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Sammanfattning 
 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur den politiska debatten i Sverige sett ut över tid och 
på så sätt söka klarhet i varför Sverige inte följt Norges exempel och specificerat 
allemansrättens innehåll genom lagstiftning. Ansatsen med uppsatsen är komparativ och 
undersökningen har utförts genom studier av lagstiftning, propositioner, motioner, 
debatter, utredningar och doktrin från Sverige och Norge. Resultatet visar att en eventuell 
allemansrättslig lagstiftning är en omdebatterad fråga i Sverige.  De argument som 
används mot en svensk allemansrättslig lagstiftning i den politiska debatten diskuterades 
även i det norska lagstiftningsarbetet som resulterade i ”Friluftsloven”. I syfte att skydda 
allemansrätten har Sverige och Norge kommit fram till olika slutsatser gällande hur detta 
ska ske. Detta kan bero på flera faktorer såsom politiska skillnader mellan länderna.  
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Abstract 

The essay aims to examine how the political debate in Sweden has changed over time and 
in this way try to clarify why Sweden did not follow Norway's example and specify the 
public access to lands (allemansrätten) content through legislation. The essay is 
comparative and to fulfill the purpose of the essay I have studied legislation, preparatory 
works, debates and literature from Sweden and Norway. The result shows that the 
question of legislation of the public access to land has been debated a lot in Sweden. The 
arguments that are used against a Swedish legislation on the area were also discussed 
when Norway decided to legislate the public access to land in ”Friluftsloven”. Sweden 
and Norway have come to different conclusions concerning the question how to protect 
the public access to land. This may, among other reasons, be due to political differences 
between the countries.   
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1 Inledning 
 
Så när som alla svenskar känner till begreppet allemansrätt och dess betydelse för våra 
möjligheter att vistas i naturen. Allemansrätten ses ofta såsom en nationalsymbol och ett 
viktigt kulturarv. Människan har emellertid det senaste århundradet markant förändrat 
sina levnadsvanor och hennes förhållande till naturen har förändrats. Historiskt sett har 
allemansrätten haft stor betydelse för människors möjlighet att ta sig fram i skog och 
mark men idag utnyttjas allemansrätten främst av det rörliga friluftslivet.1 
 
Allemansrätt är ett begrepp som kan användas i Sverige, Norge, Finland och Island. I 
Sverige, Norge och Finland har allemansrätten utvecklats på ett likartat sett, vilket har 
historiska förklaringar. En markant skillnad är dock att Norge, till skillnad från Sverige 
och Finland, har en lagstiftning som preciserar allemansrätten, den s.k. ”friluftsloven” 
från 1957.2  
 
I samband med att människans förhållande till naturen förändrats, då vi kommit att 
komma längre och längre ifrån den i vardagen, har våra kunskaper om den minskat. 
Minskad kunskap om naturen har lett till att vår förståelse för den försämrats, vilket kan 
ge upphov till skador på naturen.3 Den bilden av allemansrätten som många personer har 
är kanske den av att promenera efter stranden vid en sjö då vårsolen äntligen börjat värma 
eller att plocka svamp en varm septemberdag, när trädens löv har börjat skifta färg. En 
annan bild är den av upptrampade och leriga skogsvägar p.g.a. intensiv turridning eller 
sprickor i klippor i Stockholms skärgård då besökare eldat på klipporna, med den goda 
intentionen att minska risken för bränder. Dessa bilder är alla delar av allemansrätten. De 
visar dock tydligt hur vikigt det är med information om hur vi människor ska bete oss då 
vi vistas i naturen med stöd av allemansrätten.   

1.1 Syfte 
 
Ansatsen med uppsatsen är komparativ. Syftet är att undersöka hur den politiska debatten 
i Sverige sett ut över tid och på så sätt söka klarhet i varför Sverige inte följt Norges 
exempel och specificerat allemansrättens innehåll genom lagstiftning. Därmed krävs 
initialt en genomgång av det svenska och norska rättsläget.    
   
1.2 Metod 
 
För att uppfylla syftet har svensk och norsk lagstiftning studerats för att utreda rättsläget. 
Vidare har svenska motioner, utskottsbetänkande, riksdagsprotokoll och utredningar 
undersökts. Den norska propositionen till Friluftsloven har studerats för att undersöka 
varför Norge valde att lagstifta allemansrätten. Detta kompareras sedan med svenska 

                                                 
1 Ahlström Ingemar, Allemansrätt och friluftsvett – En bok för friluftsfolk om konsten att umgås med natur, 
markägare och annat friluftsfolk, Liber förlag, Vällingby, 1982 s. 9f 
2 Nordisk Ministerråd, Allemansrätten i Norden, Tema Nord, Köpenhamn, 1997, s. 19 
3 Ahlström Ingemar, Allemansrätt och friluftsvett – En bok för friluftsfolk om konsten att umgås med natur, 
markägare och annat friluftsfolk, s. 9f 
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motioner, riksdagsdebatter, utskottsbetänkande och utredningar kring eventuell 
lagstiftning av allemansrätt i Sverige. En komparativ metod används för att synliggöra de 
eventuella likheter och skillnader som finns mellan svensk och norsk lagstiftning samt 
söka svar på varför Sverige inte valt att lagstifta rätten som man gjort i Norge. Även 
svensk och norsk doktrin har undersökts för att få en klarare bild av rättsläget. 
 
De motioner som studerats är från 1931-2010. Mellan 1931-1970 var urvalet begränsat 
och därför har samtliga motioner under den tidsperioden valts ut. På 70-talet ökade 
urvalet och då har en motion vartannat ojämnt år valts ut. Under många år inkom flera 
motioner samma år och då har den motion som inkommit först under det året valts ut, 
urvalet har således skett slumpmässigt. Urvalet har skett på samma sätt fram till 2010. Av 
de utvalda motionerna har sedan de riksdagsdebatter som berör motionen samt de 
utskottsyrkanden kring motionen studerats.    
 

1.3 Avgränsning 
 
Uppsatsen avser inte att behandla den svenska eller norska allemansrättens karaktär eller 
innehåll uttömmande. Samtliga motioner angående allemansrätt har inte studerats utan ett 
urval har gjorts, vilket innebär att uppsatsen inte ger en fullständig bild av allemansrätten 
i den politiska debatten.   

1.4 Bakgrund 
 
Begreppet allemansrätt är, som tidigare nämnts, gångbart i Sverige, Norge, Finland och 
Island men rättens innehåll ser olika ut i de olika länderna. Det finns dock många 
gemensamma drag. Dessa likheter grundar sig bl.a. på att de nordiska rättsystemen har 
rötter i den germanska rätten, vilken utgår från brukande av marken. Länderna har 
således liknande principer för äganderätt och lagstiftning. Detta innebär att allmänheten 
sedan lång tid tillbaka vanligtvis kunnat nyttja privat mark så länge det inte skadat 
markägaren.4 Allemansrätten har utvecklats likartat i Sverige, Norge och Finland p.g.a. 
de historiska förutsättningarna. Rätten grundar sig på gamla sedvanor, vilka givit 
människor rätten att färdas över och vistas på annans mark.5  
 
Under medeltiden i Sverige sågs det nästintill som en självklarhet att färdas genom 
skogen eftersom det fanns stora marker som ingen gjorde anspråk på och antalet vägar 
var få. Historiskt sett har den svenska allemansrätten haft en annan betydelse för 
människor än idag, tidigare handlande det främst om att ta sig fram genom landet. 
Allemansrätten hade innan förra seklet mycket lite med friluftsliv att göra. Det fanns 
dock begränsningar av allemansrätten redan då i de s.k. landskapslagarna. 
Landskapslagarna nedtecknades under 1200-1300 talen och har än idag betydelse för 
tolkningen av allemansrätten. En person som exempelvis vandrade genom en hasselskog 

                                                 
4 Ahlström, Ingemar, Allemansrätten en bok om vad som gäller i naturen, Utbildningsförlaget 
Brevskolan/Naturia, Borås, 1999, s. 94 
5 Nordisk Ministerråd, Allemansrätten i Norden, s. 18f 
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med hasselnötter fick endast plocka hatten eller vanten full med nötter. Det faktum att 
bestämmelserna i landskapslagarna varierade mellan olika delar av landet innebar att alle-
mansrättens innehåll varierade mellan olika landskap. En bakomliggande orsak till detta 
var även skiftande lokala förhållanden. En sådan skillnad är exempelvis de regler som 
gällde i västra Västergötland där människor under slutet av 1800-talet kunde plocka bär 
på de stora gårdarnas marker även för försäljning medan egendomslösa i Halland fick 
plocka lingon på gårdarnas marker mot att de kvarlämnade viss del av skörden till 
markägaren.6  
 
Även den norska rätten går tillbaka till medeltiden. Den fria färdselrätten är mycket 
gammal och rätten att tillgodogöra sig naturprodukter finns bl.a. nedskrivet i Christian 
den 5:es Norske Lov från 1687. Enligt lagen fick personer som färdades över annans 
mark även hugga tillräkligt med ved för att hålla en värmande brasa under natten.7 Under 
de senaste decennierna utnyttjas dock allemansrätten främst av det rörliga friluftslivet, 
vilket idag en utbredd aktivitet i Norge då ca 60 % av den norska befolkningen vandrar i 
skog och mark.8  
 
Människan har under de senaste hundra åren kommit allt längre från naturen. Denna 
distansering till naturen inleddes främst under industrialiseringen och den urbanisering 
som följde med den. Synen på naturen gick då från ett nyttoperspektiv till ett 
nöjesperspektiv. Naturen skulle upplevas och undersökas på fritiden. Distanseringen till 
naturen har lett till att kunskapen om den har minskat vilket kan leda till problem.9  
 
Idag är allemansrätten av yttersta vikt för det rörliga friluftslivet och i takt med att 
människor fått mer fritid har intresset för friluftsliv ökat. Allmänhetens behov av 
rekreation och avkoppling i naturmiljö tog särskilt fart under 1900-talet.10 Rörligt 
friluftsliv sågs dock länge som en sysselsättning för medelklassen i Sverige. 
Arbetarklassen ägnade sig istället åt camping om tid fanns. Camping innebar att man 
stannade på samma ställe i mycket högre utsträckning än vid rörligt friluftsliv. 
Klasskillnaderna gällande friluftsliv i Sverige har dock minskat under de senaste 
decennierna.11  
 
En bidragande faktor till den ökade efterfrågan på friluftsliv och naturupplevelser var den 
tekniska utveckling som skedde under 1900-talet. Här kan järnvägsnätet och bilens 
utveckling nämnas som exempel. Den tekniska utvecklingen ledde till att fler personer 
kunde utnyttja allemansrätten. På senare tid har den tekniska utvecklingen även 
möjliggjort att människor från andra världsdelar kan vistas i den svenska och norska 
miljön med stöd av allemansrätten.12   

                                                 
6 Ahlström, Allemansrätt och friluftsvett, s. 9f 
7 Nordisk Ministerråd, Allemansrätten i Norden, s. 19 
8 Rundskriv fra Miljöverndepartementet, T-6/97 Friluftsloven, s. 3 
9 Sandell Klas, Sörlin Sverker, Friluftshistoria – Från härdande friluftslif till ekoturism och 
miljöpedagogik, 2:a uppl., Carlsson bokförlag, Malmö, 2008, s. 11 ff 
10 Nordisk Ministerråd, Allemansrätten i Norden, s. 21 
11 Sandell, Sörlin, Friluftshistoria – Från härdande friluftslif till ekoturism och miljöpedagogik, s. 85 ff 
12 Sandell Klas, Sörlin Sverker, Friluftshistoria – Från härdande friluftslif till ekoturism och 
miljöpedagogik, 2:a uppl., Carlsson bokförlag, Malmö, 2008, s. 87 ff 
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Det mer moderna förhållandet till naturen som människan påbörjade under det förra 
seklet inleddes under 1930-talet och kallades den sociala naturvåden. Då skedde en 
förskjutning av synen på naturen, från ett mer vetenskapliga perspektiv till en mer socialt 
inriktad naturvård. Människor fick under tidsperioden allt mer fritid, varpå friluftsliv och 
rekreation i naturen blev allt viktigare. Naturens sociala värde ansågs därför lika 
angelägna som de vetenskapliga. Den sociala naturvården innebar att naturen skulle 
skyddas för människans skull. Därför kunde exempelvis naturreservat bildas och på så 
sätt främja allmänhetens möjligheter till naturupplevelser.13  
 
Gemensamt för allemansrätten i Sverige och Norge är att rättens yttersta gränser fastställs 
genom lagstiftning och allemansrätten kan begränsas ytterligare genom striktare 
naturvårdslagstiftning. Detta kan exempelvis göras genom bildande av 
naturskyddsområden såsom naturreservat. Naturskyddsområden kan dock även bildas för 
att värna om allmänhetens tillgång till naturområden och historiskt sett har 
naturvårdsoråden spelat en viktig roll för allmänhetens möjlighet till friluftsliv och 
naturupplevelser.14 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
13 WWF, 100 år med svensk naturvård, WWF EKO 1 2009, s. 2 
14 Nordisk Ministerråd, Allemansrätten i Norden, Tema Nord, Köpenhamn, 1997, s. 25 
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2. Den svenska allemansrätten 
 
Den allmänna uppfattningen om allemansrätten i Sverige är att den ger oss rätt att färdas 
över och vistas på annans mark. Rätten tillkommer således alla individer. Allemansrätten 
är dock ett rättsområde som inte är särskilt preciserat i lag. Grundprincipen är att vi får 
vara nästan överallt i naturen så länge vi inte stör eller förstör. Allemansrätten innebär 
således stora friheter men även ett ansvar.15  
 
En definition av begreppet allemansrätt återfinns i propositionen till miljöbalken. Där 
sägs att allemansrätt utgör ”en rätt för var och en att i viss utsträckning vistas på mark- 
och vattenområden som tillhör andra och att där plocka svamp, bär och vissa andra 
naturprodukter. Utnyttjandet får inte innebära att fastighetsägaren eller andra med 
särskild rätt till fastighet tillfogas nämnvärd skada eller olägenhet”. 16 Detta har dock inte 
lagstadgats.   
 
2.1 Allemansrättens innehåll 
 
I majoriteten av den allemansrättsliga litteraturen beskrivs allemansrätten som en sedvana 
med gamla anor. En sedvana kan beskrivas som det som är brukligt i ett samhälle, dvs. 
det man gör eller hur man beter sig inom ett givet område. För att närmare bestämma 
innehållet i allemansrätten hänvisas ofta till sedvanan, det kan dock diskuteras hur stor 
vägledning den faktiskt ger. Det torde visserligen vara klart att sättet vi utnyttjar 
allemansrätten på, exempelvis färdas över annans mark, bygger på sedvana. Det pro-
blematiska är dock att vårt beteende på annans mark varierar mellan olika delar av 
landet.17    
 
Allemansrättens innehåll finns inte definierat i lagstiftning och rätten omnämns i ett fåtal 
lagrum. Det finns främst två lagrum som uttryckligen nämner allemansrätten i svensk 
lagstiftning. I förhållande till stadgandet om egendomsskyddet i RF stadgas att ”alla ska 
ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som föreskrivs ovan”.18 
 
Det tredje stycket tillkom i samband med inkorporeringen av Europakonventionen i 
svensk rätt. Förändringen innebar ett starkare grundlagsskydd för den enskildes rätt till 
egendom. De föreslagna förändringarna skulle dock inte hindra allmänhetens utnyttjande 
av allemansrätten. Bestämmelsen innebär således främst att fastighetsägaren inte har rätt 
till ersättning då dennes mark utnyttjas i enlighet med allemansrätten. Stadgandet innebar 
alltså inte att allemansrätten skulle få en starkare ställning än tidigare. Allemansrätten 
innebär dock en inskränkning i äganderätten eftersom den begränsar förfoganderätten 
över fastigheten.19  
 

                                                 
15 Ahlström Ingemar, Allt om allemansrätten ett svenskt kulturarv, Hilmas förlag, Solna, 2008, s. 9 f 
16 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 300 
17 Bengtsson Bertil, Allemansrätt och markägarskydd, Norstedts, 1966, Stockholm, s. 26 f 
18 2:18 3st RF 
19 Proposition 1993/94:117 s. 15 ff 
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Tredje stycket är problematiskt vad gäller skyddsregelns formulering. Paragrafen stadgar 
som nämnts att alla ska ha tillgång till allemansrätten oberoende vad som föreskrivits 
ovan. Det som föreskrivs ovan rör dock intrång i äganderätten och inte i allemansrätten. 
Det är m.a.o. intrånget i äganderätten som förbjuds. I propositionen står att skyddsregeln 
syftar till att klargöra för fastighetsägaren att allemansrätten fortfarande får utnyttjas av 
allmänheten trots den nya och utökade äganderättsliga bestämmelsen.20  Eftersom 
paragrafen inte alls tar sikte på åtgärder av enskilda blir hänvisningen till vad som ovan 
föreskrivits i princip meningslös. Professor Bertil Bengtsson menar att det skydd som 
allemansrätten givits genom grundlagsändringen är närmast värdelöst.21      
 
Det andra stadgandet om allemansrätt finns i 7:1 MB som säger att ”var och en som 
utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen skall visa hänsyn och varsamhet i sitt 
umgänge med den”. Bestämmelsen i 7:1 MB ger uttryck för den grundprincip som brukar 
sammanfattas med uttrycket: inte störa, inte förstöra. Ibland kan naturvårdsintressen 
kollidera med friluftsintressen och friluftsverksamhet kan leda till skador och andra 
olägenheter på naturen, principen är därför vikig.22  
 
De få lagrummen på allemansrättens område skapar ingen rätt utan de förutsätter att den 
redan finns där. De ger endast ett tydligt besked: att allemansrätten tillkommer var och en 
eller alla. Det spelar således ingen roll var personen bor eller vilken nationalitet han eller 
hon tillhör.23  
 
Det finns dock en mängd lagstadganden som syftar till att upprätthålla allemansrätten, 
exempelvis 7:13-18h MB där reglerna om strandskydd finns. Enligt 7:13 MB syftar 
strandskyddet till att ” långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 
strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten”. 
Strandskyddet råder vid hav, insjöar och vattendrag och innebär en inskränkning i 
fastighetsägarens rätt att förfoga över området. Tanken med strandskyddsreglerna är just 
att värna allemansrätten och naturmiljön vid stränderna.24  
 
2009 ikraftträdde det nu gällande strandskyddsreglerna, vilka innebär ett försök att öka 
det regionala och kommunala inflytandet över strandskyddet i syfte att uppnå en mer 
enhetlig rättstillämpning. Ändringarna innebar ett differentierat strandskydd där 
landsbygdsområden lättare kan ge dispens från strandskyddet om det sker i syftet att 
utveckla landsbygden.25 En dispens från strandskyddet ska dock inte ges för ett område 
som behövs för att skapa en fri passage för allmänheten och för att bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet mellan strandlinjen och byggnaden. Bestämmelsen är 
viktig ur allemansrättslig synvinkel eftersom den syftar till att trygga allmänhetens 
tillgång till sjönära områden.26 

                                                 
20 Proposition 1993/94:117 s. 931 
21 Bengtsson Bertil, En problematisk grundlagsändring, Svensk Juristtidning 1994 s.920, s. 931 
22 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 302 
23 Westerlund Staffan, Nutida allemansrättsliga frågor, Miljörättslig tidskrift, 1995:1, utgiven av Institutet 
för miljörätt i Uppsala, s. 87 
24 Proposition 2008/09:119, s. 29 
25 Ibid. s. 1 
26 Ibid. s. 76ff 
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Även bestämmelserna om stängselgenombrott i 26:11 MB är av betydelse då stadgandet 
innebär att en tillsynsmyndighet får förelägga att en fastighetsägare ordnar med grindar 
eller andra genomfarter om denne har ett stängslat område som omfattas av 
allemansrätten. De miljökrav som ställs på en utövare av allemansrätt finns i miljöbalken.  
Huvudmålet i miljöbalken är att trygga en ekologiskt hållbar utveckling och att 
säkerställa en god och hälsosam livsmiljö för nu levande och kommande generationer. 
För att kunna uppnå målet krävs regler. Dessa finns bl.a. i 2 kap. MB och är tillämpliga 
på alla verksamheter och åtgärder som av betydelse för att uppnå balkens huvudmål.27  
 
 
2.2.1 Straffrättsliga bestämmelser 
 
Allemansrättens innehåll och dess yttre begränsningar fastställs till viss del genom 
motsatsvisa tolkningar av vissa straffstadganden.28 Det faktum att allemansrättens 
innehåll delvis fastställs på detta sätt innebär att rätten kan betraktas som det som blir 
över. Lagarna talar således inte om vad vi får göra utan de förmedlar istället vad som är 
förbjudet. Förenklat kan man säga att det som inte är förbjudet är tillåtet. Det finns dock 
givetvis beteenden som inte är förbjudna men som ändå inte kan anses ingå i 
allemansrätten, exempelvis bristande hänsyn.29 
 
Bestämmelsen i 12:4 BrB reglerar tagande av olovlig väg. Lagbestämmelsen innebär att 
utövare av allemansrätt inte får gå över annans tomt. Med tomt menas det område av 
marken som ligger närmast huset, ett område som även kallas för hemfridszon. 
Innebörden är således att fastighetsägaren bör få vara ifred på området närmast huset där 
denne bor.30 Hur nära ett hus en utövare av allemansrätten får gå är dock inte stadgat i lag 
utan beror istället på insynen. Om tomten är skyddad från insyn genom exempelvis 
buskage eller om landskapet är kuperat, kan man således röra sig närmare bostadshuset 
än om lanskapet är mer öppet. Det viktiga är inte den exakta gränsen för hur nära man får 
gå utan att man uppträder på ett sätt som inte stör fastighetsägaren.31  
 
Lagstadgandet innebär även att man inte får gå över planteringar eftersom det då finns 
risk för skada. Detta gäller även för andra ägor såsom odlad mark där det också finns risk 
för skada. Stadgandet innebär att en utövare av allemansrätten, genom en motsatsvis 
tolkning, får vistas på de områden som inte finns uppräknade i paragrafen. Detta innebär 
även att man får färdas till fots, på skidor, på hästryggen eller på cykel. Allemansrätten 
får dock utnyttjas olika beroende på färdsättet exempelvis eftersom en häst troligtvis 
riskerar att skada marken mer än en fotgängare.32 Att färdas med motordrivna fordon 
över annans mark är däremot förbjudet.33  
 
                                                 
27 Proposition 1997/98:45 del 1, s. 2 
28 Proposition 1993/94:117 s. 18 
29 Ahlström, Allemansrätt och friluftsvett, s. 13 
30 12:4 BrB 
31 Bengtsson B, Speciell fastighetsrätt – Miljöbalken, s. 152 
32 Bengtsson B, Speciell fastighetsrätt – Miljöbalken, s. 153 
33 1§ Terrängkörningslagen 
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Allemansrätten gäller även på vattenområden men där finns ingen straffbestämmelse i 
likhet med stadgandet om tagande av olovlig väg. Det är således tillåtet att åka 
vattenskidor, simma och åka båt alldeles intill annans strandlinje. Båtar får förtöja 
tillfälligt vid annans brygga. Bristen på straffbestämmelse för vattenområden innebär 
också att det under vintertid är tillåtet att gå på isen precis utanför fastighetsägarens 
bostad.34  
 
Det straffrättsliga stadgandet i 12:2 2 st. BrB rör tillgrepp i skog och mark. Stadgandet 
innebär att det är förbjudet att ta exempelvis växande träd och grus i skog och mark. Gör 
man det döms man för åverkan. Om brottet inte är ringa ska tillgreppet bedömas som 
stöld eller grov stöld. Genom en motsatsvis tolkning av stadgandet är det således tillåtet 
att plocka bär, svamp och blommor på annans mark.35 
 
Lagbestämmelsen är främst till skydd för markägaren och inte ett skydd för naturen, de 
naturprodukter som räknas upp i paragrafen får således plockas med markägarens 
tillstånd. De produkter som inte räknas upp i paragrafen är som sagt tillåtna att plocka 
men i hur stor mängd är dock oklart. Det är i vart fall tillåtet att plocka hur stora mängder 
bär som helst, även för kommersiella syften.36 Organiserade bärplockare plockar stora 
mängder bär i Sverige varje år, vilket skapat konflikter.    
   
Bestämmelsen i 8:11 2st BrB om intrång i annans besittning av fastighet innebär ett 
förbud mot att exempelvis bryta eller anbringa stängsel, bygga, gräva eller uppta väg. 
Dessa åtgärder kan förekomma då friluftsintresserade människor utnyttjar allemansrätten. 
Stadgandet innebär även ett förbud mot mer långvarig tältning och uppställning av 
husvagnar. Begås någon av dessa handlingar döms denne för egenmäktigt förfarande.37 
Även stadgandet om hemfridsbrott kan vara aktuellt vid ett allemansrättsligt utnyttjande. 
Detta sker då någon olovligen intränger eller stannar kvar där annan har sin bostad.38 
 
2.2.2 Praxis 
 
Allemansrättens innehåll utvecklas framför allt genom praxis, men det finns få rättsfall 
som behandlar allemansrätten isolerat. Ett sådant mål är dock NJA 1996 s. 495 
(forsrännarfallet) som handlar om kommersialisering av allemansrätt. Målet handlar om 
hur mycket en fastighetsägare ska behöva tåla p.g.a. allemansrätten. Fastighetsägarens 
granne arrangerade organiserad forsränning på fastighetsägarens mark, en verksamhet 
som ledde till skador och olägenheter för denne. Verksamheten drevs i kommersiellt syfte 
och var av stor omfattning. HD menade att allemansrätten tillkom var och en men att 
detta inte hindrade att flera personer samtidigt utövade rätten under förutsättningarna att 
samtliga höll sig inom ramarna för allemansrätten. Om ett sådant kollektivt utnyttjande 
av allemansrätten dock skulle leda till skada eller olägenhet, kan det medföra att 
allemansrätten inte längre får utnyttjas på det viset. HD menade att gällande rätt saknade 

                                                 
34 Bengtsson, Speciell fastighetsrätt – miljöbalken, s. 155 
35 12:2 2st BrB 
36 Ahlström, Allemansrätt och friluftsvett, s. 37 ff 
37 8:11 2st BrB 
38 4:6 BrB 
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bestämmelser som förbjuder organiserad friluftsverksamhet på annans mark med stöd av 
allemansrätten. Därför ansåg domstolen att det inte var möjligt att förhindra 
organisationer eller enskilda från att utnyttja allemansrätten kommersiellt så länge 
utnyttjandet överskrider den s.k. toleranspunkten. Arrangörens utnyttjande hade, i det här 
fallet, blivit för intensivt och olämpligt med hänsyn till djur- och växtliv. Verksamheten 
som arrangören bedrev översteg vad som kan tillåtas ur allemansrättslig synpunkt. 
Forsränningen förbjöds därför.39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39 NJA 1996 s. 495 
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3. Den norska allemansrätten 
 
Den norska allemansrätten ger allmänheten precis som i Sverige sedan långt tillbaka en 
rätt att bruka annans egendom, oavsett om marken ägs av staten eller privat. 
Bruksrättigheten som allemansrätten innebär är dock inte lika stark som andra 
nyttjanderätter, exempelvis servitut. En viktig princip är dock att allemansrätten inte ska 
medföra skada för markägaren.40 
 
Rättsläget på allemansrätten område i Norge påminner i stort om det svenska.41 Även i 
Norge har allmänhetens rätt att färdas över och vistas på annans mark ansetts viktig, det 
finns dock bestämmelser som syftar till att förhindra att skada uppstår p.g.a. ett 
allemansrättsligt utnyttjande. Naturområden har vidare skyddats genom nationalparker 
och reservat av olika slag.42 
 
3.1 Friluftsloven 
 
Den norska färdselrätten sträcker sig långt tillbaka i tiden. När markområden 
privatiserades uppstod möjlighet till konflikter mellan markägaren och allmänheten som 
var vana vid att kunna rör sig fritt. Genom överenskommelser mellan markägare och 
allmänheten runt omkring växte en oskriven sedvanerätt fram. Skillnad mellan ”innmark” 
och ”utmark” gjordes tidigt, bestämmelser om detta fanns i bl.a. ”Magnus Lagaboters 
landslov” från 1274.43   
 
Den viktigaste lagstiftningen på allemansrättens område finns i friluftsloven. Lagen kom 
1957 men har därefter ändrats och kodifierats vid ett flertal gånger. Innan lagen utkom 
gjordes en grundlig avvägning mellan allmänhetens och markägarens intressen.44 Lagen 
syftar till att värna friluftslivet i landet samt värna allmänhetens rätt att färdas och 
uppehålla sig i naturen. Friluftsliv ska utövas på ett hälsofrämjande, trivselskapande och 
miljövänligt sätt.45 Detta är en viktig grundläggande princip som skyddar allemansrätten 
och värnar landsbygden. Landsbygden är vikig eftersom områden med stora orörda 
naturmarken är en förutsättning för bruka allemansrätten.46   
 
Centrala begrepp i friluftsloven är ”innmark” och ”utmark”. Friluftsloven gör skillnad på 
dessa två olika markområden och rätten att färdas över annans mark varierar beroende på 
vilket typ av område man befinner sig på. Som ”inmark” räknas gårdsplats, hustomt, 
odlad mark, slåtteräng, kulturbete och skogsplanteringar samt liknande områden där 
allmänhetens färdsel kan vara opassande för ägare eller annan brukare. I vissa fall kan 
även mark som inte är uppodlad räknas som ”innmarker”, exempelvis industriområden 

                                                 
40 Falkanger, Thor, Tingsrett, Universitetsforlaget AS, Oslo, 2000, s. 428 
41 Bengtsson Bertil, Allemansrätt och markägarskydd – om rätt att färdas och rasta på annans mark, P.A 
Norstedts & söners förlag, Stockholm, 1963, s. 78 
42 Christoffersson Ingvar, Samuelsson Erik, Allemansrätt – naturvett, Lt:s förlag, Helsingborg, 1980, s. 137 
43 Proposisjon nr. 2 1957, Om lov om friluftslivet, s. 3 
44 Rundskriv fra Miljöverndepartementet, T-6/97 Friluftsloven, s. 3 
45 Lov 1957-06-28 nr 16: Lov om friluftslivet 1§ 
46 Rundskriv fra Miljöverndepartementet, T-6/97 Friluftsloven, s. 3f 
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och andra områden med särskilda ändamål. ”Utmark” är således de icke uppodlade 
områden som inte är ”innmark”.47 
 
Uppräkningen i paragrafen om vad som är att anses som ”innmark” och ”utmark” är inte 
uttömmande. Om tvister eller frågor uppstår gällande huruvida ett specifikt område är att 
anses som ”innmark” eller ”utmark” görs en skönsmässig bedömning i det enskilda 
fallet.48 
 
Grundläggande för allemansrätten är färdselrätten, utan färdselrätten torde det vara 
omöjligt att ägna sig åt friluftsliv. Färdselrätten till fots går längre än rätten att färdas på 
annat vis, exempelvis på häst eller cykel.49 I ”utmark” är det tillåtet för var och en att 
färdas till fots hela året om, såvida man visar hänsyn och varsamhet. Detta gäller även för 
färd till häst, kälke, cykel eller liknande på vägar och stigar i ”utmark” och överallt på 
fjället i ”utmark”. Detta såvida inte kommunen tillsammans med markägaren eller 
brukaren har förbjudit sådan färdsel på vissa sträckor. Om kommunen fattar ett sådant 
beslut måste det bekräftas av ”fylkesmannen” (motsvarande landshövding).50 
 
På ”innmarker” är färdselrätten mer begränsad. Var och en har där rätt att färdas till fots 
under den tiden på året som snön ligger och marken är frusen. Detta innebär således att 
det inte är tillåtet att färdas till häst eller på cykel på ”innmarker”. Färdselrätten till fots är 
dock förbjuden mellan 30 april till 14 oktober.51 Under denna tidsperiod får färdseln 
endast ske på vägar och stigar i ”innmark” som är öppna för allmänheten.52 Det är heller 
aldrig tillåtet att färdas över gårdsplats eller hustomt, instängslad hage eller park eller 
annat särskilt område som riskeras ta skada då allmänheten färdas över dessa marker. 
Markägaren eller brukaren kan vidare förbjuda att personer färdas genom hage, 
plantering och höstsådd åker, även när snön ligger och marken är frusen om det kan leda 
till nämnvärd skada. ”Fylkesmannen” kan bestämma att tidsperioden då det är absolut 
förbjudet att vistas på ”inmark”, dvs. mellan 30 april till 4 oktober, antingen förkortas 
eller förlängs.53 
 
En ägare av privat väg kan, då andra bestämmelser saknas, förbjuda häst och vagn, 
motorvagnar samt parkering av motorvagn på eller längs vägen. Vid offentliga vägar är 
det dock som huvudregel tillåtet att parkera så länge det inte vållar nämnvärd skada eller 
olägenhet.54 Vidare är det tillåtet för var och en att färdas på hav med båt samt på havet 
då vattnet frusit.55 I ”utmark” är det tillåtet att dra iland båtar på stränder under kortare 
tidsperioder utan ägarens eller brukarens tillstånd. Det är dock inte tillåtet att nyttja 
annans brygga eller kaj utan tillstånd. Bad är tillåtet i ”utmark” både i hav och vattendrag 

                                                 
47 Friluftsloven 1a§ 
48 Rundskriv fra Miljöverndepartementet, T-6/97 Friluftsloven, s. 5 
49 Rundskriv fra Miljöverndepartementet, T-6/97 Friluftsloven, s. 7 
50 Friluftsloven 2§ 
51 Ibid. 3§ 
52 Rundskriv fra Miljöverndepartementet, T-6/97 Friluftsloven, s. 7 
53 Friluftsloven 3§ 
54 Ibid. 4§ 
55 Ibid. 6§ 
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så länge det sker på ett rimligt avstånd från bebodda hus och stugor och om det inte 
skapar olägenhet för andra.56  
 
Rätten att rasta på annans mark är inte lika vid som rätten till färdsel. Även om färdselrätt 
råder på ett visst område innebär inte det en rätt att rasta.57 Tältning och annan form av 
rastning är inte tillåtet på ”innmarker” utan markägarens eller brukarens tillstånd. I 
”utmarker” är tältning och annan rastning tillåten då det sker utan att skapa olägenhet för 
andra samt inte riskerar att skada ungskog e.dyl. Tält får inte sättas upp närmare än 150 
meter från bebodda hus och stugor, regeln gäller dock inte på platser som är avsedda för 
tältning. Tältning är inte tillåtet i mer än två dygn åt gången utan markägarens eller 
brukarens tillstånd. Sådant tillstånd krävs inte vid tältning på högfjället eller i områden 
långt från bebyggelse om rastningen inte innebär skada eller olägenhet.58  Inte heller 
idrottstävlingar och liknande sammankomster som kan medöra nämnvärd skada eller 
olägenhet får anordnas utan markägarens eller brukarens samtycke.59 
 
Det finns vidare regler som preciserar hur personer som färdas och vistas på annans mark 
ska uppföra sig. Allmänheten ska uppträda hänsynsfullt och varsamt för att inte vålla 
skada eller olägenhet för markägaren, brukaren eller på miljön. Platsen får heller inte 
lämnas i ett skick som kan verka avhållande eller vålla skada eller olägenhet för någon. 
Markägaren eller brukaren har rätt att avvisa personer som uppträder hänsynslöst eller 
beter sig på ett sätt som kan medföra skada eller olägenhet på egendomen.60 Då någon 
vållar skada eller annan olägenhet på annans mark gäller allmänna ersättningsregler.61 En 
markägare eller brukare får dock inte försvåra tillåten färdsel exempelvis genom 
stängsling. Detta får endast ske då det tjänar markägarens eller brukarens berättigade 
intressen. Det är även otillåtet att sätta upp skyltar eller på annats sätt kungöra att platsen 
inte får användas för bad eller rastning då det är tillåtet enligt lagen.62  
 
Markägaren eller brukaren är inte förhindrad att ta ut avgifter för tillträde till vissa 
särskilt iordningställda friluftsområden såsom bad- och tältplatser. Detta kräver dock 
tillstånd från kommunen. Avgiften ska vara skälig i förhållande till åtgärden som 
markägaren eller brukaren vidtagit på platsen till fördel för friluftslivet.63 Markägaren 
eller brukaren kan vidare tillsammans med kommun utfärda ordningsföreskrifter om de 
regler som gäller inom det naturområdet. Detta gäller särskilt platser där 
besöksfrekvensen är hög.64 Inom områden som särskilt utsätts för människors färdsel, och 
då detta vållar nämnvärd skada på fastigheten, kan markägaren få tillstånd av 
myndigheterna att helt eller delvis avspärra området. Avspärrning kan även bli aktuell då 
tillströmmingen av personer hindrar markägaren eller brukaren att bruka fastigheten i 

                                                 
56 Ibid. 8§ 
57 Rundskriv fra Miljöverndepartementet, T-6/97 Friluftsloven, s.12 
58 Friluftsloven 9§ 
59 Ibid. 10§ 
60 Ibid. 11§ 
61 Ibid. 12§ 
62 Ibid. 13§ 
63 Ibid. 14§ 
64 Ibid. 15§ 
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enighet med dess ändamål.65 Om ett område är mycket utsatt av hög besöksfrekvens kan 
området inlösas av det allmänna. Detta om avspärrning inte är tillräkligt för att skydda 
området.66  
 
Om tvister uppstår kring exempelvis vad som ska räknas som ”innmark” och ”utmark”, 
eller kring exakta avstånd till bostadshus, kan exempelvis markägaren eller brukaren 
kräva att kommunen uttalar sig om detta.67 Den som uppsåtligt eller oaktsamt bryter mot 
bestämmelserna i lagen, eller medverkar till att bestämmelserna översträds, döms till 
böter.68   
 
3.2 Övriga bestämmelser 
 
Friluftsloven är den mest centrala lagstiftningen på allemansrättens område, men det 
finns även andra bestämmelser som är avgörande för rätten. I Straffeloven stadgas att 
vilda nötter, vilda bär, svamp, blommor och vilda örters rötter får plockas såvida de inte 
är fridlysta. Allmänheten har således en rätt att plocka vissa naturalster på annan mark 
utan markägarens samtycke. Gällande hjortronplockning ser reglerna något annorlunda ut 
i vissa fylken i Nordnorge. I dessa fylken kan markägaren ha rätt till bären. På statens 
mark i Finnmark anses bären tillhöra lokalbefolkningen och andra får endast plocka bär 
för att äta direkt på platsen.69  
 
Fiskerätten tillkommer som huvudregel markägaren. Det finns dock undantag, 
exempelvis är fisket i princip tillåtet för alla i saltvatten. Markägaren har dock rätt att 
använda särskilda fiskeredskap vid laxfiske. Fiske på statligt ägd mark är endast fritt för 
personer som är bosatta i Norge.70     
 
Som huvudregel är motortrafik förbjudet i ”utmarker” och ”vassdrag”. Detta gäller för 
motorfordon såsom traktorer, snöskotrar, bil, motorcykel och båt. Motortrafik kan dock 
vara tillåten om departementet utfärdat sådana föreskrifter på området.71  
       
Problem rörande kommersialisering av allemansrätt finns även i Norge. Kommersiell 
färdsel ingår i allemansrätten och omfattas således av friluftslovens bestämmelser. 
Myndigheter ser ofta kommersialiseringen som något positivt men i takt med att detta 
ökat har en debatt kring allemansrättens innehåll blossat upp.72 Markägare och 
markägarorganisationer menar att det kommersiella utnyttjandet av allemansrätten faller 
utanför rättens ramar och menar att markägare ska ersättas. Kompensation till markägare 
har diskuterats i ”Stortinget” men ännu har ingen princip om kompensation utarbetats.73 
 
                                                 
65 Ibid. 16§ 
66 Ibid. 18§ 
67 Ibid. 20§ 
68 Friluftsloven 39§ 
69 LOV 1902-05-22 nr 10: Almindelig borgerlig Straffelov 400§ 
70 Jämför med ”Lov om jakt og fangst av vilt” 31§ samt 16-17§§ 
71 LOV 1977-06-10 nr 82: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag  2§, 4a§ 
72 Nordisk Ministerråd, Allemansrätten i Norden, Tema Nord, Köpenhamn, 1997, s. 22 
73 Falkanger, Thor, Tingsrett, Universitetsforlaget s. 435f 
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4. En svensk lagstiftning på allemansrättens område? 
 
Huruvida Sverige bör följa Norges exempel och lagstifta på allemansrättens område har 
diskuterats och debatterats vid ett flertal gånger under de senaste decennierna.74 Även 
under förarbetena till friluftsloven diskuterades för- och nackdelar med en 
allemansrättslig lagstiftning.75 Sverige och Norge har, gällande allemansrätten, kommit 
fram till olika slutsatser kring hur rätten ska skyddas.     
 
4.1 Betänkanden angående allemansrätten 
 
Begreppet allemansrätt diskuterades för första gången närmare i fritidsutredningen från 
1940. Syftet med utredningen var att ge ett förslag om hur staten skulle underlätta och 
trygga möjligheterna för den icke jordägande befolkningen att idka friluftsliv. Syftet var 
även att utreda frågan om tillhandahållande av markområden som anses lämpliga för 
friluftsliv för befolkningen i städer och andra tätbebyggda områden.76  
 
Bakgrunden till utredningen var att friluftslivet fick en allt större utbredning i Sverige. 
Detta berodde bl.a. på minskad arbetstid och således mer fritid. Hur medborgarna skulle 
utnyttja fritiden sågs som ett allt större samhällsproblem och lösningen på problemet 
kunde inte helt överlämnas på de enskilda medborgarna utan samhället hade ett ansvar att 
erhålla lämpliga och inte allt för kostsamma fritidsmöjligheter.77 Lösningen på 
problematiken var enligt utredningen att inrätta särskilda friluftsreservat. Dessa skulle 
dels skydda marktillgångar från bebyggelse, dels underlätta förhållandet mellan 
markägare och allmänhet.78 
 
Allemansrätten har enligt utredningen varit av stor betydelse för det växandet friluftslivet. 
Av utredningen framgår dock att allemansrätten inte enbart medför positiva effekter. Den 
utbredning av friluftsliv som då skedde medförde allvarliga olägenheter för markägare i 
vissa trakter. Det kunde exempelvis handla om nedskräpning, störande och högljudda 
beteenden, oförsiktighet vid eldning samt skadegörelse på växtlighet. Olägenheterna var 
vanligast i städernas omgivning där vissa marker utnyttjades intensivt för friluftsliv. 
Utredningen ansåg därför att åtgärder var viktiga och att detta låg i både markägare och 
friluftsutövarnas intressen.79  
 
Den snabba utbredningen av friluftsliv innebar att någon sedvana eller sedvanerätt inte 
hann utvecklas efter de nya förhållandena, sedvanan hängde helt enkelt inte med. 
Fritidsutredningen nämnde i sammanhanget den utredning som skedde på 30-talet om 
reglering av strandbebyggelse. Bestämmelserna som den utredningen föreslog syftade till 
att skydda ett allemansrättligt utnyttjande inom viss strandområden genom att förhindra 
bebyggelse. Fritidutredningen undersökte huruvida liknande regleringar kunde vara 

                                                 
74 Se bl.a. motion 1985/86:Jo742 s. 8f samt motion 1986/87:Jo724 
75 Se exempelvis proposisjon nr. 2 1957, Om lov om friluftslivet, s. 5f 
76 SOU 1940:12 s. 17 
77 Ibid. s. 77f 
78 Ibid. s. 80 
79 Ibid. s. 82ff 
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möjlig för andra friluftslivsaspekter, såsom camping. Fritidsutredningen ansåg det dock 
mer angeläget att få till stånd ett mer hänsynsfullt uppträdande i naturen än att reglera 
allemansrätten. Detta skulle ske främst genom propaganda, exempelvis genom skolan och 
media.80   
 
Utredningens förslag innebar att det främst skulle tillkomma kommunerna att säkerställa 
medborgarnas möjligheter att idka friluftsliv genom att inrätta friluftsreservat. Detta 
skulle ske genom frivilliga avtal mellan markägare och kommun eller genom 
expropriation.81 
 
Ytterligare ett betänkande som behandlade allemansrätten är betänkandet naturen och 
samhället. Betänkandet syftade dels till att utreda då gällande naturskyddslagstiftning och 
att anpassa den efter dåtidens och framtidens krav, dels att se över då gällande 
strandlag.82  
 
Utredningen framhöll att det i den praktiska verksamheten ute på fältet, rådde ovisshet 
gällande allemansrättens omfattning och innebörd. Utredningen menade vidare att det 
därför fanns ett trängande behov att precisera innebörden i allmänhetens rättigheter och 
skyldigheter på annans mark. Det krävdes främst några enkla regler till ledning för 
gränsdragningar mellan markägarens och allmänhetens intressen i de viktigaste och 
vanligaste situationerna då människor idkar friluftsliv.83 
 
Utredningens förslag var att lagstadga allemansrätten. Allmänhetens rätt att färdas över 
och vistas på annans mark skulle vara det centrala i lagstiftningen. Allmänheten skulle 
enligt förslaget ha rätt att färdas över annans mark under villkoret att det skedde med 
hänsyn och aktsamhet så att skada inte uppkom för ägaren. Allmänheten skulle dock inte 
få vistas på annans tomt och här föreslås en bestämmelse om ett minimiavstånd på 50 
meter från boningshuset.84    
 
Gällande olika former av rastning på annans mark föreslog utredningen att gällande 
regler generellt inte borde inskränkas. Vid vistelse på annans mark skulle allmänheten 
visa hänsyn. För rasting och tältning föreslog utredningen att en minimigräns från 
boningshuset på 150 meter stadgades. Tidsgränsen för tältning och annan rastning 
föreslogs som huvudregel till ett dygn. Utredningen förelog vidare att det inte skulle 
finnas rättsliga hinder mot att markägaren tog ut en avgift om markägaren lämnade 
tillstånd eller utförde en åtgärd som var mer långtgående än vad allemansrätten innebar.85 
Förslaget kritiserades och kom aldrig att förverkligas 
 
 
 

                                                 
80 SOU 1940:12 s. 86f 
81 Ibid. s. 229f 
82 SOU 1962:36 s. 31ff 
83 SOU 1962:36 s. 177f 
84 Ibid. s. 180f 
85 SOU 1962:36 s. 197ff 
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4.2 Den politiska debatten i Sverige 
 
Innan fritidsutredningen debatterades inte begreppet allemansrätt utan allemansrätten 
debatterades och diskuterades som en del av naturvården. Underförstått är det ändå 
allemansrätten som åsyftas i bl.a. en motion från 1937 från en folkpartist. Motionen 
innehöll förslag till allmän naturskyddslagstiftning och motionären menade att människor 
skulle ha fri tillgång till det som tillhörde alla, dvs. naturen. Naturskyddet skulle ses som 
en allmän angelägenhet och skulle inte enbart finnas för att skydda naturen utan även 
människans rätt till naturen.86 Under debatten av motionen argumenterade en ledamot, 
även denne folkpartist, för vikten av att skapa normer för människors uppträdande i 
naturen, detta särskilt med tanke på att människor i storstadsområden önskade idka 
friluftsliv i allt högre utsträckning.87 
 
Först 1961 inkom en motion som använder begreppet allemansrätt. Motionären, 
centerpartist, menade att en precisering av rättens innehåll vore önskvärt för att skydda 
naturvärden samt stärka människors rätt till friluftsliv. Denne menade vidare att den 
moderna samhällsutvecklingen bidrog till att det krävdes normer för att säkra människans 
umgänge med naturen. Detta skulle exempelvis kunna ske genom att använda den norska 
lagstiftningen som förebild.88 Även två år senare inkom en motion från moderata 
riksdagsmän som berörde allemansrättens innebörd och omfattning. Motionärerna 
menade att rätten borde utredas vidare och att den naturvårdsutredning som skett på 
allemansrättens område är oklar och därför borde utredas närmare.89  
 
Lagutskottet ansåg inte att riksdagen behövde göra någon närmare utredning av 
allemansrätten utan att de lagregler som fanns i kombination med upplysning gav 
tillräcklig vägledning. Utskottet påpekade också att allemansrätten inte är någon rättighet 
i civilrättslig mening, eftersom allemansrätten inte gav något fullständigt rättskydd. Detta 
innebar att markägaren i princip var obehindrad att omöjliggöra tillträde till sina ägor 
genom exempelvis ändra markens karaktär, t.ex. uppföra en byggnad.90 
 
Under tidigt 70-tal motionerades och debatterades villkoren för statsbidrag till skogsvägar 
i privat ägo, motionerna inkom från socialdemokrater och vänsterpartiet kommunisterna. 
Bilen ansågs som en viktig förutsättning för att kunna ta sig ut i naturen vilket 
försvårades av att privata skogsvägar spärrades av med bommar o.dyl. För att komma till 
rätta med detta ansåg motionärerna att statsbidragen skulle innehålla villkoret att dessa 
vägar hålls öppna för allmänheten.91 Jordbruksutskottet yrkade visserligen avslag med 
underströk vikten av allmänhetens tillgång till skog och rekreation.92  
 

                                                 
86 Motion FK, 1937:40. Utskottet yrkade avslag på motionen p.g.a. pågående utredningar på området.   
87 Riksdagsprotokoll 12/5 1937:31, s. 70ff 
88 Motion FK, 1961:602, s. 16f 
89 Motion FK, 1963:288, s.4f 
90 Tredje lagutskottets utlåtande 1961:30 
91 Motion 1971:1030, s. 13f och Motion 1973:499, s. 7ff 
92 Jordbruksutskottets betänkanden 1971:12 s. 1 samt 1973:1 s. 20ff. Utskottet yrkade avslag då frågan ev. 
skulle utredas i en skogspolitisk utredning vilket först skulle inväntas. 
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Därefter motionerades och debatterades främst behovet av ökad information om 
allemansrätten, motionerna inkom från de borgerliga partierna. Motionärerna menade 
bl.a. att naturvårdslagen som kommit 1974 inneburit en förstärkning av allemansrätten 
och att dess innehåll därför behövde definieras. De menade även att allemansrätten 
antingen missuppfattats eller tolkats alltför nonchalant av vissa personer, vilket lett till att 
naturen skadats. Problematiken gällde även för utländska turister som i vissa fall trott sig 
ha mer vidsträckta befogenheter än allemansrätten gav.93 Jordbruksutskottet ansåg det 
viktigt att slå vakt om allemansrätten och de menade att det rådde allmän politisk 
enigheten i frågan. De menade vidare att vissa grundläggande principer om 
allemansrätten innebörd torde vara accepterade i det allmänna rättsmedvetandet. 
Bristande hänsyn och liknande i naturen berodde dock förmodligen på tanklöshet och 
bristande kunskap om de regler som fanns. Ökad information borde därför kunna bidra 
till att skapa bättre förhållanden.94 
 
Under 80-talets början motionerade socialdemokrater och vänsterpartiet kommunisterna 
om åtgärder för att främja allemansrätten och om behovet av områden för rekreation nära 
tätorter. Motionärerna ansåg att privatisering av attraktiva friluftsområden var ett problem 
för allmänhetens tillgång till naturen. De menade även att alla människor hade samma 
behov av naturen, oavsett om de hade ekonomiska medel för att köpa ett fritidshus eller 
möjlighet att ta ut längre semesterperioder. Allemansrätten ansågs vidare vara av 
väsentlig betydelse för fortsatt välfärd i Sverige.95 
 
Senare inkom en motion från moderaterna om behovet av en genomgång och eventuell 
översyn av allemansrättens tolkning och uttolkning. Orsaken var enligt motionärerna att 
det var allt för vanligt förekommande med bristande ordningshållande i naturen och att 
störningar uppkommit såväl för markägaren som naturen.96 Utskottet betonade vikten av 
att information om allemansrätten skulle nått ut till samtliga berörda, dvs. både till 
svenska medborgare och turister.97  
 
Under 80-talet slut och 90-talets början motionerades huruvida allemansrätten borde 
grundlagsskyddas. Motionerna inkom från socialdemokratiskt håll och ett 
grundlagsskydd skulle enligt motionärerna skydda rätten från att urholkas. Det påpekades 
att allemansrätten inte är en självklar rättighet och att rätten är en förutsättning för god 
naturvård och förståelse för naturen. Allemansrätten skulle vidare behöva grundlagsstöd 
eftersom regeringen tillsatt en utredning om att grundlagsskydda äganderätten.98 
Konstitutionsutskottet konstaterade då att frågan om allemansrättsligt grundlagsskydd 
uppkommit vid en rad tidigare tillfällen utan att yrkandena vunnit gehör. Detta berodde 
till stor del på att allemansrätten är svår att definiera samt att det skydd som finns i 

                                                 
93 Motion 1975:1532 s. 9f, motion 1977/78:592 s. 1ff samt motion 1978/79:466 s. 8f 
94 Jordbruksutskottets betänkande 1978/79:8 s. 1ff 
95 Motion 1981/82:1129 s. 10f samt motion 1982/83:673 s. 1f 
96 Motion 1985/86:Jo742 s. 8f samt motion 1986/87:Jo724 
97 Jordbruksutskottets betänkande 1985/86:10 s. 4ff 
98 Motion 1989/90:K238 s. 10 samt motion 1991/92:K212 s. 13f 
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regeringsformens kapitel och fri- och rättigheter i huvudsak gäller mot det allmänna, 
allemansrätten är istället en rättighet som gäller i förhållande till enskilda.99  
 
Därefter motionerades återigen grundlagsskyddet av allemansrätten, denna gång från 
borgerligt håll. Detta p.g.a. regeringens förslag att det i egendomsskyddet skulle göras ett 
uttryckligt förbehåll för allemansrätten. Motionärerna påpekade att grundlagsskyddet för 
allemansrätten inte föregåtts av en rättshistorisk analys av innebörden av begreppet och 
dess relation till äganderätten. De menade att det var angeläget att en grundlagsändring 
inte fick prejudicerande konsekvenser eftersom detta skulle kunna hindra en analys och 
kartläggande av allemansrättens innebörd.100 Konstitutionsutskottet ansåg att 
allemansrätten borde få en grundlagsförankring och stödde därmed regeringens förslag. 
Utskottet påpekade även att avsikten med grundlagsändringen inte var att ge 
allemansrätten en för all framtid bestämd innebörd och inte heller att ge allemansrätten en 
längre gående rätt att utnyttja naturen än enligt då accepterade former.101 
 
Under senare delen av decenniet behandlade motionerna främst kommersiella aspekter av 
allemansrätten. Några motionärer, tillhörande de borgerliga partierna, ansåg att 
miljöbalken skulle innehålla förbud mot att allemansrätten utnyttjades i kommersiella 
syften. Detta för att förändra det rättsläge som fastslogs genom högsta domstolen dom 
NJA 1996 s. 495, där domstolen inte ansåg det föreligga hinder mot att allemansrätten 
utnyttjades kommersiellt.102Jordbruksutskottet var av uppfattningen att det inte borde 
vara aktuellt att lagreglera allemansrätten generellt, bl.a. eftersom det skulle vara svårt att 
generellt och exakt ange allemansrättens innebörd. De menade vidare att det skulle kunna 
ställas miljökrav på kommersiella aktörer genom bl.a. de allmänna principerna i 
miljöbalkens 2 kap.103 
 
Också under 2000-talets början motionerades främst det kommersiella utnyttjandet av 
allemansrätten. Motionärerna, tillhörande de borgerliga partierna, menade då att 
allemansrätten var ett värdefullt inslag i svensk kultur, men att det även var viktigt att 
markägare inte tillfogades skada p.g.a. ett kommersiellt utnyttjande av allemansrätten. 
Motionärerna ansåg därför att regeringen borde tillsätta en utredning om gränsdragningen 
mellan normalt och kommersiellt utnyttjande.104 I debatten om kommersialisering av 
allemansrätt diskuterades hur det utnyttjandet skulle kunna kommas åt rättsligt. En 
debattör menade att problematiken kunde lösas genom kontakt och samråd med 
markägaren innan den kommersiella verksamheten startade. De flesta debattörer var ense 
om att allemansrätten inte skulle lagstiftas eftersom den är en sedvanerätt.105  
 
Därefter motionerades bl.a. strandskyddets betydelse för allemansrätten. Motionären, 
socialdemokrat, menade att strandskyddet var oerhört viktigt för människors möjlighet att 

                                                 
99 Konstitutionsutskottets betänkande 1991/92:KU10 s. 1ff. Utskottet ansåg inte att regeringen skulle ta 
hänsyn till motionen. 
100 Motion 1993/94:K22 s. 13ff 
101 Konstitutionsutskottets betänkande 1993/94:KU24 s. 1ff 
102 Motion 1995/96:Jo34 s. 26f samt 1997/98:Jo37 s. 63ff 
103 Jordbruksutskottets betänkande 1997/98:JoU20 s. 1ff 
104 Motion 1999/2000:MJ701 samt motion 2001/02:MJ212 
105 Debatt av motion 2001/02:MJ212,  12§ En samlad naturvårdspolitik 
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vistas i naturen och att statistik visade att kommunerna varit mycket generösa med 
dispenser de senaste åren. Dispensgivningarna kunde bli ett allvarligt hot mot 
allemansrätten.106 Även motioner som uppmuntrade regeringen att ansöka till 
Världsarvskommittén om att allemansrätten skulle föras upp på Unescos världsarvslista 
inkom. Motionären, socialdemokrat, menade att det fanns behov att rikta särskilda 
informationsinsatser om allemansrätten till utländska turister och om allemansrätten blev 
ett kulturobjekt på världsarvslistan skulle rätten få internationellt stöd.107  
 
Vidare har utformandet av en eventuell lagstiftning på allemansrättens område, främst 
gällande kommersiellt utnyttjande av allemansrätt, debatterats. Vissa riksdagsledamöter, 
tillhörande de borgerliga partierna, menade att det skulle vara bäst att detta reglerades i 
miljöbalken, medan andra, miljöpartister, starkt hävdade att det inte var möjligt att stadga 
detta i miljöbalken eftersom den hanterade förhållanden i naturen och inte förhållanden 
till markägare. Ytterligare ett argument som användes i den politiska debatten mot 
lagstiftning var att rätten skulle försämras och eventuellt försvagas om den 
lagstadgades.108 
 
Miljö- och jordbruksutskottet uttalade sig och menade att allemansrätten var en 
sedvanerätt som borde värnas om samtidigt som det var viktigt att respekten för 
allemansrättens gränser alltid visas. Om gränserna inte respekterades kunde konflikter 
uppstå, vilka var viktiga att förebygga. Goda vanor borde enligt utskottet grundläggas 
tidigt, redan i förskolan. Utskottet menade vidare att markägare borde involveras när det 
gällde planering av friluftsliv för att på så vis undvika konflikter, exempelvis genom 
samråd.109    
 
4.3 Åsikter i doktrinen 
 
Huruvida allemansrätten bör lagstiftas eller ej har även diskuterats i doktrinen, bl.a. i en 
uppsats av professor Bertil Bengtsson och i en artikel av professor Staffan Westerlund. 
Bengtsson menar att argumenten mot en lagstiftning främst brukar grundas på att 
lagstiftning inte skulle innebära någon vinst, utan att det är bättre att förlita sig på 
människors sedvana och en allmän naturvårdsupplysning. Han anser vidare att 
socialdemokraterna framhåller att det kan finnas en risk att lagstifta allemansrätten, 
eftersom allemansrätten därigenom skulle kunna inskränkas och på så vis stärka 
äganderätten.110 
 
Bengtsson menar även att det finns lagtekniska problem. Allemansrätten har flera olika 
intressemotsättningar, däribland den mellan medborgarnas rätt till tillträde i naturen och 
miljöhänsyn, vilket kan komplicera en sådan lagstiftning. Det faktum att sedvanan ser 

                                                 
106 Motion 2003/04:MJ465 
107 Motion 2005/06:Kr272 samt 2007/08:Kr203 
108 Debatt av motion 1999/00:MJ701, 16§ Vissa miljöfrågor 
109 Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2004/05:MJU15, En effektivare miljöprövning 
110 Bengtsson Bertil, Allemansrätt och naturskydd - problem vid en friluftslagstiftning i Festskrift till Gösta 
Walin, s. 41 
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olika ut i olika delar av landet försvårar detta ytterligare.111 Argumentet att en lagstiftning 
skulle kunna komma att inskränka allemansrätten ställer sig Bengtsson frågande inför. 
Att en rätt lagfästs torde sällan leda till att rätten försvagas. Argumentet brukar snarast 
användas åt det motsatta hållet, dvs. att ett lagstadgande syftar till att förhindra att en rätt 
försvagas.112     
 
Bengtsson menar vidare att intressekonflikter gällande allemansrätten historiskt sett 
uppstått mellan allmänhet och markägare. Konflikterna gäller främst den inskränkning i 
äganderätten som allemansrätten innebär. På senare tid kan man dock närmast tala om en 
triangelkonflikt kring allemansrätten där det tredje intresset utgörs av miljöhänsyn. 
Tidigare ansågs friluftsliv och miljöhänsyn vara mer eller mindre förenliga intressen. När 
människor vistades ute i naturen skulle deras engagemang för miljön stärkas. Idag har det 
blivit tydligare att friluftsliv och miljöhänsyn inte alltid är förenliga med varandra. 
Lagstiftning skulle därför vara relevant även från miljöhänsyn. 113  
 
Westerlund menar att fördelen med en lagstiftad allemansrätt är att den tydliggörs, vilket 
skulle gynna både markägare och allmänheten; markägaren genom att en toleransgräns 
kan lagstadgas och på så vis minska osäkerheten för vad en markägare ska behöva tåla 
p.g.a. allemansrätten, allmänheten genom att lagstiftningen kunna skydda dem gentemot 
markägare som försöker hindra dem från att utnyttja allemansrätten. En lagstiftning 
skulle även innebära mindre ovisshet för vad som gäller då allmänheten vistas i 
naturen.114  
     
4.4 Tillkomsten av friluftsloven 
 
1950 tillsattes en friluftskommitté för att utreda och ge ett lagförslag angående 
allmänhetens rätt till färdsel i skog och mark samt avgränsningen av en sådan rätt. 
Kommittén ansåg att det fanns behov av lagstiftningsåtgärder eftersom sedvanerätten var 
både osäker och tidsbunden. Kommittén menade vidare att en friluftslagstiftning skulle 
vara till fördel både för markägaren och allmänheten. Detta eftersom lagstiftningen skulle 
innebära att gränserna för allmänhetens färdselrätt förtydligas samt att relationen mellan 
allmänhet och markägare normerades. Under kommittéarbetet diskuterades även de 
invändningar som fanns mot en eventuell lagstiftning. En sådan var det faktumet att lagen 
skulle kunna vara hämmande för utvecklingen. En sedvanerätt utvecklas ständigt och om 
den lagstiftades skulle utvecklingen kunna avstanna. Kommittén menade dock att 
sedvanerättens regler utvecklas långsamt, ofta långsammare än en skriven lag.115  
 
En annan invändning mot lagstiftning var att sedvanerättens innehåll har varierat starkt 
mellan olika delar av landet, vilket försvårar en enhetlig lagstiftning. Utifrån den 
invändningen menade kommittén att lagstiftningen inte skulle vara för detaljerad och 
                                                 
111Ibid. s. 42 f 
112 Ibid. s. 49 ff 
113 Bengtsson, Allemansrätt och naturskydd - problem vid en friluftslagstiftning i Festskrift till Gösta 
Walin,  
s. 42 f  
114Westerlund , Nutida allemansrättsliga frågor, Miljörättslig tidskrift s. 127 
115 Proposisjon nr. 2 1957, Om lov om friluftslivet, s. 5f 



25 
 

precis, utan att den skulle ta upp visa huvudlinjer som stämmer överens med den 
uppfattningen som fanns i de flesta delarna av landet. Ett viktigt mål med lagstiftningen 
skulle enligt kommittén vara att skapa en förståelse mellan markägare och allmänhet, 
allmänheten skulle kunna färdas och vistas på annans mark på ett tillfredställande sätt 
utan att markägaren riskerade att belastas för tungt.116  
 
I kommitténs lagutkast reglerades endast färdselrätten och frågor som hängde samman 
med den. Andra frågor rörande allemansrätt, såsom plockning av naturalster, ansågs sig 
kommittén inte vara nog kompetent för. Förslaget byggde mycket på den färdselrätt som 
sedvanerätten innehöll. Detta underlättade eftersom många av reglerna redan fanns i det 
allmänna rättsmedvetandet. Kommitténs förslag togs väl emot av övervägande 
remissinstanser.117  
 
Departementet instämde med kommittén gällande behovet av en lagstiftning eftersom 
rättsläget var osäkert. Departementet menade även att motsättningarna mellan markägare 
riskerade att bli mer akuta och konflikterna öka allteftersom friluftslivsaktiviteter ökade. 
De menade vidare att friluftsområden skulle komma att utnyttjas i allt större utsträckning, 
vilket kunde leda till stora påfrestningar för marken. Det dåvarande osäkra rättsläget 
skulle därför kunna inbjuda till allt fler tvister, utan att praxis skulle kunna finna 
tillfredställande lösningar på alla konflikter. Departementet påpekade dock att det fanns 
en möjlighet att sedvanerätten såsmåning om skulle utveckla regler med ett innehåll som 
var tydligare och därför tillfredställande. Departementet menade vidare att det inte fanns 
några garantier för att utvecklingen skulle komma att leda dit och att möjligheten att så 
faktiskt skulle ske inte var till nytta för dem som försökte hitta en lösning på aktuella 
problem. Detta innebar att sedvanerätten ansågs ha en tendens att inte följa med i 
utvecklingen tillräkligt snabbt. Departementet anslöt sig vidare till kommitténs 
resonemang kring de lagtekniska svårigheter som en friluftslag kan medföra, dvs. 
problematiken kring att rätten såg olika ut i olika delar av landet. De instämde i 
kommitténs förslag att inte göra lagstiftningen alltför precis.118    
 
Med bakgrund av detta ansåg departementet att det fanns behov av klara regler och 
reformer som gjorde reglerna mer tidsenliga för att kunna lösa de konflikter som uppstått 
p.g.a. det allt mer utvecklade friluftslivet. En sådan lagstiftning skulle gynna både 
allmänhet och markägare förutsatt att reglerna inte gynnade endast ena parten. 
Departementet höll även med kommittén gällande lagens omfång. Lagens skulle främst 
reglera färdselrätten och frågor som hör ihop med densamma. Utifrån det resonemanget 
stiftades den friluftslag som idag är gällande i Norge.119       
 
 
 
 
 

                                                 
116 Ibid. s. 5f 
117 Ibid. s. 6f 
118 Ibid. s. 19 
119 Proposisjon nr. 2 1957, Om lov om friluftslivet, s 19f 
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4.5 Komparation mellan det svenska och norska rättsläget 
 
Den norska och svenska allemansrätten har många gemensamma drag och rättsläget 
påminner i stort om varandra. Den stora skillnaden är att Norge samlat de flesta 
bestämmelser om allemansrätt i en lag: friluftsloven. Detta medför att rättsläget är mer 
preciserat i Norge än i Sverige.120 
 
I både Sverige och Norge finns likartade principer om äganderätt vilket gjort det möjligt 
för allmänheten att vistas på annans mark. Länderna har även relativt stora till yta i 
förhållande till befolkningstäthet, vilket bidragit till utvecklingen av allemansrätten.121 
Allemansrätten bygger i de båda länderna på sedvana, vilken har den gemensamma 
grundprincipen att allmänheten får vistas på och färdas över annans mark så länge detta 
inte medför skada för markägaren.122 Plockning av naturalster såsom bär, svamp och 
blommor är tillåtet enligt båda ländernas strafflagstiftning.123 Färdsel med terrängfordon 
ingår dock inte allemansrätten utan regleras i separata lagstiftningar.124Ytterligare en 
likhet är avsaknaden av regler för kommersiellt utnyttjande av allemansrätten. Det 
kommersiella utnyttjandet anses ingå i allemansrätten i båda länder, vilket skapat 
konflikter mellan markägare och allmänhet.125     
 
Innehållet i allemansrätten skiljer sig dock åt i vissa hänseenden. I Norge görs en tydlig 
uppdelning mellan olika markområden och på dessa ser färdselrätten olika ut, ”innmark” 
och ”utmark”. En liknande uppdelning finns i Sverige där rätten att färdas och vistas på 
annans mark ser olika ut på olika marker, det är exempelvis förbjudet att färdas över och 
vistas på annans tomt, men gränsdragningen är inte lika tydlig som i Norge. I Norge finns 
vidare även tidsbegränsningar för när allmänheten får vistas på ”innmark”, vilket inte 
finns i Sverige.126    
 
Gällande tältning finns en tidsgräns på två dygn i Norge, någon lagreglerad tidsgräns 
finns inte i Sverige, långvarig tältning anses dock förbjudet i Sverige enligt BrB 8:11 
2st.127 Cykling och ridning anses ingå i allemansrätten i Sverige och tillåts överallt där 
det inte förbjuds. Ridning tillåts inte heller där det vållar skada. I Norge är reglerna 
snävare och cykling och ridning får endast ske i ”utmark”. Reglerna för färdsel med båt 
verkar vara lite strängare i Norge än i Sverige, detsamma gäller för allmänhetens 
möjlighet till bad på annans mark.128 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att allemansrätten i stort sett är lika stark i de båda 
länderna. Den norska lagstiftningen torde dock skydda markägaren i något större 
utsträckning än den svenska. Exempel på detta är myndigheternas möjligheter att ingripa 
                                                 
120 Nordisk Ministerråd, Allemansrätten i Norden, s. 19 
121 Ibid. s. 19f 
122 Ibid. s. 18 
123 Straffeloven 400§ samt BrB 12:2 2st 
124 Terrängkörningslagen 1§ samt Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 2§, 4a§ 
125 NJA 1996 s. 495 samt Falkanger, Thor, Tingsrett, Universitetsforlaget s. 435f 
126 Friluftsloven 1a§ samt BrB 12:4 
127 Friluftsloven 9§ 
128 Friluftsloven 8§ 
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med föreskrifter för att skydda markägaren. Markägaren kan vidare få tillstånd av 
avspärra områden som är särskilt utsatta av allmänheten.129 
 
Huruvida Sverige bör precisera allemansrättens innehåll genom lagstiftning har som 
tidigare nämnts diskuterats sedan länge. Ett flertal av de motioner som studerats är av 
uppfattningen att allemansrätten bör utredas för att dess innehåll ska kunna fastställas.130 
Det främsta argumentet för en svensk lagstiftning av allemansrätten är att utreda dess 
gränser, i synnerhet gällande det kommersiella utnyttjandet av allemansrätt.131 Det råder 
dock politisk enighet om att allemansrätten är något Sverige ska värna om, men det är 
oklart hur detta ska ske.132 
 
De främsta argumenten mot en svensk lagstiftning på allemansrättens område är, enligt 
denna studie, de lagtekniska problem en sådan lagstiftning skulle innebära samt att de 
grundläggande principerna om allemansrätt redan finns i medborgarnas rättsmedvetande. 
Det första argumentet innebär att en lagstiftning skulle vara svår att få till stånd eftersom 
allemansrätten ser olika ut i olika delar av landet. Det faktumet att allemansrätten, dvs. 
sedvanerätten, finns i medborgarnas rättsmedvetande torde innebära att man från politiskt 
håll anser att sedvanerätten är tillräcklig i dagens utformning.133  
 
Ytterligare ett argument mot lagstiftning är att rätten skulle försämras och eventuellt 
försvagas om den lagstadgades. Detta torde innebära att en lagstiftning på allemansrättens 
område skulle kunna leda till att äganderätten stärks på bekostnad av allemansrätten.134 
Istället för lagstiftning ansågs goda naturvanor kunna grundläggas tidigt hos 
medborgarna, redan från förskoleålder. Markägare borde även involveras när friluftsliv 
planeras och på så sätt undvika konflikter mellan markägare och allmänhet, exempelvis 
genom samråd.135 
 
De främsta argumenten för en norsk lagstiftning var att rättsläget var oklart och att detta 
skulle kunna leda till konflikter mellan markägare och allmänheten och att en lagstiftning 
skulle kunna medverka till att förhindra detta.136 De invändningar som använts i den 
svenska debatten togs även upp i propositionen till friluftslagen. Det faktum att 
lagstiftningen skulle innebära lagtekniska svårigheter ansåg de inte vara skäl nog att inte 
lagstifta. Lagstiftningen skulle dock inte vara allt för preciserad och på så vis öppnade 
man för olika tolkningsmöjligheter. I propositionen diskuterades även huruvida innehållet 
i sedvanerätten skulle kunna utvecklas och bli tydligare i sitt innehåll. De menade dock 
att sedvanerätten utvecklades långsamt och att det inte fanns några garantier för att 
sedvanan skulle få ett sådant innehåll. Sedvanerättens innehåll ansågs heller inte vara 
tidsenlig varför lagstiftning ansågs behövligt.137   

                                                 
129 Ibid. 18§ 
130 Se bl.a. Motion 1999/2000:MJ701 samt motion 2001/02:MJ212 
131 Se bl.a. Motion FK, 1961:602, s. 16f samt  Motion FK, 1963:288, s.4f 
132 Jordbruksutskottets betänkande 1978/79:8 s. 1ff 
133 Jordbruksutskottets betänkande 1978/79:8 s. 1ff 
134 Debatt av motion 1999/00:MJ701, 16§ Vissa miljöfrågor 
135 Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2004/05:MJU15, En effektivare miljöprövning 
136 Proposisjon nr. 2 1957, Om lov om friluftslivet, s. 5f 
137 Proposisjon nr. 2 1957, Om lov om friluftslivet, s. 9 
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5 Sammanfattande diskussion 
 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur den politiska debatten i Sverige sett ut 
över tid och på så sätt söka klarhet i varför Sverige inte följt Norges exempel och 
specificerat allemansrättens innehåll genom lagstiftning. Resultatet visar att politiker i 
Sverige sedan 1960-talet har debatterat och motionerat flitigt om huruvida Sverige ska 
lagstifta på allemansrättens område eller ej.  
 
De motioner och debatter som studerats har ofta handlat om hur viktig allemansrätten är 
för Sverige, vilket bekräftar att allemansrätten är mycket central i svensk kultur. Över tid 
kan sägas att ämnen som tagits upp i motioner har utvecklats under tiden som här 
studerats. I motioner från 30- och 40-tal ansågs naturen vara en allmän angelägenhet som 
alla medborgare skulle ha tillgång till. Människans rätt till naturen skulle därför skyddas. 
På 60-talet började dock motioner inkomma som handlade om att skapa normer för 
människans umgänge med naturen i syfte att skydda naturen. Allemansrätten betraktades 
även som en vikig del för fortsatt välfärd i Sverige. Allemansrätten ansågs bl.a. spela en 
vikig roll för jämlikheten eftersom den möjliggjorde naturupplevelse för alla, oavsett 
klasstillhörighet. Intressant är även att motionerna pekar åt att det råder politisk enighet i 
Sverige om att allemansrätten är av yttersta vikt och att rätten ska värnas. 
 
I motionerna, debatterna och utskottsbetänkandena framkommer argument både för och 
emot lagstiftning av allemansrätt. För lagstiftning talar främst att allemansrättens innehåll 
skulle preciseras och konflikter, i synnerhet gällande det kommersiella utnyttjandet av 
allemansrätt, mellan markägare och allmänhet undvikas. Mot lagstiftning talar att rätten 
kan komma att försvagas genom lagstiftning, att det finns lagtekniska svårigheter och att 
sedvanerätten allemansrätt redan finns i medborgarnas rättsmedvetande. I Sverige har 
således sedvanerätten ansetts vara tillräcklig medan de i Norge varit av motsatt åsikt. 
 
Argumentet att en lagstiftning kan leda till att rätten försvagas i förhållande till 
äganderätten är ett underligt argument. Argumentet brukar användas åt det motsatta 
hållet, dvs. att en lagstiftning stärker skyddet av en rättighet. Problematiken kring en 
eventuell lagstiftning av allemansrätten är i detta hänseende märklig eftersom det är just 
bristen på lagstiftning som gjort att konflikter mellan markägare och allmänhet har 
uppstått. Dessa konflikter kan i sin tur komma att hota allemansrätten eftersom det kan 
leda till att respekten för allemansrätten minskar och att rätten på så vis urholkas. 
 
Några av de argument som använts mot en lagstiftning i Sverige diskuterades inför 
stiftandet av friluftsloven i Norge. Intressant är att de i Norge även resonerade kring det 
faktumet att sedvanerätten utvecklas långsammare än samhället i övrigt och att 
sedvanerätten därför lätt blir omodern. I den svenska debatten verkar sedvanerätten 
istället anses som tillräcklig. Detta trots att sedvanerätten inte har lösningar på många av 
de problem som idag uppstår kring allemansrätten. Att sedvanerätten anses vara 
tillräcklig kan bero på att allemansrätten ses som en symbol för frihet och att var och en 
själva ska ta ansvar för deras uppträdande i naturen. Att lagstifta kan då ses som ett 
nederlag gentemot allmänhetens möjlighet och vilja att ta eget ansvar. 
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Det har dock funnits ett förslag på en lag om allemansrätt, vilket redovisades i en 
utredning på 60-talet.138 Förslaget kritiserades och kom aldrig att förverkligas. Därefter 
har liknande förslag på en konkret lagstiftning aldrig lämnats.  I den politiska debatten i 
Sverige verkar lösningen på de problem som uppstått kring allemansrätten kunna lösas 
genom informationsinsatser och genom dialog med markägare innan en verksamhet 
påbörjas. Detta istället för lagstiftning. I Norge valde man istället att vara proaktiv och 
lagstifta tidigt då problemen med ökat friluftsliv började uppmärksammas. Där ansågs 
även problematiken kunna eskalera framgent och en lagstiftning skulle därför motverka 
en sådan utveckling. 
 
Allemansrätt kontra äganderätt är en klassisk politiskt höger vänster fråga. Uppsatsen 
visar att motviljan att lagstifta allemansrätten främst kommer från socialdemokratiskt 
håll. Det vore dock en förenkling att hävda att bristen på lagstiftning endast beror på 
socialdemokraterna. De borgerliga partierna har haft majoritet i regeringen vid ett antal 
tillfällen. Detta är exempelvis fallet idag. Trots detta finns, mig veterligen, inga förslag på 
allemansrättslig lagstiftning.   
 
Min uppfattning är att allemansrätten kontra äganderätt är en känslig politisk fråga i 
Sverige. En lagstiftning på allemansrättens område behöver dock inte stärka och vidga 
allemansrätten utan kan istället verka som ett skydd för naturen. En svensk lagstiftning på 
allemansrättens område skulle kunna klargöra, både för markägare och allmänhet, vad 
som gäller i naturen och vilka följder ett visst handlande kan få. En lagstiftning i stil med 
den norska friluftsloven skulle kunna hänvisa till hänsynsreglerna i MB och på så vis 
tydligt klargöra att dessa regler ska följas vid utövande av allemansrätt. På så vis skulle 
naturmiljön få ett tydligare skydd vid allemansrättsligt utövande. En lagstiftning bör 
vidare vara relativt öppen, såsom den är i Norge. Lagstiftningen borde vidare reglera 
rättens kärna om färdsel och tillfällig vistelse på annans mark. En exakt definition av 
allemansrättens innehåll bör undvikas eftersom det skulle kunna leda till att rätten snävas 
in på platser där sedvanorna är starkare. Detta eftersom sedvanerätten är olika stark i 
olika delar av landet. 
 
Ytterligare något som pekar för lagstiftning på allemansrättens område är det faktum att 
varje generation blir mindre van att vistas i naturen. Det innebär att sedvanan under tid 
kommer att förändras och det kommer att krävas mer information om vad som gäller vid 
vistelse i naturen. Tydlig information krävs även för de turister som kommer till Sverige 
för att ta del av naturen och den typen av turism ökar. Samma problematik gäller för 
personer som flyttar till Sverige. För att lättast kunna delge sådan information krävs att 
allemansrättens innehåll och dess begränsningar är väl definierade.  
 
För att kunna besvara varför Sverige och Norge kommit fram till olika slutsatser gällande 
behovet av en allemansrättslig lagstiftning krävs ytterligare utredningar. Skillnaderna kan 
dock bero på flera faktorer, exempelvis det politiska läget i länderna. Under tidsperioden 
som undersökts har socialdemokraterna varit starka i både Sverige och Norge. Deras syn 
på allemansrätten och hur den bör värnas går dock isär. Detta kan bero på att friluftsliv är 

                                                 
138 SOU 1962:36 
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mer grundläggande i den norska kulturen än i den svenska, vilket kan ha lett till att man 
från politiskt i Norge ansett det extra vikigt att lagstifta och tydliggöra på vilket sätt 
friluftsliv ska utövas. Detta för att skapa tydliga normer för hur friluftsliv bör utövas 
eftersom friluftsaktiviteter är så frekvent förekommande i Norge.  
 
Oslos geografiska läge är en annan möjlig faktor som påverkat. I Oslo finns det nästintill 
alltid snö under vinterhalvåret, vilket ger medborgarna möjlighet att idka friluftsliv 
vintertid även i storstaden. Oslos medborgare kan således idka friluftsliv i större 
utsträckning än i Stockholm där snön sällan ligger kvar. Detta kan vara en bidragande 
faktor till att friluftsliv är mer grundläggande i den norska kulturen än i den svenska.   
 
Skillnaderna kan även bottna i klassfrågor. Friluftsliv har historiskt sett, med största 
sannolikhet både i Sverige och i Norge, varit något som de förmögna ägnat sig åt 
eftersom en förutsättning för friluftsliv är fritid. I Sverige har dessa strukturer levt kvar 
och det fanns länge skillnader i hur medelklassen respektive arbetarklassen idkade 
friluftsliv, medelklassen ägnade sig åt rörligt friluftsliv medan arbetarklassen campade. I 
Norge kanske inte friluftsliv varit en klassfråga på samma sätt som i Sverige.    
 
De bilder av allemansrätten som nämndes i inledningen, de om upptrampade vägar p.g.a. 
turridning och spruckna bergsklippor p.g.a. eldning, tror jag tyvärr kan bli allt vanligare i 
Sverige eftersom vi saknar en tydlig lagstiftning. Det finns som sagt vissa regler som 
klargör rättsläget för allemansrätten och regler om vilka miljökrav som kan ställas på 
utövare av allemansrätt. Eftersom få känner till dessa regler måste regelverket förtydligas 
genom en enhetlig lagstiftning. På så vis kan dessa tråkiga bilder av allemansrätten 
undvikas.  
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