mot allemansrätten 
Torsdag 8 november 2012 
 
 
Moderator Olle Markgren, ordförande KSLA:s Allmänna avdelning  
 
 
 
15.00 Samling, kaffe/te 

15.30 Formell sammankomst 

15.45 Välkomna 
Olle Markgren, ordförande KSLA:s Allmänna avdelning 

15.50 Allemans rätt, allemans sätt och allemans vett  
 – Samhällets, markägarens och friluftslivets perspektiv 
 
Per Nilsson, Handläggare, Naturvårdsverket 
  
Åsa Hill, LRF, expert på äganderätt och intrång 
 
Stefan Nyström, ordförande i Svenskt Friluftsliv 
 

16.50 Bensträckare 

17.10 Diskussion 

18.00 Ärtsupé 
 
 
 

  Med reservation för programändringar. 
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