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Sammanfattning 
 

Uppsatsen syftar dels till att analysera allemansrättens kommersiella utnyttjande, dels till att 

undersöka vilka miljökrav som ställs på utövaren av allemansrätt samt vilka instrument 

tillsynsmyndigheten har för att skydda miljön vid ett allemansrättsligt utnyttjande. Undersök-

ningen har utförts genom studier av lagstiftning, propositioner, rättsfall och doktrin. Resultatet 

visar att ett kommersiellt utnyttjande av allemansrätten är tillåtet enligt svensk rätt men att 

utnyttjandet kan förbjudas om det blir alltför intensivt och ger upphov till skador och andra 

olägenheter för markägaren. Undersökningen visar även att det ställs långtgående miljökrav 

på en utövare av allemansrätt och att tillsynsmyndighet kan vidta åtgärder om kraven inte 

efterlevs. Naturen lider trots detta skada, på vissa platser, p.g.a. det intensiva allemansrättsliga 

utnyttjandet. Detta kan bero på att få människor känner till de miljökrav som finns.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Abstract 
 

The essay aims partly to examine the Swedish legislation on commercial use of the public 

access to land (allemansrätt). It also aims to examine which environmental requirements a 

person who uses the public access to land has to fulfill and which instruments the monitoring 

authority has in order to protect the environment. To fulfill the purpose I have studied legisla-

tion, preparatory works, relevant court cases and literature. The results of the essay shows that 

the commercial use of the public access to land is permitted according to Swedish law but the 

use can be forbidden if it becomes too intense and causes damages or other inconvenience to 

the landowner. The essay also shows that there are environmental requirements that reach far 

and that the monitoring authority can take legal proceedings if the requirements are not com-

plied with. Despite the requirements the nature may be damaged by the intensive use through 

the public access to land. That might be due to the fact that few people are aware of the 

environmental requirement.  
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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 

svensk kulturarv. Tänk dig bilden av att promenera efter stranden i en svensk skärgårdsmiljö 

en ljum sommarkväll eller en varm septemberdag, när trädens löv har börjat skifta färg, och 

marken framför dig är röd av lingon. Finns det något svenskare än just sådana bilder? På detta 

sätt vill nog många tänka på allemansrätten: som en slags nationalsymbol som aldrig för-

ändras. Men stämmer den bilden överens med verkligenheten?  

 

Människan har under 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
 Trenden för friluftslivet idag är att vi önskar allt mer äventyrliga 

upplevelser i naturen och att friluftsturismen ökar.
2
 Detta kan medföra oönskade konse-

kvenser och problem för markägaren, naturen och även för de personer som utövar allemans-

rätten för ett mer traditionellt friluftsliv.  

 

Det finns främst två bakomliggande orsaker till problemen: invasionsproblemet och kommer-

sialiseringen. Invasionsproblemet innebär att stora folkgrupper besöker en viss plats. Då en-

skilda personer vistas på en plats, och följer de regler som finns, uppstår sällan skador på 

naturen. Om platsen istället besöks av hundratals personer kan belastningen på naturen bli för 

hög. Denna problematik kan exempelvis uppstå på populära utflyktsmål.
3
 Problemet med 

kommersialisering innebär att företag organiserar friluftsliv, såsom forsränning eller turrid-

ning. Företagen gör detta av vinstintresse, vilket väckt en hel del upprörda känslor. Inte minst 

från markägare vilka menar att det är orimligt att företag ska kunna tjäna pengar på att 

använda deras mark utan tillstånd. Båda dessa problem kan innebära att naturen skadas, även 

om var och en av personerna som utövar allemansrätten håller sig inom dess ramar.
4
 

 

Historiskt sett har intressekonflikter gällande allemansrätten uppstått just mellan allmänheten 

och markägare pga. den inskränkning i äganderätten som allemansrätten innebär. På senare tid 

kan det dock närmast talas om en triangelkonflikt kring allemansrätten där det tredje intresset 

är miljöhänsyn. Tidigare ansågs friluftsliv och miljöhänsyn vara förenliga intressen, när 

människor vistades ute i naturen skulle deras engagemang för miljön stärkas. Idag kan vi dock 

se att friluftsliv och miljöhänsyn inte alltid är förenligt med varandra.
5
  Det faktum att naturen 

kan ta skada av det på vissa platser intensiva utnyttjandet kan i förlängningen leda till att den 

produkt man säljer förstörs, dvs. naturupplevelsen.
6
 Det är därför av intresse att undersöka 

vilka krav som kan ställas på utövare av allemansrätt för att skydda naturmiljön. 

 

                                                           
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
 Rapport från Naturvårdsverket nr 4446, Allemansrätten och kommersen, s. 16 ff 

3
Bengtsson Bertil, Speciell fastighetsrätt - Miljöbalken, 9:e uppl., Iustus förlag, Uppsala 2007, s. 148  

4
 Ibid. s. 147f 

5
 Bengtsson Bertil, Allemansrätt och naturskydd - problem vid en friluftslagstiftning i Festskrift till Gösta Walin, 

Norstedts Juridik, Stockholm 2002s. 42f  
6
Bengtsson, Speciell fastighetsrätt - Miljöbalken, s. 147f 
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1.1 Syfte 

 

Uppsatsens syfte är att analysera allemansrättens kommersiella utnyttjande. Därmed krävs 

först en kortare genomgång av allemansrättens innehåll före fokus läggs på allemansrättens 

kommersiella aspekter. Syftet är vidare att undersöka vilka miljökrav som ställs på utövare av 

allemansrätt, främst vad gäller den organiserade allemansrätten, samt vilka instrument 

tillsynsmyndigheten har för att skydda miljön vid ett allemansrättsligt utnyttjande. Mot bak-

grund av detta kommer en diskussion föras om hur mycket naturen får anses tåla genom det 

kommersiella utnyttjandet av allemansrätten. 

 

1.2 Metod 

 

För att uppnå uppsatsens syfte har jag initialt studerat de författningar som finns på området, 

dvs. grundlag och lag. Vidare har även förarbeten och rättsfall studerats. Slutligen har doktrin 

studerats för att skapa en klarare bild av vad som är gällande rätt. Doktrin har använts i större 

omfattning än brukligt i rättsvetenskapliga arbeten, vilket beror på den begränsade mängden 

lagrum och praxis. På området kommersiell bärplockning är material av mer vetenskaplig 

karaktär ytterst begränsad och den juridiska litteraturen nästintill obefintlig. Källorna som 

används i uppsatsen på det området är därför inte helt tillförlitliga.     

 

1.3 Avgränsningar 

 

Uppsatsen kommer inte särskilt att utreda ideellt utnyttjande av allemansrätten och inte heller 

allemansrätt i förhållande till vattenområde och strandskydd. Uppsatsen avser inte att be-

handla allemansrättens karaktär eller innehåll uttömmande. Eventuella skador som 

markägaren kan lida p.g.a. det kommersiella utnyttjandet kommer heller inte att utredas de-

taljerat.  

 

1.4 Bakgrund 

 

I litteratur om allemansrättens historiska bakgrund framkommer att allemansrätten grundar sig 

på sedvanor, dock råder viss oenighet om hur gamla dessa sedvanor är. Vissa författare menar 

att allemansrätten grundar sig på sedvanor som har anor från medeltiden, majoriteten av litte-

raturen jag tagit del av är av den uppfattningen.
7
 Andra författare är dock mer tveksamma till 

detta och menar att allemansrätten istället kan vara en 1800-1900-tals konstruktion.
8
 

Uppsatsen kommer i det följande redogöra för den syn på allemansrätten som utgör den 

huvudsakliga uppfattningen inom litteraturen.  

 

Allemansrätten har gamla anor och har gett människor rätt att ta sig fram i skog och mark. 

Under medeltiden sågs det nästintill som en självklarhet att färdas genom skogen, då det fanns 

stora marker som ingen gjorde anspråk på och antalet vägar var få. Historiskt sett har således 

allemansrätten haft en annan betydelse för människor än idag, tidigare handlande det främst 

om att ta sig fram genom landet. Syftet var inte att vistas i skogen av rent nöje. Skogen hade 

heller inte samma ekonomiska värde som idag, eftersom det var den odlade marken som var 

mest värdefull. De träd som bar frukt skyddades dock eftersom frukterna hade ett värde som 

                                                           
7
 Se bl.a. Ahlström Ingemar, Allemansrätt och friluftsvett – En bok för friluftsfolk om konsten att umgås med 

natur, markägare och annat friluftsfolk, s. 9f och Christoffersson Ingvar, Samuelsson Erik, Allemansrätt – 

naturvett, LTs förlag, Helsingborg, 1980, s. 13 
8
 Se bl.a. Åslund Åsa, Allemansrätten och markutnyttjande - studier av ett rättsinstitut, LiU-tryck, Linköping, 

2008, s. 283 
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föda för skogsägaren. En person som vandrade genom en hasselskog med hasselnötter fick 

endast plocka hatten eller vanten full med nötter. Naturprodukter som bär och svamp var vär-

defulla för hushållen även då.
9
  

 

Begränsningar av allemansrätten, exempelvis hasselnötterna som nämns ovan, fanns 

nedskrivna i de olika landskapslagarna. Landskapslagarna nedtecknades under 1200-1300 

talen och har än idag betydelse för tolkningen av allemansrätten. 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.
10

  

 

Att allemansrätten skulle vara något typiskt svensk är en missuppfattning. Allemansrätt finns 

även i bl.a. Norge och Finland. Det fanns även en typ av allemansrätt i bibelns länder. I femte 

mosebok står bl.a. att du har rätt att äta bär tills du blir mätt då du passerar en vingård. 

Begreppet allemansrätt har dock tillkommit under senare tid. Begreppet förekommer för 

första gången i litteraturen 1899, på området vattenrätt.
11

 I boken Om svensk vattenrätt står att 

läsa att privat vattenområde tillkommer ”alle män” p.g.a. deras medlemskap i samhället, en 

s.k. allmänningsrätt. Begreppet torde dock kunna härledas ända tillbaka till landskapslagarna, 

i vestgötarätten talas om ”allir mæn”. 
12

  

 

Allmänhetens behov av rekreation och avkoppling tog fart under slutet av 1800-talet och 

särskilt under 1900-talet. Allemansrätten blev då ytterst viktig för att kunna tillgodose dessa 

behov. Av vikt för det ökade friluftslivet har Svenska Turistföreningen (STF) varit genom att 

bidra till ökad tillgänglighet till naturen. Detta skedde exempelvis genom att ordna övernatt-

ningsmöjligheter, ledmarkeringar och ledbeskrivningar. Tillgängligheten ökades initialt i de 

svenska fjällen, men har sedan successivt ökat över hela landet.
13

  

 

1909 infördes regler om bildande av naturreservat i samband med införandet av Sveriges 

första naturvårdslag, vilken varit viktigt för allmänhetens tillgänglighet till naturområden. 

Genom lagstiftningen kunde värdefulla naturområden avsättas för vetenskap och tursim.
14

 

Samma år bildades också naturskyddsföreningen som idag arbetar med att kartlägga miljöhot 

och sprida kunskap om miljöfrågor.
15

  

 

Ytterligare en avgörande faktor för det ökade utnyttjandet av allemansrätten var den tekniska 

utveckling som skedde under 1900-talet. Här kan tvärbanan mellan Luleå och Riksgränsen 

nämnas som exempel. Sträckan öppnades 1902 och fick en oerhörd betydelse för tillgänglig-

heten till fjällen i norr. Vidare kom utvecklingen av transporter och infrastruktur att ha en 

mycket positiv inverkan på antalet människor som utnyttjade allemansrätten.
16

   De senaste 

                                                           
9
 Ahlström , Allemansrätt och friluftsvett, s. 9 

10
 Ahlström, Allemansrätt och friluftsvett, s. 10 

11
 Ibid. s. 11 f 

12
 Jfr. Ahlström, Allemansrätt och friluftsvett, som hänvisat till boken ”Om svensk vattenrätt” på  s. 11 

13
 Sandell Klas, Sörlin Sverker, Friluftshistoria – Från härdande friluftslif till ekoturism och miljöpedagogik, 2:a 

uppl., Carlsson bokförlag, Malmö, 2008, s. 87 ff 
14

 WWF, 100 år med svensk naturvård, WWF EKO 1 2009, s. 2 
15

 http://www.naturskyddsforeningen.se/om-oss/kort-om-oss/, 27/4-2009, Naturskyddsföreningen 
16

 Sandell Klas, Sörlin Sverker, Friluftshistoria – Från härdande friluftslif till ekoturism och miljöpedagogik, 2:a 

uppl., Carlsson bokförlag, Malmö, 2008, s. 87 ff 

http://www.naturskyddsforeningen.se/om-oss/kort-om-oss/
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decennierna har den tekniska utvecklingen bidragit till att människor från andra länder, t.o.m. 

andra världsdelar, kan ta del av den svenska naturen genom allemansrätten.
17

   

 

Det mer moderna förhållandet till naturen som människan påbörjade under det förra seklet 

inleddes under 1930-talet och kallades den sociala naturvåden. Under den tiden skedde en 

förskjutning av synen på naturen, från det mer vetenskapliga perspektivet till en mer socialt 

inriktad naturvård. Människor fick under tidsperioden allt mer fritid, varpå friluftsliv och re-

kreation i naturen blev allt viktigare. Naturens sociala värde ansågs därför lika viktiga som de 

vetenskapliga. Naturen skulle skyddas för människans skull. För att bl.a. främja allemans-

rättslig tillgång till naturområden kunde därför naturreservat bildas.
 18

  

 

På senare tid har konflikter uppstått mellan att bevara miljön och rätten att nyttja miljön. 

Synen på den sociala naturvården har förändrats och idag beaktas även den ekologiska delen 

av naturvården. Grundprincipen för miljöområdet i stort är att samhället ska vara långsiktigt 

hållbart. En del av den principen innebär att naturen har ett eget skyddsvärde. Naturen utgör 

således inte enbart livsmiljöer för människan.
19

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Ibid. s. 98 f 
18

 WWF, 100 år med svensk naturvård, WWF EKO 1 2009, s. 2 
19

 Se MB 1:1 samt Proposition 1997/98:45 del 2, s. 8 
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2. Allemansrätten, dess särdrag och innehåll 
 

Den allmänna uppfattningen om allemansrätten är att den ger oss rätt att färdas över och vistas 

på annans mark. Rätten tillkommer således alla individer. Allemansrätten är dock ett rätts-

område 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 för dem som vistas i naturen.
20

  

 

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 vatten-

områden som tillhör andra och att där plocka svamp, bär och vissa andra naturprodukter. 

Nyttjandet får inte innebära att fastighetsägaren eller andra med särskild rätt till fastighet 

tillfogas nämnvärd skada eller olägenhet”. 
21

 Detta har dock inte lagstadgats.   

 

2.1 Allemansrättens särdrag 

 

I majoriteten av den allemansrättsliga litteraturen beskrivs allemansrätten som en sedvana 

med gamla anor, vilket nämnts ovan. 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. Begreppen sedvana 

och sedvänja uppfattas ofta som synonymer.
22

  

 

I de flesta rättsystem görs skillnad mellan de rättsregler som är stiftade och de regler som inte 

är stiftade. Sedvana är en typ av rättsregel som tillhör den senare kategorin. Kunskap om vad 

sedvanan innehåller erhålls ofta genom utomjuridiska källor som beskriver sedvanan. För att 

en sedvana ska upptas i rättsordningen, och på så vis bli sedvanerätt, krävs att det finns en 

öppning i det säkra regelbeståndet, exempelvis lag, som ger sedvänjan tillträde in i 

rättsystemet.
23

 

 

Sedvanans juridiska relevans har länge diskuterats i den juridiska litteraturen men hur 

legitimeras egentligen en sedvana, dvs. när anses en sedvana vara gällande? I litteraturen 

hävdas ofta att det krävs att regeln har en viss spridning samt en viss varaktighet för att vara 

legitim. Det har då vidare krävts att sedvanan utövas öppet och att personerna som utövar den 

anser att den är bindande för dem som agerar inom just det rättsområdet. Enligt andra, mer 

moderna författare, krävs främst att sedvanan används inom ett juridiskt område för att anses 

legitimerad.
24

  

 

I äldre rätt anges ofta sedvana och sedvanerätt som samma begrepp. Begreppen syftade på de 

regler som inte var formellt stiftade men som ändock accepteras av de rättskipande organen. 

Begreppen bör dock särskiljas eftersom de till viss del innebär olika saker. En sed i ett sam-

hälle behöver exempelvis inte vara rättslig även om sedens innehåll tydligt kan fastställas.
25

  

 

Skillnaden mellan sedvana och sedvanerätt är att sedvanan är en beskrivning av ett tillstånd 

som inte behöver ha någon rättslig relevans. När beskrivningen av ett tillstånd istället har 

                                                           
20

 Ahlström Ingemar, Allt om allemansrätten ett svenskt kulturarv, Hilmas förlag, Solna, 2008, s. 9 f 
21

 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 300 
22

 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 
23

 Strömholm Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning - en lärobok i allmän rättslära, 5:e uppl., Nordstedts 

juridik, 1996, Stockholm, s. 235  
24

 Strömholm S, Rätt, rättskällor och rättstillämpning - en lärobok i allmän rättslära, s. 235 ff 
25

 Ibid. s. 234 
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rättslig relevans kallas det sedvanerätt. Sedvana bygger som andra rättsregler på normer, 

normen för sedvanan är av social karaktär medan normen för sedvanerätten istället är av 

rättslig karaktär.
26

 För att en sedvana ska få sedvanerättsstatus krävs att den beaktas som 

auktoritetsskäl i den juridiska argumentationen. Sedvanan blir sedvanerätt då den godtas i 

domstolen, dvs. när domstolarna tar hänsyn till sedvanan i det enskilda fallet och på så vis 

bildar praxis på området. Peczenik menar dock att det faktum att all sedvanerätt skulle skapas 

av domstolarna innebär en nedvärdering av folkets förmåga att skapa gällande rätt. Han menar 

vidare att enskildas sedvana kan uppfylla de krav som måste uppfyllas för att sedvanan ska 

uppfattas som en sedvanerätt, exempelvis varaktighet, lika väl som domstolarnas praxis gör. 

De enskildas sedvanerätt kan således skapa en godtagbar ordning i samhället och Peczenik 

ställer sig därför frågan varför han skulle vägra beteckna en sådan typ av sedvana för sedvane-

rätt.
27

 

 

En sedvanerätt kan förenklat beskrivas som sedvanor som erkänns som rättsligt bindande 

regler i domstolen trots att de inte finns stadgade i lag. Huruvida allemansrätten är en sed-

vanerätt eller ej beror på hur begreppet sedvanerätt definieras. Allemansrätten torde inte helt 

genomgående vara en sedvanerätt men delar av rätten bör uppfylla kriterierna för sedvanerätt. 
28

 Somliga av normerna som utgör sedvanan är således sedvanerätt medans andra normer 

fortfarande är att betrakta som sedvana. 
29

 

  

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 

nyttjar 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. 

Sättet vi nyttjar allemansrätten på har vidare förändrats drastiskt under de senaste 

decennierna. Sedvanan skiljer sig åt mellan olika generationer och även sättet att utöva 

friluftsliv har ändrats. Det blir därför svårt att avgöra hur människor generellt beter sig på 

annans mark och därigenom svårt att genom sedvanan fastställa ett säkert allemansrättsligt 

innehåll. Eftersom nyttjandet av allemansrätten är så pass varierande i olika delar av landet 

och även bland olika friluftslivsutövare torde sedvänjans värde som vägledning för 

domstolarna sjunka.
30

    

 

En sedvanerätt bekräftas i domstol. Genom domstolarnas argumentation kring allemansrätten 

definieras dess innehåll. En sedvana blir en sedvanerätt just genom praxis och på så vis har 

domstolen en exklusiv rätt att fastslå innehållet i rätten. Sedvanan är dock samtidigt en del i 

ett större sammanhang, en del av samhället. I den samhälleliga kontexten utvecklas rätten 

genom resonemang och diskussion om just sedvanan.
31

  

 

 

2.2 Allemansrättens innehåll 

 

Allemansrättens innehåll finns inte definierat i lagstiftning och rätten omnämns på ett fåtal 

ställen. Det finns främst två lagrum som uttryckligen nämner allemansrätten i svensk lag-
                                                           
26

Åslund, Allemansrätten och markutnyttjande - studier av ett rättsinstitut, s. 282 
27

 Peczenik Aleksander, Vad är rätt? Om demokrati, rättsäkerhet, etik och juridisk argumentation, Fritzes förlag, 

Göteborg, 1995, s. 229 ff 
28

 Westerlund Staffan, Nutida allemansrättsliga frågor, Miljörättslig tidskrift, 1995:1, utgiven av Institutet för 

miljörätt i Uppsala, s. 88 
29

 Åslund, Allemansrätten och markutnyttjande - studier av ett rättsinstitut, s. 41 
30

 Bengtsson Bertil, Allemansrätt och markägarskydd, Norstedts, 1966, Stockholm, s. 26 f 
31

 Åslund, Allemansrätten och markutnyttjande - studier av ett rättsinstitut, s. 195 
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stiftning. I förhållande till stadgandet om egendomsskyddet i RF stadgas att ”alla ska ha 

tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som föreskrivs ovan”.
32

 

 

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.
33

  

 

Grundlagsändringen kom att mötas av en hel del kritik. Bl.a. av professor Bertil Bengtsson 

som menade att lagstadgandet tillkommit genom en inte helt gynnsam kompromiss mellan de 

borgerliga partierna och socialdemokraterna. De borgerliga partiernas syfte var att stärka 

äganderättens ställning, särskilt genom att grundlagsstadga om ersättning vid rådighets-

inskränkningar. Socialdemokraterna ansåg det då angeläget att grundlagsfästa allemansrätten 

och på så vis kom man till den kompromiss som nu finns stadgad i RF 2:18. Kompromissen 

föll dock inte särskilt väl ut. För allemansrätten innebar den endast att rätten existerar, varken 

utan bestämt innehåll eller på bestämda områden.
34

  

 

Tredje stycket är problematiskt vad gäller skyddsregelns formulering. Paragrafen stadgar som 

nämnts att alla ska ha tillgång till allemansrätten oberoende vad som föreskrivits ovan. Vad 

föreskrivs ovan? Jo, det rör 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. Eftersom paragrafen inte alls tar sikte på 

åtgärder av enskilda blir hänvisningen till vad som ovan föreskrivits i princip meningslös. 

Bengtsson menar att det skydd som allemansrätten givits genom grundlagsändringen är 

närmast värdelöst.
35

       

 

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 frilufts-

intressen och friluftsverksamhet kan leda till skador och andra olägenheter på naturen, 

principen är därför vikig.
36

  

 

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.
37

  

 

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 strand-
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 Proposition 1993/94:117 s. 15 ff 
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skyddet 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.
38

 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. 

2.2.1 Straffrättsliga bestämmelser 

 

Allemansrättens innehåll och dess yttre begränsningar fastställs till viss del genom 

motsatsvisa tolkningar av vissa straffstadganden.
39

 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.
40 

 

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.
41

 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.  

 

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.
42

 Att färdas med motordrivna fordon över 

annans mark är däremot förbjudet.
43

  

 

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.
44

  

 

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 
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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.
45

 Enligt praxis är det dock inte tillåtet att plocka en 

större mängd vitlav.
46

  

 

Lagbestämmelsen är främst till skydd för markägaren och inte ett skydd för naturen, de natur-

produkter 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. Tidigare plockades främst blommor och bär för husbehov och sådana 

mängder ingår givetvis i allemansrätten. I allemansrätten ingår dock inte att frakta bort ton 

med sten ur nedlagda gruvor e.dyl. Att ta med sig större mängder hyggesavfall för att elda 

under vinterhalvåret ingår inte heller i allemansrätten. Det är dock tillåtet att plocka hur stora 

mängder bär som helst, även för kommersiella syften.
47

 Organiserade bärplockare plockar 

stora mängder bär i Sverige varje år, vilket skapat konflikter. Se vidare i kapitel 3.2. 

 

Vilda bär räknas enligt 2:1 JB som tillbehör till fast egendom och tillhör således markägaren 

så länge de står på rot. Utövare av allemansrätten har dock rätt att plocka bär och då bäret 

skiljs från busken tillhör de plockaren.    

   

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. Begås någon av 

dessa handlingar döms denne för egenmäktigt förfarande eller självtäkt.
48

  

 

Även stadgandet om hemfridsbrott kan vara aktuellt vid ett allemansrättsligt utnyttjande. 

Detta sker  någon olovligen intränger eller stannar kvar där annan har sin bostad.
49

 

 

2.2.2 Praxis samt förhållandet till skadestånd och vite 

 

Allemansrättens innehåll utvecklas framför allt genom praxis och det finns få rättsfall som 

behandlar allemansrätten isolerat. Ett sådant mål är dock bryggfallet som handlar om en 

sommarstugeägare som anlade en brygga. Bryggan bestod av sten som samlats från sjöbotten 

för att underlätta för bad. Stugägaren hade dock ingen strandtomt utan anlade istället bryggan 

på grannens mark där stugägaren brukade bada. Grannen yrkade att stugägaren vid vite skulle 

åläggas att återställa stranden och ta bort bryggan. Stugägaren menade att han handlat inom 

allemansrätten eftersom vattnet inte tillhörde grannen och eftersom inga stenar kastats upp på 

stranden. HD fastställde HovR dom och fann att anläggandet av bryggan innebar ett varaktigt 

besittningstagande och utnyttjanden av grannens fastighet och ett sådant intrång i ägande-

rätten skulle grannen inte behöva tåla. Stugägaren var dock inte förhindrad att bada eller till-

fälligt använda grannens strand som båtplats.
50

  

 

Även vitlavsmålet behandlar allemansrättens innehåll. Fallet handlar om ett par som 

tillsammans med inhyrda plockare plockade 1300 lådor vitmossa. Varje låda innehöll 15 liter. 

Plockningen skedde på annans mark under åberopande av allemansrätten. Åklagaren yrkade 
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stöld trots att inte vitlav räknas upp som ett av de naturalster som är förbjudet att plocka enligt 

12:2 2st BrB. Högsta domstolen kom fram till att plockning av naturprodukter till viss del är 

begränsat enligt 12:2 2st BrB.
51

 Vitlav räknas som sagt inte upp i paragrafen men kunde 

eventuellt anses som ”annat sådant, som ej är berett till bruk”.
52

 HD förde en diskussion om 

karaktären i de naturalster som uppräknas i paragrafen. Det gemensamma karaktärsdraget var 

att de representerar ett ekonomiskt värde för markägaren, åtminstone i äldre tid. HD kom fram 

till att vitlav kan plockas i stora mängder på kort tid med avsevärd ekonomisk vinning. Om en 

sådan exploatering skulle öka kunde det medföra skada på mark och för annan växtlighet. HD 

resonerade även kring skillnader mellan olika naturalster och kom fram till att vitlaven åter-

växer långsamt till skillnad från svamp och bär. Vitlav skulle därför inte kunna plockas utan 

markägarens tillstånd förutom i obetydlig mängd. Gärningen bedömdes därför som stöld.
53

        

 

Allemansrättens yttersta gräns bestäms även av skadeståndsrättsliga regler. Det finns dock 

inga rättsfall där domstolen prövat huruvida skadestånd skall utgå om någon överträtt reglerna 

för allemansrätten. Det har däremot förkommit resonemang i domstol som ligger nära de 

skadeståndsrättsliga principerna. Ett sådant mål är det s.k. forsrännarfallet som kommer att 

utredas närmare i tredje kapitlet. Målet handlade egentligen om ett förbud, men 

argumentationen som fördes i domstolen, framför allt i HovR, grundades till viss del på 

skadeståndsrättsliga principer. Kärande hade således med största sannolikhet erhållit 

skadestånd om talan varit utformad som en skadeståndstalan istället för en förbudstalan.
54

    

 

Vitesförbud innebär ytterligare en möjlighet att begränsa ett otillåtet nyttjande av fastighet, 

även då nyttjandet är av mer varaktig karaktär. En vitestalan kan riktas mot en person i 

samband med en förbudstalan och vite bör förutsätta att det inte finns ett lagstadgat 

straffansvar för det handlande som vitet riktas mot. Ett vite torde egentligen endast bli aktuellt 

då ett nyttjande konstaterats och att det finns stor risk att nyttjandet upprepas.
55
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3. Allemansrätten och dess kommersialisering  
 

På senare år har allemansrätten i allt större utsträckning utnyttjats i kommersiella syften. Ett 

kommersiellt utnyttjande kan innebära att en person bedriver friluftsverksamhet, exempelvis 

bärföretag som anställer personer för att plocka bär på annans mark i ett vinstsyfte. Detta görs 

utan markägarens tillstånd med stöd av allemansrätten. För naturen har kommersialiseringen 

inneburit att fler människor fått tillång till den: dels genom att kommersialiseringen bidragit 

till att öka tillgängligheten till naturen, dels genom att antalet utövare av allemansrätten 

ökat.
56

 Följande kapitel syftar till att utreda vad som är gällande rätt vid ett kommersiellt 

utnyttjande av allemansrätt.  

 

3.1 Begreppet kommersialisering 

 

Ordet kommersialisering innebär att göra något till föremål för vinstdrivande verksamhet.
57

 

Denna definition innefattar både svenska och utländska näringsidkare som bedriver 

verksamhet i vinstsyfte. Det är dock svårt att helt klargöra gränsen mellan kommersiell verk-

samhet och ideell verksamhet. En friluftsaktivitet kan ofta initialt drivas i ideell regi för att 

sedan övergå till att drivas i vinstsyfte och på så vis bli kommersiell. Gränsdragningen mellan 

ideell och kommersiell verksamhet är ibland nästintill omöjlig.
58

 

 

3.2 Problem med kommersialisering 

 

Det finns framför allt två situationer som är särskilt problematiska när det gäller utnyttjandet 

av allemansrätt. Det första kallas invasionsproblemet och syftar på situationer då stora 

grupper av människor besöker en viss plats. De regler som finns på allemansrättens område 

riktar sig främst till hur enskilda personer ska uppträda då de utövar allemansrätten. Naturen 

påverkas inte i större utsträckning när enstaka personer vistas där, förutsatt att de håller sig 

inom ramarna för reglerna. Om platsen istället besöks av hundratals personer blir situationen 

en annan. Även om samtliga besökare håller sig inom ramarna för reglerna, kan skador på 

djur- och växtlivet inom känsliga områden uppkomma. Problematiken kan uppstå på populära 

utflyktsmål och i synnerhet nära större städer. 
59

  

 

Ett tydligt exempel på en situation då invasionsproblem kan uppstå är orienteringstävlingar. 

En sådan tävling innebär att ibland hundratals människors styrs till samma område, utan 

markägarens tillstånd. En sådan tävling kan innebära skador för naturen, dels genom de 

deltagare som riskerar att skada naturen under tävlingen, dels genom de tillfälliga parkerings-

platser som måste ordnas för evenemanget.
60

 

 

Den andra situationen gäller den kommersialisering av allemansrätten som uppstått under 

senare år. Kommersialisering sker genom att företag organiserar friluftsliv på vissa populära 

platser; den stora skillnaden mellan invasionsproblemet och kommersialiseringen är att det 

senare drivs i ett vinstintresse. Problemet innebär, liksom invasionsproblemet, att naturen kan 

skadas när stora folkgrupper vistas på samma plats. Detta har väckt upprörda känslor hos bl.a. 
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markägare som menar att det är orimligt att företag ska kunna tjäna pengar på att använda 

markägarens mark utan dennes tillstånd. 
61

  

 

Invasions- och kommersialiseringsproblem kan även hänga samman. Genom 

kommersialiseringen styrs grupper av människor till en viss plats och på så vis kan invasions-

problematik uppstå. Ett tydligt exempel på detta är organiserad bärplockning. Organiserad 

bärplockning drivs i vinstsyfte och innebär att stora folkgrupper styrs till vissa områden, 

vilket innebär att belastningen för naturen kan bli hög.
62

  

 

De svenska skogarna producerar stora mängder vilda bär varje år. Den årliga produktionen av 

bär uppskattas till ca 500 000 ton i Sverige. Plockning av bär sker främst i Norrland och 

Svealand och den största andelen bär plockas för privat konsumtion.
63

 År 2000 plockades ca 

14 000 ton bär av kommersiella bärplockare vilket knappt motsvarar 5 % av den totala 

mängden bär som produceras årligen.
64

 Majoriteten av bärplockare i Sverige är utländska 

medborgare. Under säsongen år 2000 beräknas ca 8000 bärplockare arbetat i Sverige. Bären 

som plockas går antingen direkt till försäljning eller till förädlingsindustri. De vanligaste 

formerna av förädling är sylt- och saftproduktion. Bären används även i allt högre utsträck-

ning till hälsokostindustrin i Sydeuropa och Asien.
65

     

 

Problemen med den kommersiella bärplockningen består, från markägarperspektivet, främst 

av nedskräpning och störning av jakt. Nedskräpning beror på bristande kunskaper om hänsyn 

till naturen, vilket ofta beror på kulturella skillnader. Informationen som bärplockarna får av 

arrangörerna är många gånger bristfällig. Högsäsongen för bärplockning sammanfaller i 

exempelvis Norrland med älgjakten vilket skapat konflikter. Jakten störs av bärplockarna som 

inte behöver tillstånd för att plocka på annans mark. Även säkerhetsproblem kan uppstå då 

bärplockare vistas i skogen under jakten. Detta kan medföra ekonomiska förluster för mark-

ägaren.
66

   

 

Det finns en mängd andra exempel på kommersiellt utnyttjande av allemansrätt, bl.a. 

organiserat friluftsliv såsom turridning och paddling. Problemen som denna typ medför ökar i 

takt med att turismen i Sverige ökar. Det är dock viktigt att påpeka att all form av naturturism 

inte är skadlig för naturen. En ökad kommersialisering kan leda till problem på lokal nivå då 

exempelvis naturområden som tidigare varit relativt orörda plötsligt besöks av en stor mängd 

människor. Trenden för friluftsliv är att man i högre utsträckning inriktar sig mot äventyr 

vilket bl.a. kan innebära snabba båtturer och klättring, vilket kan ha negativ inverkan på 

miljön.  Brist på information är ytterligare ett problem för allemansrätten. Turister från andra 

länder är inte lika välinformerade om de regler som gäller i naturen som svenskar.  Den ökade 

turismen kan i förlängningen utgöra ett hot mot sig själv genom att bidra till att naturmiljön 

försämras.
67

  

 

Problemet med kommersialisering och organiserat friluftsliv diskuteras i propositionen till 

MB. Regeringen konstaterar i propositionen att friluftslivets intressen kan kollidera med 
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naturvårdsintressen, eftersom friluftsliv i kommersiella former kan leda till skada och olägen-

het för naturen.
68

  

 

Då frågor rörande kommersialisering av allemansrätten ska behandlas juridiskt är det viktigt 

att ha allemansrättens ändamål i åtanke. Ändamålet är att möjliggöra enskilda personers 

rörlighet i naturen, inte att företag ska bedriva affärsmässigverksamhet på fastighetsägarens 

bekostnad. Detta har lett till att jurister idag skiljer på kommersiellt och privat utnyttjande av 

allemansrätten i vissa sammanhang. Ett sådant sammanhang är fastighetsägarens rätt till 

skadestånd om någon vållat skada på egendomen, avsiktligt eller oaktsamt. Detta enligt 

allmänna skadeståndsrättsliga regler. När det gäller kommersiellt utnyttjande kan man kräva 

att företagen visar fastighetsägaren särskild hänsyn.
69

  

 

Hur stor hänsyn ska då en markägare visa vid ett kommersiellt utnyttjande av allemansrätten? 

Toleransgräns är ett viktigt begrepp för att avgöra just detta. Begreppet syftar till att dra en 

linje för när ett beteende på allemansrättsliga grunder överskrider innehållet i rätten. 

Toleransgränsen innebär en gräns för vad markägaren är skyldig att tåla p.g.a. allemansrätten. 

Var den exakta gränsen går är dock svårt att avgöra.
70

 Gränsen är inte lagstadgad.  

 

Toleransgränsen kan även diskuteras i förhållande till invasionsproblemtiken som utretts 

ovan. För markägaren uppstår en skada till följd av invasionen då den sammanlagda skadan 

överstiger toleransgränsen. Problemet är dock att varje enskild utövare av allemansrätten 

endast bidrar marginellt till den totala skadan. Det finns med andra ord ingen särskild person 

som är vållande till skadan, trots att den överstigit vad en markägare får anses tåla. 

Westerlund anser att detta är en av allemansrättens paradoxer: markägarens skada är så pass 

stor att den överstiger toleransgränsen men det finns ingen särskild person som kan anses 

vållande.
71

  

 

3.3 Forsrännarfallet  

 

Det finns ett prejudicerande rättsfall som behandlar frågan om vad som gäller vid 

kommersialisering av allemansrätten: NJA 1996 s. 495 (forsrännarfallet). 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. Fastighetsägaren anförde i TR att det hörde ett naturskönt 

område till hans fastighet, vilket var mycket attraktivt för det rörliga friluftslivet. På detta 

område bedrevs forsränning. Ägaren till grannfastigheten (vidare kallad arrangören) bedrev en 

verksamhet i form av uthyrning av forsränningsutrustning på egen mark. Den hyrda 

utrustningen tog deltagarna sedan med sig till fastighetsägarens mark där forsen låg. Verk-

samheten drevs i kommersiellt syfte och var av stor omfattning. 

 

Efter att deltagarna åkt ner i forsen tog de sina flottar och gick tillbaka till utgångspunkten. 

För att ta sig tillbaka klättrade de i forsbranterna och förorsakade på så vis skador då jorden 

eroderade och föll ner i strömmen. Fastighetsägaren menade vidare att detta påverkade fiske-

beståndet negativt och att det även medförde olägenheter vid bedrivande av jakt på 

fastigheten. Djuren skrämdes av den stora mängden människor som uppehöll sig på området.  

Fastighetsägaren yrkade därför att TR skulle fastställa att arrangören inte hade rätt att 
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arrangera forsränning på fastighetsägarens mark utan dennes samtycke samt att TR vid vite 

skulle förbjuda arrangören att fortsätta med detta.  

 

Arrangören bestred yrkandet och anförde bl.a. att besökare av forsen torde kunna åberopa 

allemansrätten till stöd för forsränningen. I andra hand menade han att de förslitningar som 

uppstått genom verksamheten inte överskred en nivå som fastighetsägaren får anses acceptera 

på allemansrättsliga grunder.  

 

Domstolarna hade således två frågor att ta ställning till: Dels huruvida det förelåg en rätt att 

bedriva den sortens verksamhet som arrangören gjorde, dels (om den första frågan besvarades 

jakande) hur stort intrång fastighetsägaren får anses tåla. TR ansåg att målet skulle bedömas 

utifrån huruvida de skadorna som uppstått på fastighetsägarens mark gick utöver vad denne 

normalt måste tåla p.g.a. allemansrätten. Vidare ansåg rätten att en skadeståndstalan eller en 

vitestalan endast kan föras med framgång då dessa motsvarar de störningar som överstiger 

vad fastighetsägaren måste tåla. Fastighetsägaren hade dock själv uppgett att han inte hade 

något emot att fastigheten nyttjas inom ramarna för allemansrätten men att problemet med 

forsränningen var att den vid tidpunkten var för omfattande. Forsränningen som sådan är 

m.a.o. inte till skada för fastigheten. Eftersom det saknades en närmare utredning kring när 

skada uppstår, hur många flottar som kan fara ner för forsen exempelvis, kunde yrkandet om 

ett absolut förbud mot arrangörens verksamhet inte utdömas. Käromålet ogillades.  

 

En lagman var dock skiljaktig i TR och menade att arrangörens verksamhet borde förbjudas 

eftersom den utgjorde en oacceptabel inskränkning i fastighetsägarens äganderätt. Denne 

menade att det vare sig fanns stöd i lag eller sedvänja för verksamhet som innebar ekonomisk 

vinning för arrangören genom att denne använde sig av annans mark.
72

  

 

Även i HovR diskuterades förhållandet mellan allemansrätten och äganderätten. Resone-

manget grundade sig i 2:18 3st RF samt proposition till den nya grundlagsbestämmelsen, 

prop. 1993/94:117. HovR menade att rätten i första hand skulle ta sikte på om arrangören 

överskridit gränserna för allemansrätten. HovR menade att allemansrätten får sitt innehåll 

genom motsatsvisa tolkningar av vissa straffbestämmelser, men att allt utnyttjande av annans 

fastighet som inte är straffsanktionerat inte kan vara tillåtet. Utnyttjandet får inte gå så långt 

att fastighetsägaren lider skada eller olägenhet. HovR ansåg att skadorna som arrangören 

åsamkat på fastighetsägarens mark klart översteg vad denne på allemansrättsliga grunder får 

tåla.  

 

Vidare diskuterades det kommersiella utnyttjandet av allemansrätten. Rätten fann att det i 

vissa fall tordes kunna ställas högre krav på att arrangören vidtar åtgärder för att undvika 

skada, exempelvis då denne utnyttjar en fastighet i kommersiellt syfte för en verksamhet av 

större omfång och som är varaktig. Om en kommersiell verksamhet kan leda till skador på 

fastigheten och de åtgärder som vidtas av arrangören inte räcker för att undanröja skadan, bör 

det i sista hand kunna krävas att arrangören avbryter verksamheten. Arrangörens verksamhet 

ledde till skador på fastigheten samt andra olägenheter för fastighetsägaren och detta var 

arrangören medveten om. HovR fann därför att arrangören saknade rätt att bedriva verksam-

heten utan fastighetsägarens medgivande. Han förbjöds vid vite att fortsätta verksamheten.  
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Även i denna instans fanns skiljaktiga; två stycken närmare bestämt. Dessa menade att TR:ns 

domslut borde fastställts eftersom en talan om vitesförbud endast får föras angående 

skada/olägenhet som överstiger en viss toleransgräns.
73

  

 

I HD diskuterades främst frågan vem allemansrätten tillkommer samt huruvida ett 

kommersiellt utnyttjande av allemansrätten är acceptabelt. 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 kollek-

tivt 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 det inte förelåg något 

hinder mot att utnyttja allemansrätten i kommersiella syften eftersom det inte finns 

bestämmelser som förbjuder organiserad friluftsverksamhet. Domstolen påpekade bl.a. att 

kommersialiseringen kan bidra till att göra svårtillgänglig terräng mer lättillgänglig. 

Arrangörens utnyttjande hade dock, 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. Den delen av utnyttjandet som översteg den tillåtna 

gränsen förbjöds därför.  

 

Var den gränsen gick utreddes inte närmare i fallet, utan domstolen ansåg att verksamheten 

bör begränsas till den nivå som fastighetsägaren yrkat. Utnyttjandet har i det här fallet medfört 

skador och andra olägenheter för fastighetsägaren och arrangören skulle därför sakna rätt att 

utan tillstånd från fastighetsägaren arrangera forsränning samt förbjudas vid vite att fortsätta 

med verksamheten.
74

             

 

Forsrännarfallet visar tydligt hur osäkert rättsläget är när det gäller allemansrätt. Alla instanser 

har allemansrätten som utgångspunkt, men fokus hamnade på olika aspekter av rätten. TR 

fokuserade främst på hur stort intrång markägaren måste tåla p.g.a. allemansrätten. Instansen 

ansåg således inte att det fanns anledning att utreda huruvida allemansrätten kan utnyttjas i 

kommersiellt syfte. Detta togs som självklart. TR diskuterar inte heller vem allemansrätten 

tillkommer och hur förhållandet mellan äganderätt och allemansrätt ser ut. HovR diskuterade 

bl.a. förhållandet mellan äganderätt och allemansrätt samt om det fanns anledning att sänka 

skaderekvesitet då skadan uppstått genom kommersiellt utnyttjande av allemansrätten. I de 

båda underinstanserna fanns dessutom skiljaktiga, exempelvis lagmannen i TR som ansåg att 

kommersialisering av allemansrätten inte har stöd i vare sig lag eller sedvänja. HD var den 

instans som resonerade kring vem allemansrätten tillkommer. Domstolen kom fram till att 

allemansrätten får utnyttjas i kommersiella syften så länge utnyttjandet inte blir så intensivt att 

det medför skada eller olägenhet för fastighetsägaren.
75 

 

När det gäller kommersialisering av allemansrätten är detta mål den enda rättskälla som ger 

en någorlunda tydlig vägledning om vad som är gällande rätt på området. De slutsatser som 

kan dras är att kommersiell verksamhet som grundas på allemansrätten är tillåten, dock med 

vissa begränsningar. Fastighetsägaren kan få utnyttjandet förbjudet om det är så intensivt att 

det medför skador och olägenheter av betydelse för denne. I målet diskuterades främst hur 

mycket en markägare ska behöva tåla p.g.a. allemansrätten. Från det resonemanget kan 

paralleller dras till hur mycket naturen får anses behöva tåla genom allemansrättsligt utnytt-

jande. Fastighetsägaren åberopade att utnyttjandet lett till skador på djur- och växtlivet. 
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Miljöhänsynen var således viktig i detta mål eftersom HD i sin dom skriver att arrangörens 

utnyttjande blivit för intensivt och olämpligt med hänsyn till just växt- och djurliv.
76

 

    

Målet har även diskuterats i propositionen i MB där man konstaterar att ett kommersiellt 

utnyttjande av annans mark kan leda till skadeståndsskyldighet. För att skadestånd ska utgå 

krävs dock ett vållande från arrangörens sida, dvs. arrangören ska ha orsakat skadan genom 

uppsåt eller oaktsamhet. Vidare diskuteras huruvida förutsättningarna för skadestånd är upp-

fyllda om en arrangör hänvisar en större samling personer till ett naturområde som är extra 

känsligt och kommer fram till att det torde räcka. Skadestånd skulle även kunna utgå då en 

arrangör lämnar felaktiga uppgifter om vad som gäller enligt allemansrätten. Särskilt till 

personer som innehar mindre kunskap på området. I propositionen står även att det inte finns 

stöd i gällande rätt för att en arrangör behöver fastighetsägarens samtycke för att bedriva sin 

verksamhet. Det förhåller sig dock mer osäkert huruvida en arrangör ska kunna bedriva mer 

eller mindre permanent verksamhet på fastigheten utan fastighetsägarens tillstånd.
77

    

  

3.4 Vem tillkommer allemansrätten? 

 

Lagstiftningen på allemansrättens område är inte särskilt uttömmande men den klargör en sak, 

nämligen att allemansrätten tillkommer alla eller var och en.
78

 Frågan är dock om 

allemansrätten endast tillkommer fysiska personer eller om även juridiska personer, såsom 

företag, också har en allemansrätt. 

 

Det finns tre olika kategorier av personer som utövar allemansrätt. För att använda Åslunds 

terminologi kallas den första ”utövaren” och utövar sin allemansrätt enskilt, den andra kallas 

”utövaren i kollektivet”, vilket är en person som utövar sin allemansrätt i en större grupp, den 

tredje kallas ”kanalisatören” vilken kanaliserar andra personers utövande. Kanalisatören an-

ordnar exempelvis organiserat friluftsliv. Samtliga personer nyttjar annans mark på ett sätt 

som är förenligt med allemansrätten. Kanalisatören kan således vara en juridisk person, 

exempelvis ett turistföretag.
79

  

 

Allemansrätten tillkommer idag även juridiska personer vilket slagits fast av HD i bl.a. 

forsrännarfallet. Om vi blickar bakåt i tiden finns skäl för uppfattningen att allemansrätten 

endast tillkommit enskilda personer. Detta eftersom den innebar en enskild rätt att färdas och 

vistas på annans mark. Före 1950 nämndes ofta allemansrätten som en rätt som fanns för 

personens eget bruk. Det har inte funnits, och finns heller inget idag, något som talar för att 

allemansrätten kan upplåtas. Allemansrätten torde istället kännetecknas som en rätt som inte 

är överlåtbar. Under de senaste decennierna har dock även juridiska personer tillerkänts en 

allemansrätt i Sverige, vilket väcker frågeställningen när gällande rätt har utvecklats och ut-

vidgas till att innefatta även företag.
80

 

 

 Någon ny lagstiftning på området med ett sådant innehåll har inte gjorts och det finns heller 

ingen tydlig rättspraxis som anger vem allemansrätten tillkommer. Det kan hävdas att praxis, 

exempelvis forsrännarfallet, uppstått genom att organiserade former av friluftsliv faktiskt 
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blivit vanligare och att den utvecklingen utgör egen praxis. Det torde dock inte ha samma 

innebörd som om rättspraxis ändrats.
81

    

 

3.5 En lagstiftning om allemansrätt? 
 

De ovanstående kapitlen visar att rättsläget på allemansrättens område är osäkert. En lösning 

på problemet kan vara en utökad lagstiftning som definierar rättens innehåll samt dess 

begränsningar. Huruvida allemansrätten bör lagstiftas eller ej har diskuterats vid ett flertal 

tillfällen genom åren. Argumenten mot en lagstiftning brukar främst grundas på att 

lagstiftning inte skulle innebära någon vinst, utan att det är bättre att förlita sig på människors 

sedvana och en allmän naturvårdsupplysning. Från visst politiskt håll menar man att det kan 

finnas en risk att lagstifta allemansrätten, eftersom allemansrätten därigenom skulle kunna 

inskränkas och på så vis stärka äganderätten. 

 

Det finns även 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 olika ut i olika delar av landet 

försvårar detta ytterligare.
82

 Detta gör det näst intill omöjligt att detaljreglera vad var och en 

får göra på annans mark.
83

 

 

För lagstiftning talar att allemansrätten skulle tydliggöras vilket både markägare och allmän-

heten kan tjäna på. Markägaren tjänar på det genom att en toleransgräns kan lagstadgas och på 

så vis minska osäkerheten för vad en markägare ska behöva tåla p.g.a. allemansrätten. Det 

skulle komma allmänheten till godo genom att lagstiftningen tydligare kan skydda dem mot 

att markägaren hindrar dem att utnyttja allemansrätten. En lagstiftning skulle även innebära 

mindre ovisshet för vad som gäller då allmänheten vistas i naturen. Lagstiftningen skulle 

vidare kunna ange vad som gäller vid kommersiellt utnyttjande av allemansrätt, dvs. hur 

mycket en markägare ska tåla p.g.a. det kommersiella utnyttjandet.
84

  

 

Historiskt sett har intressekonflikter gällande allemansrätten uppstått mellan allmänhet och 

markägare. Konflikten gäller främst den inskränkning i äganderätten som allemansrätten 

innebär. Markägare har särskilt varit kritiska mot strandskyddsreglerna och mot att det faktum 

att ett kommersiellt utnyttjande av allemansrätten inte kräver markägarens tillstånd. På senare 

tid kan man dock, som nämnts inledningsvis, 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.
85

 Lagstiftning skulle därför vara relevant 

från miljöhänsyn eftersom den skulle kunna skydda naturen från ett överutnyttjande.  

     

Argumentet att en lagstiftning skulle kunna komma att inskränka allemansrätten ställer sig 

professor Bengtsson frågande inför.
86

 Att en rätt lagfästs torde sällan leda till att rätten 
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försvagas. Argumentet brukar snarast användas åt det motsatta hållet, dvs. att ett lagstadgande 

syftar till att förhindra att en rätt försvagas. I Norge fanns liknande problem med 

allemansrätten och därför stiftades en lag på området. Den norska friluftsloven skulle kunna 

användas som förebild vid en eventuell lagstiftning av allemansrätten i Sverige.
87
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4 Allemansrätten och miljöintresset  
 

Kapitlen ovan visar att skada eller olägenheter kan uppstå i naturen då allemansrätten utnytt-

jas för intensivt. Detta kan leda till förändringar för djur- och växtlivet som en följd av 

människors beteenden i naturen. För växtlivet kan det innebära att känsliga områden slits ner, 

exempelvis genom att jorden eroderar. Stora folkgrupper kan även störa djur, särskilt under 

parningssäsongen, och tränga undan dem. För att ta sig till avlägsna platser krävs ofta motor-

fordon, vilket leder till föroreningar av luft och vatten. 
88

        

 

Det finns dock miljökrav som utövare av allemansrätt ska ta hänsyn till. Dessa krav ska nu 

redogöras för närmare. 

 

4.1 Miljökrav 

 

De miljökrav som ställs på en utövare av allemansrätt finns i miljöbalken. Huvudmålet i mil-

jöbalken 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.
89

  

 

Hänsynsreglerna i 2 kap. MB ställer krav på var och en som utövar allemansrätt. Reglerna 

riktar sig således, i normala fall, både till enskilda personer och personer som bedriver när-

ingsverksamhet.
90

 I en rapport från Naturvårdsverket föreslogs att den som nyttjar mark 

genom organiserat friluftsliv på allemansrättsliga grunder, ska vidta förebyggande åtgärder 

och på så vis undvika att naturen skadas p.g.a. deltagarna.
91

 Dessa krav ska tillgodoses genom 

de skyddsåtgärder och de försiktighetsmått som verksamhetsutövare skall vidta enligt de all-

männa hänsynsreglerna i 2 kap. MB.
92

  

 

De allmänna hänsynsreglerna gäller som huvudregel all slags verksamhet och för enstaka 

åtgärder som inte är av försumbar betydelse för miljön. Ett kommersiellt utnyttjande av 

allemansrätten torde som huvudregel kunna likställas med en verksamhet. Om utnyttjandet 

dock inte faller in under verksamhetsbegreppet är hänsynsreglerna ändock tillämpliga då de 

även omfattar enstaka åtgärder. Detta innebär att utnyttjandet av allemansrätten inte behöver 

vara kontinuerlig och återkommande utan det räcker med enstaka tillfällen om åtgärden inte är 

försumbar i det enskilda fallet.  

 

De krav som ställs på kanalisatörer av allemansrätt enligt 2 kap MB är av varierande karaktär. 

En kanalisatör ska bl.a. skaffa sig den kunskap som krävs för att skydda miljön och 

människors hälsa mot skador.
93

 Hur stor kunskap som krävs beror på verksamhetens eller 

åtgärdens omfattning och vilka miljörisker dessa kan innebära. Kunskapskravet varierar även 

beroende på om det är en privatperson som utövar allemansrätten eller om det rör sig om en 

omfattande kommersiell verksamhet. Det är dock den potentiella effekten av en verksamhet 

eller åtgärd som är avgörande för hur högt kravet på kunskap ställs.
94
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En kanalisatör av friluftsliv har vidare en skyldighet att säkerställa att skada eller annan 

olägenhet inte uppstår för människor eller miljön.
95

 En skada eller olägenhet för miljön kan 

vara föroreningar p.g.a. utsläpp men även olika typer av negativ påverkan på naturmiljön eller 

den biologiska mångfalden. Stadgandet innebär att den som förorsakar en miljöskada får be-

kosta de åtgärder som krävs för att avhjälpa skadan.
96

 Försiktighetsmåtten ska vidtas redan då 

det finns risk för att skada eller olägenhet ska uppstå.
97

  

 

Kanalisatören är även skyldig att inte använda eller sälja kemiska produkter som kan medföra 

skada för människa och miljö. Skyldigheten gäller dock endast om produkten kan ersättas 

med annan, mindre farlig produkt som uppfyller ändamålet.
98

 Kanalisatören skall även 

hushålla med råvaror och energi. Detta blir särskilt aktuellt vid friluftsliv som innefattar 

motordrivna fordon, exempelvis motorbåtar.
99

  

 

En kanalisatör av friluftsliv har vidare skyldighet att välja en plats för verksamheten eller åt-

gärden som är lämplig med hänsyn till ändamålet. Ändamålet ska kunna uppnås med minsta 

möjliga intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Kravet innebär att platsen ska 

var den bästa ur miljösynpunkt, men ändamålet med verksamheten eller åtgärden måste ändå 

kunna uppnås.
100

 Det s.k. lokaliseringskravet är av stor vikt vid all typ av markanvändning 

eftersom valet av plats har betydelse för vilka miljöeffekter som uppstår. Platsen lämplighet 

avgörs genom en bedömning som utgår från balkens syfte, hushållningsbestämmelserna och 

de miljökvalitetsnormer som finns.
101

 För en kanalisatör av allemansrättsliga kan detta inne-

bära att platsen för aktiviteten varierar eftersom naturen är olika känslig under olika delar av 

året. Det kan även innebära att större folkgrupper inte får vistas på platser där naturen är 

särskilt känslig. Kravet på lokalisering gäller inte endast för huvudaktiviteten, utan även för 

exempelvis samlingsplatser, toaletter och parkering.
102

  

 

Samtliga krav i hänsynsreglerna gäller så länge det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. 

Vid en sådan rimlighetsavvägning ska nyttan av skyddsåtgärden beaktas i förhållande till 

kostnaden av åtgärden. Endast om kostnaden är orimligt hög jämfört med nyttan som skapas 

kan kravet avstås från att ställas.
103

  

 

Bevisbördan åvilar som huvudregel den som ansvarar för verksamheten eller åtgärden, dvs. 

kanalisatören vid ett kommersiellt allemansrättsligt nyttjande. Det är således kanalisatören 

som ska bevisa att hänsynsreglerna efterföljs. Detta gäller exempelvis vid ett ingripande från 

en tillsynsmyndighet. Bevisbördan åvilar dock inte kanalisatören vid prövning av skadestånd 

eller straffrättsligt ansvar enligt MB. Då ligger bevisskyldigheten istället på åklagaren.
104

  

 

För att uppnå MB:s huvudmål om hållbar utveckling samt se till att de miljökrav som ställs på 

verksamheter och åtgärder enligt 2 kap MB efterföljs, krävs regler för att genomdriva dessa 
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krav. Detta sker genom bl.a. tillsyn av tillsynsmyndigheter. Tillsyn omfattar alla de typer av 

åtgärder som en tillsynsmyndighet kan vidta för att säkerställa att MB efterlevs.
105

  

 

Åtgärder som tillsynsmyndigheten har möjlighet att bruka är förelägganden eller förbud. Ett 

föreläggande innebär att myndigheten kräver skyddsåtgärder eller begränsningar utan att för-

bjuda hela verksamheten eller åtgärden. Åtgärden från myndighetens sida får dock inte vara 

mer ingripande än nödvändigt.
106

 Regeln innebär att en tillsynsmyndighet kan vidta åtgärder i 

det enskilda fallet. Tillsynsmyndighet kan meddela föreläggande åt verksamheter eller 

åtgärder som åsidosätter hänsynsreglerna i 2 kap. MB eftersom de är rättsligt bindande. Det är 

således inte enbart tillståndspliktiga verksamheter som kan meddelas förelägganden. 

Förelägganden kan även meddelas till andra verksamheter än närningsverksamhet, vilket 

innebär att förelägganden inte endast kan bli aktuellt vid ett kommersiellt utnyttjande av alle-

mansrätt utan även vid ett ideellt utnyttjande.
107

 Det krävs dock att åtgärden inte är av 

försumbar betydelse i det enskilda fallet.
108

 

 

Förelägganden ger bl.a. tillsynsmyndigheten möjlighet att få in information om 

verksamhetens eller åtgärdens miljörisker.
109

 Stadgandet om föreläggande och förbud är i sig 

endast utformad som en möjlighet, dvs. en tillsynsmyndighet ”får meddela förelägganden och 

förbud”.
110

 Bestämmelsen ska dock läsas tillsammans med 26:1 MB där det stadgas att 

tillsynen skall säkerställa syftet med balken. Enligt praxis ska ett förbud som huvudregel 

föregås av ett föreläggande om försiktighetsåtgärder.
111

       

 

Ytterligare en möjlighet att ställa miljökrav på och kontrollera en allemansrättslig verksamhet 

är genom kravet på samråd, enligt 12:6 1st MB. Detta blir aktuellt då en verksamhet väsentligt 

kan ändra naturmiljön men varken omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt. En anmälan 

för samråd ska då göras enligt paragrafen. Anmälan om samråd görs hos den myndighet som 

utövar tillsynen, i det här fallet hos länsstyrelsen. Enligt paragrafens 2:a stycke kan regeringen 

meddela föreskrifter om att det inom landet, eller i delar av landet, alltid ska göras en anmälan 

om samråd för verksamheter eller åtgärder som kan medföra skada på naturmiljön.
112

 Inom 

sådana områden sker ingen bedömning om vad som väsentligt kan förändra naturmiljön utan 

vissa typer av verksamheter eller åtgärder kräver alltid samråd. Vissa kategorier av anlägg-

ningar är generellt samrådspliktiga nationellt, exempelvis anläggningar för skotertrafik.
113

 Det 

har även diskuterats och föreslagits att även anordningar för det organiserade friluftslivet bör 

vara generellt samrådspliktiga.
114

  

 

Om regeringen meddelat föreskrifter som innebär att samrådsanmälan alltid ska göras får en 

verksamhet inte påbörjas förrän anmälan gjorts. Kravet på samrådsanmälan innebär en 

möjlighet att få en bättre bild över vilka verksamheter och aktiviteter som bedrivs i känsliga 

områden. Den innebär även en möjlighet att ingripa mot verksamheter som skadar naturmiljön 

genom förelägganden och förbud. Anmälningsplikten och länsstyrelsens möjlighet att före-
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lägga och förbjuda en verksamhet kan även innebära att kanalisatörer väljer att bedriva 

verksamheten på områden som inte är känsliga och där ingen anmälningsplikt föreligger. 

Verksamheter i känsliga områden kan på detta sätt styras bort.
115

 

 

Regeln 12:6 MB är offentligrättslig och ingripande mot verksamheter ska endast ske för det 

allmänna intresset av att naturen inte skadas. Anmälningsärenden handläggs enligt förvalt-

ningslagen, vilket innebär att dess regler om partsinsyn och myndigheternas 

kommunikationsskyldighet blir tillämplig i sådana ärenden. Personer som berörs av ärendet, 

exempelvis fastighetsägaren, har därför möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. En 

verksamhet behöver inte grundas på allemansrätten för att anmälningsplikt ska föreligga, 

skyldigheten föreligger även då verksamheten bedrivs på markägarens fastighet.
116

  

 

Bestämmelsen i paragrafen är inte tillämplig då fastighetsägaren vill bli av med olägenheter 

pga. äganderättsintrång. För att komma till rätta med sådana problem får fastighetsägaren föra 

talan på civilrättslig grund i domstol.
117

      

 

4.2 Områdesskydd 

  

Från miljöhänsyn kan det allemansrättsliga utnyttjandet begränsas genom att skapa natur-

skyddsområden. Bestämmelser om sådana områdesskydd finns i 7 kap. MB och deras 

huvudsakliga syfte är att skydda naturvärden inom mark- eller vattenområden. De finns olika 

typer av områdesskydd bl.a. nationalpark, naturreservat och biotopskyddsområde.  

 

Naturreservat är en av de vanligare formerna av naturskydd och får bildas för att främja 

allmänna intressen. Dessa intressen kan delas upp i tre kategorier. Den första handlar om att 

bevara biologisk mångfald som exempelvis gammal skog. Den andra kategorin betonar vikten 

av att vårda eller bevara värdefulla naturmiljöer, som exempelvis att hålla landskapet öppet. 

Den tredje kategorin handlar om att tillgodose behov av områden för friluftslivet, dvs. att 

stärka allemansrättens tillgång till området. Det är möjligt att ett naturreservat kan tillgodose 

flera av dessa syften. Det är t.ex. vanligt att naturreservat inrättas både för att skydda den 

biologiska mångfalden och stärka friluftslivets behov av friluftsområden.
118

 

 

När ett naturreservat inrättas görs en särskild skötselplan för området samt föreskrifter för hur 

reservatet får nyttjas. Föreskrifterna varierar mellan olika naturreservat eftersom de preciserar 

hur starkt skyddet ska vara för att syftet med reservatet ska kunna tillgodoses. Föreskrifterna 

kan innehålla två olika typer av krav; De kan för det första ange inskränkningar för hur områ-

det nyttjas, exempelvis kan bebyggelse och plantering begränsas, för det andra användas för 

att begränsa omfattningen av friluftslivet och styra vilka friluftsaktiviteter som är lämpliga 

inom området. På känsliga områden kan således naturreservat bildas och på så vis kan fri-

luftsaktiviteter som ridning och orientering förbjudas för att skydda miljön. Allemansrätten 

gäller fortfarande på dessa områden men begränsas i syfte att värna känsliga naturområden.
119
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5 Sammanfattande diskussion 
 

Syftet med uppsatsen har varit att analysera allemansrättens kommersiella utnyttjande och 

utreda hur mycket naturen får anses tåla genom ett sådant utnyttjande. Syftet har vidare varit 

att undersöka vilka miljökrav som ställs på utövare av allemansrätt och vilka instrument en 

tillsynsmyndighet har för att skydda miljön mot ett allemansrättligt utövande. Resultatet visar 

att ett kommersiellt utnyttjande av allemansrätt är tillåtet enligt praxis. HD menar att utnytt-

jandet är tillåtet eftersom det inte finns stöd i gällande rätt för motsatsen.  Det finns dock 

begränsningar för hur kraftigt det kommersiella utnyttjandet får vara. En arrangör får inte 

nyttja marken så intensivt att skada eller olägenhet uppstår för markägaren. Ett sådant 

nyttjande kan förbjudas. HD menar att skada eller olägenhet förelåg i forsrännarfallet, dels 

eftersom utnyttjandet varit så intensivt, dels eftersom utnyttjandet ansågs olämpligt med 

hänsyn till växt- och djurliv. Naturhänsynen var således viktig i målet eftersom domstolen tar 

hänsyn till växt- och djurförhållanden då de bedömt om markägaren lidit skada.  

 

Målet anger dock ingen tydlig gräns för hur mycket naturen får anses tåla p.g.a. ett kommersi-

ellt utnyttjande, men ger en viss vägledning. Utnyttjandet får inte vara olämpligt med hänsyn 

till naturen eftersom det kan leda till skador; utnyttjandet kan då förbjudas. Gränsen i målet är 

dock ytterst diffus.  

 

Det är viktigt att poängtera att MB:s ikraftträdande skedde efter forsrännarfallet. Om MB:s 

regler funnits vid målet hade hänsynsreglerna i 2 kap varit tillämpliga, vilket innebär krav på 

kunskap och lokalisering mm. Om ett liknande fall prövats idag hade således 

förutsättningarna varit annorlunda. Idag hade arrangören av forsränningen varit skyldig att 

följa de allmänna hänsynsreglerna, vilka bl.a. innebär krav på försiktighet för att undvika 

skada på naturen. Eftersom kravet inte efterlevts har länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet 

möjlighet att ingripa offentligrättsligt genom förelägganden eller förbud, detta istället för att 

markägaren för en civilrättslig talan i domstol.  

 

En arrangör av liknande verksamhet hade även behövt lämna in en anmälan om samråd till 

tillsynsmyndigheten om verksamheten riskerade att ändra naturmiljön. Genom en sådan 

anmälan skulle tillsynsmyndigheten få bättre kontroll och insikt över verksamheten och vilken 

påverkan den har på naturmiljön. Detta stadgande är även aktuellt vid orienteringstävlingar 

som nämnts som exempel på invasionsproblematiken och även vid kanalisering av intensiv 

bärplockning. Vid sådana större arrangemang krävs ofta samrådsanmälan då arrangemanget 

kan ändra naturmiljön.        

 

Uppsatsen uppmärksammar även att en utbredd kommersialisering av allemansrätten kan ha 

skadliga effekter på naturen, såsom erodering, skador på växter och även djurlivet kan påver-

kas negativt. Detta borde strida mot ändamålet med allemansrätten och dess grundprincip om 

”inte störa, inte förstöra”. Tanken med allemansrätt är att människor ska få möjlighet att upp-

leva naturen. Liksom Bengtsson påpekat är det viktigt att ha allemansrättens ändamål i åtanke 

då det gäller utövande av rätten. Ändamålet är att trygga enskilda personers rätt att vistas i 

naturen. Det kommersiella utnyttjandet av allemansrätten kan ibland strida mot det innehållet. 

Det finns visserligen inga regler mot ett sådant utnyttjande, men man bör hålla i åtanke att 

allemansrätten har anor från medeltiden då kommersialism inte förekom. Jag anser dock inte 

att ett kommersiellt utnyttjande helt borde förbjudas. Såsom HD nämnde i forsrännarfallet kan 

ett kommersiellt utnyttjande leda till att tillgängligheten till annars otillgänglig natur ökar.  
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Uppsatsen visar även hur osäkert rättsområdet för allemansrätten är. Förvånansvärt osäkert 

med tanke på hur central rätten är i den svenska kulturen. Detta framgår särskilt av 

forsrännarfallet där de olika instanserna diskuterar olika aspekter av allemansrätten. Alla 

instanser har allemansrätten som utgångspunkt, men fokus hamnade på olika aspekter av 

rätten. I målet framkommer sammanlagt fem argument om vad som är gällande rätt vid ett 

kommersiellt utnyttjande av allemansrätt. De tre instanserna har olika åsikter och dessutom 

finns skiljaktiga i båda underinstanserna.  

 

Det faktum att forskare på området inte heller är överens om sedvanan går tillbaka till 1200-

talet, eller om det snarare är en 1800-1900-tals konstruktion, pekar också tydligt på hur oklart 

området är. Eftersom rättsområdet är oklart hamnar rättens utveckling på domstolens bord. I 

brist på lagstiftning ger detta domstolen en exklusiv rätt att utforma och utveckla rätten på 

området.  

 

För att kunna uppfylla syftet har det varit viktigt att belysa vem allemansrätten egentligen 

tillkommer. Historiskt finns många faktorer som talar för att allemansrätten ursprungligen 

varit en rätt som tillkommit enskilda personer för att dessa ska kunna färdas över och vistas på 

annans mark. Den senaste femtio åren har dock den synen förändrats: allemansrätten tillkom-

mer numera även juridiska personer. Detta torde innebära en utvidgning av rätten och hur 

detta har skett ställer jag mig frågande till. Det finns varken lagstiftning eller praxis som talar 

för en sådan utveckling av rätten. Det skulle kunna röra sig om utveckling av sedvanan, dvs. 

att det numera är brukligt med kommersiellt utnyttjande av allemansrätten. Det skulle även 

kunna vara så att domstolen ansett att allemansrätten alltid tillkommit juridiska personer, dvs. 

att sedvanan har det innehållet. 

   

Problematiken kring kommersiell bärplockning är, juridiskt sett, ett outforskat område. Hur 

stort intrång en markägare ska behöva tåla p.g.a. kommersiellt bärplockande har ännu inte 

prövats men det torde prövas inom en snar framtid. Konflikten mellan markägare och 

bärföretag är, så vitt jag förstår, utbredd. LRF är mycket aktiva inom media för att sprida 

information om problemen som detta medför för markägare. Problematiken består främst utav 

störningar av jakt och nedskräpning. Dessutom menar markägare att, framförallt utländska 

bärplockare, sällan blir tillräkligt informerade om vad som gäller i den svenska naturen.  

 

Den kommersiella bärplockningen kan även innebära påfrestningar för naturen genom att 

stora grupper styrs till vissa områden samtidigt. Detta tillsammans med bristen på kunskap 

gör att risken för att naturen tar skada ökar. För att vi ska kunna ha kvar en välfungerande 

allemansrätt anser jag det krävas att gränserna för ett kommersiellt utnyttjande fastställs.  

  

Uppsatsen visar att en rad miljökrav ställs på en utövare av allemansrätt. Hänsynsreglerna i 

MB är omfattande och tillsynsmyndigheter har möjlighet att vidta åtgärder om de inte efter-

levs. Trots detta uppfattar jag det som att problem liknande dem i forsrännarfallet uppstår. Det 

torde bero på att få känner till kraven i 2 kap MB. Bristen på kunskap kan bero på 

utformningen av reglerna. Reglerna i 2 kap MB är allmänt utformade vilket gör att de kan 

appliceras på en mängd olika verksamheter och åtgärder, vilket är positivt. Detta kan dock 

även innebära att reglerna uppfattas som otydliga. En enskild verksamhetsutövare kan därför 

få svårigheter att applicera reglerna på den verksamhet som denne arrangerar. Reglernas 

otydlighet kan även innebära problem för tillsynsmyndigheter vid tillämpningen och vid 

tillsyn.  
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Dessa problem kan åtgärdas genom att förtydliga de enskilda hänsynsreglerna men även 

genom att förtydliga strukturen i 2 kap MB. Ett förtydligande av reglerna behöver inte 

innebära en mer specificerad lagstiftning utan tillsynsvägledande myndigheter kan utarbeta 

råd och ge vägledning kring hur hänsynsreglerna ska användas.  

 

Min uppfattning är att allemansrätt kontra äganderätt är en känslig politisk fråga. Socialdemo-

kraterna har inte velat lagstifta innehållet i allemansrätten av rädsla för att rätten på så vis kan 

urholkas: ett ytterst märkligt argument. Varför skulle lagstiftning hota rätten? Enligt 

Bengtsson brukar argumentet användas åt det motsatta hållet, dvs. att lagstiftning just syftar 

till att en rätt inte ska urholkas utan stärkas.
120

 En lagstiftning på området anser jag främst ska 

vara till skydd för naturen eftersom ett för intensivt utnyttjande kan leda till skador på den. En 

lagstiftning skulle således kunna klargöra, både för markägare och friluftsutövare, vad som 

gäller i naturen och vilka följder ett visst handlande kan få. Lagstiftningen skulle vidare kunna 

klargöra gränserna för ett kommersiellt utnyttjande av allemansrätten. 

 

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. Lagstiftningen 

skulle således främst syfta till att skydda naturmiljön och inte till att stärka äganderätten. 

 

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.  

 

Hur påverkar då kommersialiseringen av allemansrätten bilden av den i inledningen nämnda 

ljumna sommarkvällen i skärgården? En utbredd kommersialisering kan leda till att fler 

människor vistas där, vilket i förlängningen kan innebära nybyggnationer för att tillgodose 

bl.a. övernattningsbehov. Det kan också innebära att utbudet av aktiviteter ökar. För naturen 

kan en sådan utveckling få stora konsekvenser. Den kan leda till att mark trampas upp eller 

eroderas längs vattenlinjen, det kan innebära ökade koldioxidutsläpp och oljeutsläpp i vattnet 

genom båttransporterna dit, aktiviteter såsom vattenskidåkning o.d. kan även få konsekvenser 

för det marina livet i området. Det finns således en risk att bilden av den ljumna sommar-

kvällen kommer att förändras: känsliga naturområden kan skadas och djurlivet kan trängas 

undan av ökad mänsklig närvaro.  
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