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Torsdagen den 20 augusti 1981 kl. 10
Sektionsmöte

Allemansrätten — skydd och begräns-
ningar

Referat, se bilaga 11 (del II, s. 129)

Debattledare: justitierådet EEROJ. MANNER, Finland

Referenten, justitierådet VÄINÖ RIIHELÄ, Finland:

Allemansrätten är ett synnerligen vidsträckt begrepp. I Finland anser man
att den inbegriper förutom rätten att fritt utan lov fardas på andras mark
samt en kortare tid uppehålla sig där och där plocka bär, svamp och
blommor, även rätten att inom vissa gränser använda annan tillhörigt
vattenområde utan lov. Detta kallas i Finlands vattenlag allmännyttjandet
av vattenområde. Det omfattar framför allt rätten att med undvikande av
onödig störning befara vattendrag där det är öppet, bada däri, hämta
därifrån hushållsvatten och begagna dess vatten till tvätt, vattnande av djur
och för annat sådant ändamål, om det kan ske utan att andras mark
orättmätigt beträdes och utan att områdets ägare eller någon annan vållas
men eller störning. Även fiskerätten hänförs i Finland till vissa begränsade
delar till allemansrätten. Detsamma gäller om jakträtt på vattenområden
utom byarågång och, såvitt fråga är om folk som är bosatta på orten, på
statens mark i norra Finland.

I mitt referat har jag likväl begränsat mig bara till den del av allemansrät-
ten som berör fardseln och vistelsen på andras mark och samlandet av vissa
naturprodukter där. Allt detta utgör i mitt tycke den mest centrala delen av
allemansrätten. Fardseln och vistelsen på andras mark bildar ju en viktig
del av fritidsbruk av naturen. Jag menar alltså allt slags friluftsliv och
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motionering i det fria. Just om detta har det diskuterats mycket på senare
tid. Sådan rekreationsverksamhet berör i Finland särskilt stränderna men
också skogen, om man tar i betraktande samlandet av naturprodukter. I
skogarna pågår dessa aktiviteter samtidigt med yrkesmässig verksamhet.
Nästan alla skogar i Finland är föremål för sådant mångsidigt utnyttjande.
När det gäller tillfredsställandet av rekreationsbehov och samlandet av
naturprodukter har den mångsidiga användningen av så kallade ekonomi-
skogar i södra och mellersta Finland en mycket större betydelse än till
exempel de friluftsområden som anlagts i närheten av bostadscentra enkom
för rekreationsmål.

Som tillägg till det som sagts i referatet skulle jag i detta sammanhang
vilja nämna om en aktuell sak. Man har i Finland i sommar avstått från
spridningen av slybekämpningsmedei från flygplan. Detta har gått till så att
de centrala parterna inom skogsbruket, nämligen forststyrelsen, skogsindu-
strin och centralskogsnämnderna har kommit överens med jord- och skogs-
bruksministeriet att man skall avhålla sig från flygbesprutningarna. Som-
maren 1980 spreds i Finland olika bekämpningsmedel från luften över en
areal av sammanlagt 9500 ha, varav huvuddelen var statens och skogsin-
dustrins skogar. Detta är i själva verket ett mycket litet område när man
beaktar att det i Finland finns så kallad skogsbruksmark om 26,7 milj. ha.
Inalles, alltså både från marken och från flygplan, har man i Finland spritt
slybekämpningsmedei över en areal av ca 15 — 20000 ha om året och det
utgör bara omkring 0,5—0,7 °/Oo av rikets skogsbruksmark.

Vad sedan beträffar själva huvudsaken, om man nu i detta sammanhang
kan använda ett sådant uttryck, eller frågan huruvida det är nödvändigt att
lagstifta på allemansrättens område — varvid detta begrepp använts i den i
referatet begränsade betydelsen — så hänvisar jag till referatet. Där har jag
satt upp 4 sådana spörsmål eller punkter för vilkas del det i Finland i mitt
tycke skulle vara fel att med lagstadganden precisera allemansrätten. Jag
har då utgått från att innehållet i och omfånget av denna rätt i själva verket
inte skulle ändras, att den således inte skulle inskränkas men inte heller
utvidgas. När jag i referatet har föreslagit att man i lag skulle föreskriva om
existensen av allemansrätten, om uppträdandet på andras mark och om
förutsättningarna för uppsättandet av förbudsskyltar så skulle allt detta
enligt min åsikt bara betyda att i lag skall stadfästas om sådant som redan
förut varit gällande.

Vad jag sagt om styrandet av friluftslivet och därtill om styrandet av
takningen innebär inte i mitt tycke någon begränsning av allemansrätten.
Detta är en fråga som naturligtvis inte kan ordnas med bara några fa
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lagstadganden utan har har vi till slut att göra med ett slags rättspolitiskt
program som ansluter sig till allemansrätten och som för att bli förverkligat
kräver många olika åtgärder, bland annat lagstiftning.

Det finns ännu en synpunkt som talar för att det i Finland kanske inte är
av behovet påkallat att börja lagstifta om innebörden och omfånget av
allemansrätten på markområden. I referatet har jag inte berört denna
synpunkt. Jag menar att det i Finland inte finns någon rättspraxis rörande
denna del av allemansrätten. Såvitt jag vet så finns det på detta rättsområde
bara ett avgörande från Högsta Domstolen. Det är från år 1920 och där
uttalas principen att bärplockning på andras mark inte är straffbar och att
markägaren inte är berättigad att frånta plockaren hans bär. I vilken
utsträckning det är tillåtet att färdas över annans mark har det nog tvistats
rätt mycket om och det finns också många avgöranden av Högsta Domsto-
len om den saken, men de har alla på ett eller annat sätt berört användning-
en av väg. Färdseln med stöd av allemansrätten är däremot inte bunden till
några vägar. Då det inte har uppstått någon rättspraxis på detta område av
allemansrätten kan man väl anse att det är ett slags tecken på att det i
gällande rätt i Finland inte finns några betydande brister eller fel som skulle
påkalla rättelse. Det rådande läget har ju uppkommit under en lång tid och
det har länge varit gällande.

Jag vill härutöver nämna att just i dag anordnas på Institutet för Offentlig
och Internationell Rätt vid Stockholms Universitet ett seminarium vid
vilket avhandlas en uppsats med titeln Om allemansrätt — svensk och
åländsk. Detta arbete har jag givetvis inte kunnat ta i betraktande vid
uppsättandet av mitt referat. Det skall bli intressant att höra korreferentens
synpunkter på, och mötesdeltagarnas eventuella åsikter om detta ämne.

Korreferenten, justitierådet BERTIL BENGTSSON, Sverige:

Det är inte lätt att hitta några vägande invändningar mot ett referat som
innehåller så måttfulla och väl övervägda förslag som det vi nu har hört. Det
är tydligt att det finns ett behov av lagstiftning av allemansrätten i Finland
— ett visst behov. För Sveriges del kan man tycka detsamma; jag återkom-
mer dit. Beträffande övriga nordiska länder så kan det väl bara bli fråga om
jämkningar i den lagstiftning som redan finns. Jag skall på den begränsade
tid jag har till förfogande ta upp ett par speciella punkter.

För det första: varför ska vi nu lagstifta om allemansrätten? För det andra:
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finns det anledning och möjlighet att precisera allemansrätten i lag? Och for
det tredje: vilka konflikter behöver vi lösa, om vi nu skall göra ett försök med
en sådan här lagstiftning?

Alltså först, varför skall vi lagstifta om dessa frågor? Ja, en möjlighet är
naturligtvis att lagstifta för att stärka markägarens ställning. Så har man
nog ofta tänkt sig när man i riksdagen eller allmänna debatten krävt
lagstiftning om allemansrätten. I varje fall så har man misstänkt, kanske
med orätt, att meningen har varit att på något sätt inskränka allemansrät-
ten, vilket kan ha berott på att många förslag har kommit från håll där man
annars betonat att man bör värna om enskild äganderätt.

Ibland har förslagen lagts upp så att man skulle återställa allemansrätten
i dess ursprungliga renhet, alltså en slags återgång till det gamla bondesam-
hällets förhållanden innan folk började översvämma landsbygden på friti-
den. Den gamla sedvanan, den skulle man alltså försöka slå fast i lag. Vad
man nu än tänkt sig så tror jag för Sveriges del att det knappast är realistiskt
att diskutera en lagstiftning som skulle nämnvärt försvaga eller inskränka
allemansrätten till förmån för markägaren, den allemansrätt som man nu
anser gälla. Här har jag stöd av tidigare uttalanden från riksdagens sida. Av
den anledningen så skall jag inte närmare gå in på de här frågorna. Jag vill
bara tillägga att när man klagar över de missförhållanden och orimligheter
som allemansrätten medför så är det inte alltid, men oftast, missbruk av
allemansrätten det handlar om. Folk följer helt enkelt inte reglerna. Och
man kan väl säga att överträdelser är naturliga när läget är som det är, när
inkräktare på annans fastighet i allmänhet är anonyma, och varken enskilda
eller myndigheter kan kontrollera vad folk har för sig. Här hjälper det inte
hur reglerna är utformade i detalj. Man kan visserligen tänka sig att stärka
skyddet av naturmiljön bland annat på friluftsfolkets bekostnad och att
inskärpa att enskilda personer skall ta större hänsyn till varandra i skog och
mark och liknande, men man kan knappast tänka sig att det finns anledning
att diskutera en inskränkning av allemansrätten till markägarnas förmån,
utom kanske på någon alldeles speciell punkt.

Då kan man omvänt fråga: Behöver vi då stärka skyddet för allemansrät-
ten? Ja, i Finland verkar det motiverat, men jag undrar om läget är det-
samma i Sverige. Såvitt jag förstår är nog skyddet tämligen bra med
nuvarande lagar, om myndigheterna tillämpar reglerna i lagstiftarens anda.
Här har naturligtvis plan- och byggnadslagstiftningen väsentlig betydelse,
och jag kanske kan hålla med om att det finns en risk att allemansrätten i
viss utsträckning urholkas, om nu regering och andra myndigheter går ifrån
den tidigare praxis och visar större förståelse för industrietableringar och
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fritidsbebyggelse på värdefulla fritidsområden. Jag skall inte närmare gå in
på den frågan, som visat sig vara något politiskt känslig på sista tiden. Jag
nöjer mig med att säga att här i fortsättningen utgår jag från att myndighe-
terna följer lagstiftarens intentioner också när de har viss möjlighet till
diskretionär bedömning. Gör de det, då är det nog ingen fara för allemans-
rätten så att vi behöver särskilt lagstifta ytterligare till dess skydd.

Nej, åtminstone för Sveriges del, såvitt jag förstår, är det tänkbara skälet
att lagstifta att vi skall precisera de nuvarande reglerna utan att egentligen
ändra rättsläget till någondera sidans favör. För rättsläget är som bekant
ganska oklart. Vad som särskilt trasslar till det det är den kända utveckling-
en mot kommersialisering av allemansrätten. Det är ju inte längre bara
enskilda personer och ideella sammanslutningar, idrottsföreningar och lik-
nande, som har kolliderande intresse med markägaren, utan det blir ju allt
vanligare med näringsverksamhet som på ena eller andra viset bygger på att
man utnyttjar allmänhetens rätt att röra sig fritt på annans område. Enligt
uppgifter från länsstyrelserna är det just här de praktiska problemen framför
allt ligger idag. Jag skall återkomma dit.

Allemansrätten är alltså i dag ett oklart rättsbegrepp. Och det är ju
reglerat på ett underligt, indirekt sätt genom att dess gränser dras upp av
strafflagstiftningen här liksom i Finland. Vad som är straffrättsligt förbjudet
kan naturligtvis ge utgångspunkter för bedömningen, men inte mer än
utgångspunkter. Det kan framhållas att inte ens den upplysning som all-
mänheten brukar fa i olika broschyrer och tidningsartiklar bygger helt på
den straffrättsliga gränsdragningen. Inte sällan varnar man i tidningarna
för beteenden som lagen egentligen tillåter, fast man åberopar rättsreglerna.
För att ta ett exempel bland många: i Sverige är det som bekant straffbart
att ta olovlig väg över bland annat tomt; men av lagmotiven framgår klart
att man inte kan straffas, när man tar körvägar eller gångvägar som redan
finns över tomten, om man inte gör sig skyldig till hemfridsbrott. Men det
sägs ingenting om det i naturvårdsupplysningen — och det far man ju för
övrigt säga är tur. På liknande sätt brukar man i upplysningen säga att
tältning är tillåten bara en enda natt, och då åberopar man gällande
rättsregler. Men vilka rättsregler det är man åberopar, det är helt oklart.

I varje fall kan man säga att naturvårdsupplysningen nog inte följer de fa
lagregler vi har på det här området i alla delar. Som referenten varit inne på
hänvisar man ju också till sedvanan i sammanhanget; men vi är väl överens
om att folk uppträder på olika sätt, inte bara i olika delar av landet, utan
också olika generationer och folk med olika bakgrund. Vilken den goda
sedvana är som man skall följa, det kan man diskutera hur länge som helst.
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Man kan för övrigt också diskutera om folk följer sedvanan i tro att de följer
en juridisk regel — det anses ju vara förutsättningen för att sedvänjan är en
rättssedvänja.

Man kan alltså slå fast att nog behöver allemansrätten preciseras alltid,
men det är inte det lättaste att göra detta i lag. Vad skulle nu en sådan
precisering fylla för funktion? Ja, i dag är ju allemansrätten aktuell i flera
olika sammanhang. Beskrivningen av allmänhetens rätt på annans mark
fyller flera ändamål, och detta måste påverka bestämningen av begreppet.
Vi vet ju litet grann om den straffrättsliga avgränsningen av allemansrätten
i sammanhanget, dvs. vad som är straffbart och inte straffbart när vi
uppehåller oss på annans mark. Men man far tillägga att inte ens de
reglerna är särskilt klara. I varje fall har man bara begränsad nytta av det
straffrättsliga allemansrättsbegreppet, om man skall slå fast gränserna för
allmänhetens rätt i civilrättsliga sammanhang. För det som inte är kriminali-
serat behöver ju inte alltid vara tillåtet för den skull. Allra tydligast kommer
väl den skillnaden fram när det är fråga om större tillströmning av folk till
en fastighet. Om en markägare till exempel vill ha skadestånd för markska-
dor, sedan en skola ordnat en utflykt över hans fastighet eller en förening
utan tillstånd har ordnat en orienteringstävling som berör fastigheten, då
blir det avgörande inte vad som är straffrättsligt förbjudet eller tillåtet.
Skolan eller föreningen ansvarar till och med när varje enskild deltagare
uppför sig på ett sätt som är tillåtet enligt de straffrättsliga reglerna, om
arrangören bort förstå att den sammanlagda effekten skulle bli mer skada
och olägenhet än vad markägaren bör fa tåla utan ersättning. Och vad
markägaren får tåla, det står inte i strafflagstiftningen och ingen annan stans
heller. På samma sätt får man se saken, när markägaren vill ha till stånd ett
förbud mot exempelvis en arrangör eller en granne att använda hans mark
på det ena eller andra viset. De straffrättsliga reglerna kan man således inte
följa helt. I civilrättsliga sammanhang har vi alltså ett annat allemansrätts-
begrepp.

Reglerna om allemansrätt har också andra funktioner. Inte minst så
ligger de till grund för sådana närmast offentligrättsliga avgöranden som
när man beslutar om en markägare skall få spärra av en badstrand eller ett
annat populärt fritidsområde med staket eller liknande — detta kallas för
stängselgenombrott i Sverige — eller när man tar ställning till om bebyggel-
se eller en skylt med texten Privat område eller liknande skall tillåtas på
exempelvis badstränder eller andra populära områden. Då är det fråga om
en alldeles speciell intresseavvägning, och såvitt jag förstår spelar i det fallet
varken den straffrättsliga eller civilrättsliga avgränsningen någon avgörande
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roll. Man frågar inte egentligen efter vad som är tillåtet eller förbjudet.
Väsentligt är snarare hur folk bär sig åt på annans mark; det är den saken
man lar bedöma, när man ställer frågan om vad markägaren rimligen bör
tåla i det sammanhanget. I det sammanhanget kan man inte utgå från att
alla inkräktare är beskedliga personer som följer naturvårdsupplysningarna,
utan man far räkna med den sedvanliga procenten av öldrickare, transistor-
spelare och blomsterskövlare som skräpar ner och bullrar och fördärvar
växtligheten utan att bekymra sig om finesserna i naturvårdslagen eller
strafflagstiftningen. Och när det gäller att hindra bebyggelse eller förbuds-
skyltar på områden, badstränder och liknande, far man på motsvarande sätt
bland annat ta hänsyn till den psykologiska effekten av sådana här byggna-
der eller skyltar. Hyggligt folk tycker att det är obehagligt att störa mark-
ägaren, särskilt om han har markerat ett privat område, och det gäller också
om de juridiska gränserna för allemansrätten går betydligt närmare fastig-
heten.

I dessa fall blir alltså en annan gränsdragning aktuell för allmänhetens
rörelsemöjligheter. I andra fall kan det bli fråga om att dra gränsen för
allemansrätten på andra sätt. Det kan bli aktuellt t. ex. inom exekutionsrät-
ten när det gäller handräckning för att ta bort tält från annans mark och
liknande, eller nödvärnsrätten när det gäller att köra bort inkräktare.

Att ett rättsbegrepp fyller många olika funktioner och därför inte kan
uppfattas på samma vis i alla sammanhang är inte särskilt konstigt; det
känner vi till från andra juridiska begrepp, t. ex. äganderätt och besittning.
Men jag vill i varje fall betona detta för den som hoppas på en precisering av
allemansrätten i lag. Det preciserade begreppet blir användbart bara i vissa
speciella sammanhang; i andra sammanhang far allemansrätten bestämmas
på annat vis, och sedan är det ju en alldeles särskild fråga om den här
bestämningen blir användbar för naturvårdsupplysning.

Jag skall nu gå över till problemet, vilka intressekonflikter som en lagstift-
ning om allemansrätten skall lösa. Ofta ser man det ju som en motsättning
mellan markägaren eller markinnehavaren å ena sidan och friluftsintresse-
rade enskilda personer å andra sidan; men som referenten var inne på så är
ju saken betydligt mer komplicerad än så.

Allemansrätten kommer som bekant ofta i konflikt med naturvårdsintressen.
Typfallet är att allmänheten i stora skaror drar in på områden med känsligt
djurliv och växtliv, till exempel orörda fjälltrakter. I dag är detta ett allvar-
ligt problem. Lagstiftaren bagatelliserade det när naturvårdslagen tillkom;
han sade att i ena fallet var det kulturell naturvård och i andra fallet social
naturvård som reglerna gällde, men det hela var ändå fråga om naturvård,
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och enhetliga synpunkter kunde i stort sett anläggas. I dag kan man nog inte
se lika optimistiskt på problemet. Skall man lagstifta måste man observera
den här konflikten. Och inte nog med det, det är ju också så att olika
friluftsintressen kan konkurrera. Det motoriserade friluftslivet med bilar, motor-
cyklar, motorbåtar och vattenskidåkning anses ju ofta som ett hot mot andra
folks behov av rekreation i en stilla miljö. Ridningens intresse är inte alltid
så lätt att förena med skidåkningens och cyklingens — det har vi sett
exempel på i Sverige. Tältning på badstränder kan fördärva miljön ganska
effektivt för andra badande.

Den här typen av intressekollisioner får man också räkna med om man
skall lagstifta på området. Och till detta kommer som jag varit inne på
tidigare, att allemansrätten ju långt ifrån alltid är privatpersoners intresse.
Den utnyttjas som bekant ofta kommersiellt. Typiska exempel är när ägaren
till ett turisthotell eller ett fritidscentrum hänvisar till de fina rekreations-
möjligheterna på enskilda marker runt omkring, eller när den som vill
exploatera mark för en stugby eller för tomtförsäljning åberopar den orörda
naturen på annans marker runt omkring som försäljningsargument. Sedan
har vi också företagare som säljer friluftspaket eller anordnar vildmarksut-
flykter eller liknande. Där uppkommer erfarenhetsmässigt ofta konflikter;
och här står mot markägaren inte en privatperson utan någon som i närings-
verksamhet utnyttjar allemansrätten i vinstsyfte. Det är ju inte självklart att
den intresseavvägning som blir avgörande i andra sammanhang skall ligga
till grund för lösningarna av konflikterna här. Som jag ser det är det väl inte
orimligt att till exempel en hotellägare som nyttjar sin grannfastighet på det
här viset genom att hänvisa folk dit kan dra på sig strikt skadeståndsansvar
enligt grannelagsrättsliga principer. Om man för Sveriges del tillämpar
miljöskyddslagen, skulle alltså skadestånd kunna utgå för åtminstone beräk-
nelig skada som hans gäster vållar för grannarna och deras näringsutövning.
Om detsamma bör gälla i fråga om kommuner som genom planeringen
dirigerar folk till vissa fastigheter är väl mera tveksamt. I varje fall kräver
också de här problemen lagstiftarens uppmärksamhet.

Nu har jag snuddat vid den sista komplikationen som jag skall ta upp, och
det är svårigheten att ha en gräns mellan allemansrätten och grannars rätt.
Ofta är det ju en liten krets av grannar, kanske bara en enda granne, som
har verklig fördel av allemansrätten. Det betyder mycket för en fastighets-
ägare, om han har tillgång till en fin badstrand på området intill eller om
han har en vacker äng eller hage alldeles utanför tomtgränsen — och det
vare sig han är privatperson eller till exempel driver pensionatsrörelse eller
liknande. Allemansrätten kan om man så vill sägas ge den närboende ett
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slags servitut på grannfastigheten; och det servitutet får fastighetsägaren
gratis, även om det är besvärande för grannarna och oavsett hur stor
ekonomisk nytta han än kan ha av den rätten på grannens mark. Det här är
ju kända saker och kanske inte så mycket att säga om. Men vad som är av
intresse i det här sammanhanget är, i varje fall såvitt jag förstår, att en
lagregel om allemansrätten måste utformas så att den också löser vissa
konflikter mellan grannar på ett rimligt vis. För man kan ju inte gärna ställa
grannar sämre än främlingar här, snarare tvärtom.

Alltså sammanfattningsvis: Det rimliga syftet med en lagstiftning om
allemansrätten är väl för Sveriges del att precisera regeln. Men allemansrät-
ten kan svårligen preciseras så att denna rätt blir ett någorlunda enhetligt
begrepp som fyller alla funktioner. Begreppet får också lösa en mängd
konfliktsituationer av olika slag som blir aktuella, och dessutom skall det
ligga till grund för naturvårdsupplysningen. Det är inte lätt att lagstifta med
en sådan ambition. Om vi inte vill krångla till lagstiftningen på ett sätt som
riskerar att göra den obegriplig för allmänheten — och det är ju den man tar
sikte på — så får man nog nöja sig med att ge på sin höjd mycket allmänt
hållna riktlinjer, utom kanske på vissa speciella punkter. Det blir inte så
mycket bevänt med preciseringen. Det kanske är värt besväret för Finlands
del att skapa en sådan här lagstiftning, men jag har börjat tveka om behovet
är så stort i Sverige att lagstiftaren kan ha skäl att ge sig in på de här
områdena; de är ju som sagt i någon mån politiskt känsliga. — Men
slutligen, om vi trots allt vill lagstifta, har vi en förebild som åtminstone jag
tycker är bra, och det är den norska friluftsloven. Mycket längre än enligt
den lagen — referenten har redogjort för den — kommer man knappast i
precisering, om man vill ha en lagstiftning på området. Jag vet inte närmare
hur lagen numera fungerar i praktiken, det kanske våra norska vänner kan
upplysa om, men såvitt jag förstår så är nog det mesta där värt att allvarligt
ta fasta på både för Sveriges och för Finlands del, om vi vill lagstifta. En
detalj som referenten tagit fram vill jag särskilt peka på: det är den vikt som
lagen faster vid att folk visar hänsyn till varandra i naturen, inte bara till
markägaren utan också till andra som är ute i skog och mark. Den regeln,
hänsynsregeln, är för övrigt till och med straffsanktionerad. De här reglerna
om så kallad ferdselkultur innebär något väsentligt som man inte bör
glömma, om man nu skall försöka lagstifta efter norsk modell. En sådan
lagstiftning från Sveriges och Finlands sida skulle ju också ge en viss nordisk
rättslikhet på området — och det är ju en fördel som man särskilt skall
betona i det här sammanhanget.
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Debattledaren, justitierådet EERO J . MANNER, Finland:

Jag vill tacka justitierådet Bengtsson för hans intressanta kompletterande
anförande och nu är grunden för diskussionen klar och färdig för oss. Jag vill
först säga några ord om vårt tema i anslutning till det som redan våra
referenter har anfört. Frågan om allemansrätten och friluftslivet är inte ny.
Då det gäller rättshistoria vet vi ju alla att begreppet allemansrätt ursprung-
ligen kommer från den romerska rättens usus publicus över den tyska
medeltida och senare rätteris gemeingebrauch. Vad sedan den nordiska
rättsutvecklingen beträffar så har vi ju haft allmänningar och nyttjande av
dessa områden samt gamla sedvanor, som här refererats.

Vad vårt möte beträffar, så har dessa frågor, det vill säga allemansrätt
och friluftsliv, behandlats åtminstone två gånger under 60-talet. Det är
intressant att jämföra vår diskussion här i dag med det som tänktes och
sades när man första gången tog upp den här frågan, jag tror det var år
1963, nästan 20 år sedan.

Vad gäller den fråga vi nu diskuterar har vi redan sett att vår referent har
försökt begränsa ämnet, som är verkligen mycket omfattande. Frågor som
gäller vattendrag och allmännyttjande av vatten har han uteslutit. Även om
det också är allemansrätt som är grunden där, är det i alla fall hans förslag
att vi närmast inriktar våra anföranden på användande av mark. Sedan
måste man ta i beaktande att då det gäller allemansrätt till mark kan man
också göra skilland mellan de problem som gäller relationen mellan allmän-
heten och markägaren samt allmänheten och miljöintresset. Det var ju
också sådana saker som omnämndes i referatet. Man kan också ta begreppet
allemansrätt i mycket vid betydelse och då ta med sådana saker som
nyttjande av allmänna vägar, torg och platser och områden som särskilt
reserverats för friluftsliv. Det är ju "alle man" som också använder dessa
områden. Sådana problem är väl dock inte intressanta nu när vi talar om
problem som avser markägarens intressen och miljöintressen som sådana.

Kontorchef MOGENS HESS, Danmark:

Jeg vil gerne begynde med at karakterisere den danske retstilstand på
området. Derefter sættes retstilstanden i relation til planlægningsfunktio-
nerne for området.

Almenhedens færdsels- og opholdsret er i Danmark reguleret i naturfred-
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ningsloven, senest lovbekendtgørelse af 1. september 1978. Loven frem-
hæver allerede i formålsparagraffen (§ 1) som et af sine 4 hovedformål: "at
åbne adgang til at færdes og opholde sig i naturen på steder, hvor dette er af
væsentlig betydning for befolkningens friluftsliv".

Det er karakteristisk for den danske retstilstand på dette område, at der
der tale om, at "åbne" adgang. For adgangen kan i medfør af andre regler i
vidt omfang være lukket for almenheden.

Bestemmelsen må således ses på baggrund af en bestemmelse i mark- og
vej fredsloven, senest af 31. marts 1953 (§ 17). Herefter kan enhver færdsel
på anden mands grund eller på private veje forbydes med bøder som
sanktion.

Denne udprægede dualisme mellem ejerrettigheder og offentlighedens
rettigheder viser en væsentlig forskel mellem Danmark og de andre nordiske
lande. Det er påfaldende, at retsgrundlaget for almenhedens færdsel i land-
skabet i Danmark har haft en væsensforskellig karakter fra det, der har
været gældende i de andre nordiske lande. Det er et fænomen, der ikke uden
videre kan forklares ved, at der i Danmark er anden geografi og en tættere
befolkning og dermed en langt større urbaniseringsgrad og et mere intensivt
drevet landbrug, men det er nok alligevel en væsentlig forklaring. Rets-
grundlaget i de øvrige nordiske lande i denne henseende er baseret direkte
på allemandsretten som beskrevet af referenten.

En lignende allemandsret kan have eksisteret i Danmark tidligere, men
uanset dette bliver det under samfundsudviklingen i 1800-tallet udgangs-
punktet for lovgivningsovervejeiserne, at der skulle gives grundejerne ret til
at afspærre deres arealer for andres uskadelige færdsel.

Med dette udgangspunkt er udviklingen i 1900-tallet overvejende gået i
retning af at lette mulighederne for almenhedens adgang.

Det sociale sigte med naturfredningsbestræbelserne har stedse været et
væsentligt led i dansk naturfredningslovgivning. Det har været bærende for
de gradvise forbedringer og præciseringer af færdsels- og opholdsretten i
Danmark, som nu har faet den udformning, der er gengivet i naturfred-
ningslovens §§ 54—56. Disse bestemmelser er indført i 1969, hvor loven fik
en afgørende drejning i retning af allemandsretten.

Bestemmelserne handler om henholdsvis strandbredder, skove og udyr-
kede arealer. Der gives ret detaljerede regler for disse. Jeg har lagt dem frem
i fotokopi til dem, der måtte være interesseret. Reglerne er i forenklet form
gengivet i justitierådet Riiheläs referat. De fungerer tilfredsstillende, også for
private skovejere, som har indgået en særlig erstatningsaftale med staten.

Jeg vil i øvrigt ikke gå mere i detaljer med reglerne.
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Den danske retsudvikling i de sidste 100— 150 år er præget af, at der ikke
har eksisteret en så udbredt og retskraftig allemandsret som i de andre
nordiske lande. Når Sverige og Finland nu står over for at ville præcisere
denne ret, er det derfor ikke sikkert, at man kan lære meget af den danske
mere detaljerede udvikling af rettighedsbegreberne, men måske kan der med
hensyn til det aktuelle indhold drage nogle paralleller for de mere urbanise-
rede områder.

Jeg vil imidlertid gerne nævne noget om det danske planlægningssystem,
idet planlægning er en anden væsentlig måde, hvorpå de rekreative inte-
resser kan varetages.

Inden for det fysiske planlægningshierarki er der i Danmark kort sagt tale
om 2 typer: En sammenfattende planlægning og en sektorplanlægning.

Den sammenfattende planlægning eksisterer i form af regionplanlægning
på det amtskommunale niveau. Denne suppleres af den overordnede lands-
planlægning og af den underordnede kommuneplanlægning. Dette svarer
altså til tredelingen stat —amtskommune—kommune.

I forhold til amtskommunens regionplan rangerer fredningsplanlægning
som en sektorplan. Den skal være i overensstemmelse med regionplanen,
men kan samtidig påvirke dennes udformning i de løbende revisioner.

Fredningsplanlægningen skal i overensstemmelse med naturfredningslo-
vens hovedformål blandt andet forbedre adgangsforholdene. Det sker ved at
angive forudsætningerne for og fremsætte forslag om, at man åbner arealer
og erhverver arealer.

Endvidere sker det ved at analysere og begrunde 1) beskyttelsesinteres-
serne og de 2) rekreative interesser samt afveje disse indbyrdes og afgrænse
dem over for 3) erhvervsinteresserne hos landbrug og skovbrug og 4) byud-
viklingsinteresserne. Der er her nævnt fire sæt interesser. Herom henvises
også til korreferentens bemærkninger om interessekollisioner. Det er et stort
og vanskeligt arbejde, som må foregå i en løbende proces, der gradvis
forfiner kendskabet til landskabet og dets egnethed til forskellige anven-
delser.

Fredningsplanerne får retsvirkninger over for borgerne ved at deres inten-
tioner gennemføres gennem anden lovgivning. Her tænkes på den indgri-
bende reguleringslovgivning, der i Danmark eksisterer i form af zonelov,
miljøbeskyttelseslov, byggelov m.v.

En anden måde at gennemføre fredningslovgivningen på — hvor de
førstnævnte instrumenter ikke slår til — er gennem rejsning af frednings-
sager eller arealerhvervelse.

Når jeg har opholdt mig ved en beskrivelse af plansystemet, er det for at
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supplere de synspunkter Väinö Riihelä fremsætter i sit indlæg side 14—15
om planlægningens betydning. I forbindelse med den foreslåede vedtagelse
af forholdsregler, der "til en vis grad præciserer allemandsretten", bør det
overvejes, om planlægningsforanstaltningerne er tilstrækkelige. Man kan
forestille sig, at der bør foretages analyser af landskabets egnethed til at være
undergivet 1) fri allemandsret eller — mere eller mindre — 2) begrænset
allemandsret.

Den frie allemandsret kan vel snarest bestå på de 1) åbne naturområder,
herunder naturparkerne, som de andre skandinaviske lande har i et helt
andet omfang end Danmark. I Danmark må man indskrænke sig til at
udpege egentlige bevaringsværdige naturområder, der kan "forsvares" som
"pindsvinestillinger" (igelkott-stillinger), som det er kaldt.

Derimod må der tættere ved byerne fastlægges mere 2) nærrekreative
arealer, hvor der må gælde større begrænsninger i allemandsretten og
planlægges mere detaljeret.

Til slut vil jeg nævne noget fra en konkret fredningssag fra Vejle amts-
kommune, hvor jeg kommer fra. I forbindelse med fredning af en ådal blev
det undersøgt, hvordan man ved evt. indførelse af tilsvarende elementer,
som er indeholdt i allemandsretten, kunne supplere de traditionelle ad-
gangsforanstaltninger. Området bestod stort set af eng, mark og — offentlige
og private — skove.

Resultatet blev, at man kun kunne have fordel af allemandsretten i den
private skov. Her ville publikum få en videre adgang, som kunne være
hensigtsmæssig. Derimod bestod den øvrige del af området — ud over de
allerede tilgængelige offentligt ejede skovarealer — stort set af dyrket og
indhegnet areal, således at en allemandsret herved ville være suspenderet og
derfor uden selvstændigt indhold.

Eksemplet giver nok den danske retstilstand på området i en nøddeskal.
Det illustrerer, at den principielle forskel mellem de danske retsregler og en
egentlig allemandsret ikke er ret stor. Den faktiske forskel er derimod stor på
grund af landets størrelse, befolkningstæthed, geografi og dyrkningsgrad.

Som dansker glæder man sig over at kunne tage til det øvrige norden og
opleve allemandsretten i større målestok.

Høyesterettsadvokat ERIK BRYN, Norge:

Jeg skal forsøke å ta opp noen sider som hittil ikke har vært nevnt, men som
jeg tror har betydning i forbindelse med spørsmålet om allemannsrettens
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skydd og begrensninger. Det er vel et sær- eller et alment trekk i alle land at
vi har hatt en eksplosjonsartet utvikling når det gjelder allemannsretten. Det
gjelder både ferdselsretten på mark, som jo er hovedemnet, og det gjelder de
andre sider av allemannsretten. Dette har ikke gitt seg særlig utslag i direkte
lovgivning om allemannsrettens omfang, man har gitt seg utslag i praksis
eller lovgivning som begrenser eiernes bruk av sin mark, vann, e.l. Det er
der lovgivningen egentlig har satt inn. La meg da før jeg går løs på dette kort
nevne konfliktproblemene. For det første skal man være klar over at man har
allemannsrett som har stor økonomisk betydning også for utøverne. For
Norges vedkommende er det nok å minne om fisket i havet, som i seg seiv
grunner seg på allemannsretten. I Finland vet jeg at man har stort økono-
misk utbytte av markutnyttelse med plukking av ville bær, osv. for å nevne
noen eksempler. En annen side er jo at jo mer man slipper til almenheten, jo
mer begrenser man markeierens økonomiske utnyttelse av sin mark. Spørs-
målet er da hvordan skal man løse konfliktsituasjonen mellom allemannsin-
teressene og eiendomsinteressene. I Norge, og jeg formoder også i de øvrige
nordiske land, er dette gjort gjennorn vidtgående rådighetsinnskrenknings-
lover. Vi har hørt noen eksempler før idag. Jeg kan nevne som et forholdsvis
ferskt eksempel fra Norge skogvernloven, hvoretter sprøyting av skog f.eks.
vil kunne nektes. Det samme gjelder anlegg av skogsvei osv. Med andre ord
har man her lovbestemmelser hvoretter det offentlige kan gripe inn for å
bevare allemannsrettigheter. Men de er på samme tid en sterk begrensning
av den økonomiske utnyttelse for den som er eier. Jo lenger man går i
retning av rådighetsinnskrenkninger via planleggingslov eller på annen
måte, desto sterkere begrenser man eiernes økonomiske utnyttelse. Fra
Danmark hørte vi nylig om en ny planlegningslov. Det samme har vi
selvfølgelig i Norge. Og det er på denne sektoren at vi ihvertfall i Norge har
hatt den sterkeste utviklingen i de siste årene. Når man forutsetter denne
situasjon, så vet vi vel at de som skal ta avgjørelsene forvaltningsmessig står
overfor et vanskelig avveiningsproblem. Og da er spørsmålet hvordan repre-
sentasjonsretten er overfor forvaltningen. På eiendomsrettssiden er den
juridiske situasjon klar, fordi de som er på eiersiden vil kunne opptre ved
forvaltningen, og opptre videre. Men hva med de som representerer alle-
mannsretten? Dette kunne være et dehattemne fqr seg, og jeg vil bare peke
på problemet. La meg bare si at vi har hatt adskillig debatt og en del
dommer om dette i Norge. Og situasjonen er vel kanskje også noe lignende i
de øvrige nordiske land, det er jeg ikke helt sikker på. Når det gjelder å
opptre ved forvaltningen, så vil interesseorganisasjoner for almenheten
kunne opptre som interessepart overfor forvaltningen med påklaging, osv.
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Jeg kan nevne at vi har hatt dom om dette når det gjelder naturvernet i
Norge. Dommen gjaldt en kraftlinje, saken er uinteressant. Poenget er bare
kort og godt at man kan si at i Norge vil representanter for interessegrupper
for almenheten kunne opptre for å forsvare allemannsretten i forvaltningsor-
ganer ved inngrep. Derimot er det adskillig vanskeligere når man kommer
over på søksmålskompetansespørsmålet, hvor beslutninger er av en slik
karakter, griper så kraftig inn i allemannsretten eller i spesielle grener av
den, at man vil ha prøvd om den forvaltningsmessige beslutning har lov-
hjemmel eller om man ved forvaltningen har gått frem riktig. Vi har hatt en
meget kjent sak om dette som gjelder Alta i Norge. Altaelven, den er vel ikke
ukjent for tilhørerne skulle jeg tro etter alt som har vært sagt om den. Det
som var det interessante i denne forbindelse, var spørsmålet om naturvern-
forbundet kunne opptre som saksøker i en slik sak. Høyesterett kom til at
forbundet kunne det, men satte visse grenser. Vedkommende interesseor-
ganisasjon måtte angripe sider av beslutningen som særskilt gikk ut over
deres interesseområde. Det var samenes rettigheter som ble stilt i fokus i den
saken jeg tenker på, og Naturvernforbundet representerte ikke i første rekke
samene, det er andre interessegrupper som gjør det. Det Høyesterett mente
var vel at i den utstrekning almenhetens ferdsel, almenhetens naturopple-
velse, osv. ble grepet inn i, var søksmålskompetansen i orden. Jeg skal ikke
gå inn i dommen, men det er den siste dom og nokså fersk, som sikkert vil
danne grunnlaget for almenhetens muligheter for å opptre søksmålsmessig
for å forsvare allemannsretten. Jeg skal bare ta en liten juridisk finesse. Man
kan spørre seg seiv, når man så opptrer ved domstolene, kan da naturvernet
angripe andre sider av beslutningen som man mener er ulovlig og som ikke
er tilstrekkelig undersøkt selv om det ikke gjelder naturvern? Jeg våger tro at
det må man kunne gjøre når man først anlegger sak, men det er jo et
interessant prosesspørsmål som vel ikke hører hjemme her.

Så helt til slutt, har jeg lyst til å si noen få ord om dette med erstatning og
dens betydning for det diskusjonsemnet vi har. La meg bare kort si at i
Norge, og vel også i de øvrige land, skal man gå svært langt i rådighetsinn-
skrenkninger før erstatning utløses. Det vil altså si at markeieren normalt
har liten mulighet for erstatning med mindre inngrepet er svært omfattende.
Dette vil i sin tur igjen medføre at de som rammes av beslutninger om
almenhetens adgang til markutnyttelse vil gå i mot slike inngrep fordi at de
egentlig ikke har noen erstatningsmessig beskyttelse. Det er et interessant
spørsmål som har betydning for allemannsretten og dens utvikling. Ser man
på den andre siden, er spørsmålet hva med allemannsretten når det skingres
på en eller annen måte. Jeg kan nevne som et praktisk eksempel for å
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forklare hva jeg mener. I Norge har vi en stor innsjø som heter Mjøsa. Vi
forutsetter at det i midtpartiet av den er alment fiske, og ved vassdragsregu-
lering kom opp spørsmålet: Hvem skulle ha erstatning for tapt fiske i
midtpartiet av Mjøsa? Høyesterett kom til at selv om det var fiskeorganisa-
sjoner som bestyrte dette fisket og som sto bak erstatningskravet, så hadde
ikke de noe krav på — kunne ikke de opptre på almenhetens vegne. Det er
etter min mening en svakhet ved allemannsretten, at man ikke har nærmere
vurdert allemannsrettens beskyttelse når det gjelder erstatning for inngrep i
denne. Hvor langt man skal gå må jo undersøkes. Det eneste vi har i Norge
og så vidt jeg vet også i Sverige, er tiltaksmuligheten.

I det øyeblikket allemannsretten blir berørt ved ekspropriasjon, så kan
man i hvert fall i vatnsfallsmål som det heter i Sverige, eller i slike saker i
Norge, kreve erstatning i form av tiltak. Demmer man ned en ferdselsti, så
kan interessegrupper for almenheten kreve stien omlagt. Det er det eneste
eksempelet man har i Norge på allemannsrettens beskyttelse ved inngrep.

Jur. kand. ELENOR GROTH, Sverige:

Jag är nybliven jur. kand. och författare till en uppsats om allemansrätten
som jag skrivit denna vår på Stockholms Universitet i ämnet allmän rätts-
lära.

Uppsatsen behandlar och jämför allemansrätten sådan den tolkats i
Sverige och på Åland. En jämförelse, som jag funnit intressant att göra mot
bakgrund av Sveriges och Alands historiska och rättshistoriska gemensam-
ma ursprung. Man finner till exempel redan i 1734 års lag regler som rör
allemansrätten. Sedan dess har utvecklingen dock gått i olika riktningar i
Sverige och på Åland i det att ålänningarna kommit att tolka allemansrätten
mer restriktivt än vad vi gör i Sverige. Detta kan synas naturligt med tanke
på Ålands geografiskt utsatta läge mellan tätortsregioner på både den
svenska och den finska sidan. Åland med sina ca 20.000 innevånare "gäs-
tas" årligen av inte mindre än drygt 1 milj. turister. På Åland har man
därför tvingats värna om sin allemansrätt, eller varmansrätt som den också
kallas på den finska sidan, på ett helt annat sätt än man hittills gjort i
Sverige.

Jag har i min skrift velat påvisa någonting som jag kallat grundtanken om
jämvikten mellan rättigheter eller snarare befogenheter och skyldigheter.
Detta jämviktsförhållande har tyvärr kommit bort i debatten.
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De regler som gällde förhållandena i bondesamhället har övertagits av
dagens samhälle, även om motiveringen för allemansrätten helt kommit att
ändras. Under 1900-talet har samhällsstrukturen förändrats väsentligt och
denna förändring har på ett påtagligt sätt kommit att beröra allemansrät-
ten. Från att i det gamla bondesamhället ha varit ett uttryck för jämvikt
mellan likställda parter har allemansrätten allt mer kommit att innebära en
rättighet för tätortsbefolkningen med motsvarande belastning för glesbygds-
befolkningen. Det allemansrättsliga begreppets grundtanke om befogen-
heter och skyldigheter i ett naturligt jämviktsläge kan inte längre anses
prägla allemansrätten. Skyldigheterna har allt mer kommit i bakgrunden.
Med skyldigheter menar jag inte då sådana självklarheter som att man inte
skräpar ner, att man inte eldar när eldningsförbud råder, utan skyldigheter
som så att säga innebär ett reellt ingrepp i den personliga rättssfären.
Jämvikten existerar inte idag ty man kan ingenting prestera i gengäld nu. Vi
borde i Sverige ta lärdom av ålänningarnas restriktivitet. Jag menar att
lagstiftaren nu borde se till att jämvikten återinförs. Diskussionen i Sverige i
frågan har hittills mest varit inriktad på att bestämma innebörden av
gällande sedvanerätt på allemansrättens område. Det är naturligtvis en
omöjlig uppgift för mig att sia om hur en reglering till sist bör utformas, men
jag vill avsluta detta inlägg med en fråga.

Måste det inte vara bättre med en i viss mån styrd och begränsad
allemansrätt än ingen allemansrätt alls, så att det jämviktsförhållande mel-
lan befogenheter och skyldigheter som allemansrätten trots allt bygger på
kan återinföras?

Kanslichef GUNNAR JANSSON, Finland:

Det är mycket angenämt att få fortsätta efter föregående talare. Jag skall
senare i dag opponera på den här uppsatsen och skall inte avslöja ännu om
jag instämmer i hennes yttranden eller har annan mening.

Ja, alltså kommande från en liten region som Åland ville jag ställa bara
tre frågor i sammanhanget. Vad är allemansrätt? Vad kan den vara en reflex
av, var kom den ifrån? Kan man förutom de nämnda geografiska olikhe-
terna eventuellt också påvisa juridiska olikheter inom samma land?

När det gäller frågan om vad allemansrätten är har man väl 4 möjlighe-
ter. Det är väl riktigt som Elenor Groth nämnde att vår inställning är
restriktiv, jag tror att jag vågar påstå att åsikten på Åland är att allemans-
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rätt inte är en subjektiv rätt, att allemansrätten knappast heller är en frihet.
Det är möjligt att vi kan gå med på att allemansrätten är en sed, landssed.
Det är väl troligen det som ligger närmast till hands, men vi kanske skulle
uppfatta det som rimligt att enbart medge denna så kallade allemansrätt
ställning av en förmån. Nå, denna fråga är kontroversiell.

Reflex av vad? En privaträttslig härstamning, en naturskyddsfråga? För
Ålands del ligger den uppfattningen närmast till hands att det är fråga om
en reflex av naturskyddet. Jag skall fatta mig kort och säga som så att vi,
som kanske har märkts, talar om den "så kallade" allemansrätten och
ogärna om allemansrätten. Som vi hörde så utövar man nu troligen den så
kallade allemansrätten på ett helt annat sätt än romarna eller våra tidigare
generationer. Det var väl ändå så att tidigare var det närmast fråga om
förhållande mellan grannar, lokalbefolkning kontra lokalbefolkning. Nu har
väl positionerna ändrats i hög grad, så att det mer är fråga om förhållandet
lokalbefolkning — gäster, eller, som vi ser på Aland, kanske i ännu högre
utsträckning fråga om förhållandet främling — främling. Då har vi väl lätt
för att anse att allemansrätten i den ursprungliga bemärkelsen möjligen är
överspelad.

Åsikterna om hur allemansrätten skall utformas varierar i hög grad
mellan olika landsändar. Justitierådet Bengtsson frågade om riksdagen här i
Sverige skall lagstifta och hur den skall lagstifta och då kommerjag lätt in
på frågan om det som riksdagen bestämmer är bra såväl för Skåne som för
Lappland? Varför? Jo, därför att om den så kallade allemansrätten är en
reflex av naturskyddet mer än av privaträtten vågar ålänningarna ha en
egen åsikt och Högsta Domstolen kan tänkas dela denna åsikt därför att det
som är bra för Lappland inte behöver vara bra för Aland och omvänt. På
grund av den självbestämmanderätt som gäller för landskapet Åland är det
fullt möjligt att där ha en lagreglering av naturskyddet som avviker från vad
som gäller för Finland i övrigt. På Aland har man t.ex. försökt att lagstifta
om detta som Riihelä nämnde allmännyttjande. Jag skall sluta där jag
började och säga att om Riihelä besprutar sly och annat på vad han kallade
en mycket liten del av Finland så skulle denna del ändå mycket väl täcka
hela Åland.

Universitetsstipendiat INGE LORAXGE BACKER, Norge:

Allemannsretten ble opprinnelig utviklet i et jordbrukssamfunn med sikte
på næringsutøverne i primærnæringene. I dag har situasjonen endret seg.
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Det ekstensive jordbruk hører vesentlig fortiden til, og allemannsretten
tilgodeser nå først og fremst friluftslivet — i konkurranse ikke bare med
jordbruk, men også med mange andre former for grunnutnytting, slik særlig
korreferenten pekte på. Likevel skal vi ikke glemme at det stadig er noen
som kan være avhengig av allemannsretten for sin livssituasjon, for sitt
bopel og for sitt utkomme. De utgjør en svak gruppe, og også de fortjener
derfor oppmerksomhet, seiv om de er få.

Fra juridisk synspunkt er det særlig to perspektiver som har karakterisert
tilnærmingen til allemannsrettene. Det ene er at man har stilt opp alle-
mannsrett som en motsetning til særrett, og gjerne underforstått at alle-
mannsretten viker for særretten. Dette er etter min mening et snevert
juridisk synspunkt som bør erstattes av en annen betraktningsmåte: å se på
hvilken funksjon allemannsretten tjener. I mange tilfelle (skjønt ikke alltid)
har en allemannsrett samme funksjon som en særrett. I norsk lovgivning
illustreres dette ved at allemannsretter nå kan erverves ved hevd, på samme
måte som en privatrettslig ferdselsservitutt kan hevdes. Og hvis allemanns-
retten bestandig skal vike for særretten, risikerer vi å prisgi et viktig gode,
nemlig friluftslivet. — Det annet forhold som jeg vil peke på, er at man
tradisjonelt har sett på allemannsretten i et privatrettslig perspektiv. Jeg
tror det nå er nødvendig å kaste et forvaltningsrettslig lys på allemannsret-
ten hvis man skal få en realistisk oppfatning av den i dagens samfunn.

La meg til å begynne med se litt på noen av ferdselsrettighetene. Det er
ikke lenger tale om ferdsel bare for å komme fra et sted til et annet. I
friluftslivet er ferdselen blitt et mål i seg seiv. Det tales om retten til ferdsel i
uberørt natur, et synspunkt som i Norge kanskje sterkest er understreket av
Carl August Fleischer. Man kan strides om hvilken betydning det har de
lege lata, men at det de lege ferenda er et viktig synspunkt, står hevet over
tvil.

Iallfall i Norge er det klart at ferdsel på stier og ellers i utmark blir
behandlet på samme måte etter gjeldende rett. Og her kan det være behov
for nytenkning. Allmenheten har et helt annet behov for å kunne ferdes på
stier og i merkede skiløyper, enn for å kunne ferdes overalt. Og naturforhol-
dene — iallfall i Norge — kan gjøre det ufremkommelig om grunneieren ved
sine tiltak, f.eks. hyttebygging, sperrer stien.

Et problemkompleks som har fått liten oppmerksomhet fordi det dreier
seg om de små ting, er hvilken adgang det er til å treffe tiltak for å
opprettholde allemannsretten eller effektivisere den. Jeg tenker på slikt som
at stier kan bli ødelagt ved utrasing, ved at trær faller ned om vinteren, eller
ved at hugstavfall blir liggende. I hvilken grad kan her almenheten treffe
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tiltak for så å si å ta vare på stien? I dagens samfunn kan man ikke lenger
forutsette at grunneieren har noen spesiell interesse i det. Lignende spørs-
mål kan melde seg når det gjelder merking av ferdselsveier; her har den
norske friluftsloven regler om offentlig tillåtelse for friluftsorganisasjoner til
å merke stier og løyper.

Det problemkomplekset som fra norsk side utvilsomt er det viktigste, er
spørsmålet om hvilket vern allemannsrettene nyter i forskjellige konfliktsi-
tuasjoner. Som den foregående taler fra Norge, Erik Bryn, var inne på, kan
man her tale om tre forskjellige former for vern. Det er dels det rent
materielle vern mot den faktiske rådighet som grunneieren utøver; dels
allemannsrettenes stilling under saksbehandlingen når det gjelder faktiske
disposisjoner som krever offentlig tillåtelse; og dels det erstatningsrettslige
vern. Det siste er stort sett av mindre interesse fra friluftslivets side. Frilufts-
livet vil være mer tjent med en form for omlegging eller andre tiltak i stedet
for pengeerstatning.

Det materielle vern som allemannsretten har mot faktiske disposisjoner
fra eierens side, fölger i Norge stort sett av forvaltningsrettslig lovgivning.
Vår planlovgivning er — som i Danmark — den mest generelle del av dette
lovverk, og den medfører at regulering til friluftsområde i en reguleringsplan
vil hindre tiltak som vesentlig strider mot friluftslivets interesse. Denne
regelen vil bli ytterligere utbygd hvis den nye planleggingsloven som er
vedtatt, også blir satt i kraft — men det må vi vente til etter stortingsvalget
for å vite noe nærmere om.

Også mer tradisjonelle forvaltningsrettslige virkemidler har sin plass her.
Det gjelder både individuelle forbud og regler som gjør visse tiltak avhengig
av konsesjon, foruten alminnelige prinsipper som er nedfelt i loven — f.eks.
om at skogsdriften skal skje under hensyn til friluftslivet. Hvilken virkning
slike regler har i praksis, råder det sterkt delte meninger om i Norge, ikke
minst når det gjelder konfrontasjonen mellom skogbruk og friluftsliv i nær-
områder omkring byene. Rettslig sett er vi vant til å si at allemannsretten
skal utøves under hensyntagen til eierrådigheten. Men det er spørsmål om
man ikke må snu på flisa nå, og samtidig si at eierrådigheten må utøves
under hensyn til allemannsretten. Ett eksempel på det er at det kan være
behov for varsling til almenheten i forbindelse med forskjellige tiltak som
grunneieren treffer: f.eks. ved tømmerdrift i skiløyper, sprøyting i skogsom-
råder, eller senket vannstand i regulerte vassdrag. Det er ikke nødvendigvis
behov for lovendringer, men det kaller iallfall på praktiske tiltak.

Helt til slutt: med et øket vern for allemannsretten, tror jeg det vil være
nødvendig å gå nærmere inn på regler om omdannelse, omlegging, av



Allemansrätten — skydd och begränsningar 263

allemannsretten. Man kan ikke la grunneieren stå helt opprådd mot de
konsekvenser som allemannsretten i visse tilfelle kan ha.

Specialforskare KALEVI LAAKSONEN, Finland:

Utöver vad justitierådet Riihelä har anfört här skulle jag vilja fästa upp-
märksamheten på ytterligare några spörsmål. För det första, i de nordiska
länderna förefaller skyddandet av naturen att vara miljövårdslagstiftningens
skyddsobjekt. Härtill anknyter sig också det så kallade sociala naturskyddet
eller allmänhetens möjlighet att få njuta av naturen och öva allmänt nytt-
jande. Åtminstone i Finland förefaller det främsta skyddsobjektet ofta att
vara skyddandet av äganderätten och markägarens därtill anslutna rätt att
använda sitt markområde efter eget tycke och så lönande som möjligt.
Annorstädes i Norden skyddar man strandområden med strandskyddsbe-
stämmelser, men i Finland kan en strandplan möjliggöra att stränderna mer
intensivt än tidigare utnyttjas för fritidsbebyggelse. Enligt de allmänna
direktiven till byggnadstillståndsmyndigheterna skall till exempel på en
kilometer lång strandlinje lämnas minst ett 250 m brett obebyggt område för
att tillförsäkra allmänheten tillträde till stranden. I praktiken händer det
dock ofta, åtminstone i södra Finland, att detta obebyggda område består av
obebyggbar stenig mark, kärr eller bråten, utan något som helst rekreations-
värde. De strandområden som har rekreationsvärde är däremot fullpackade
med sommarstugor. Liksom i övriga nordiska länder borde man också i
Finland äntligen vakna och gå in för att skydda strandområdena och deras
natur i stället för att krampaktigt hålla fast vid markägarens bygganderätt.

För det andra, de flesta västeuropeiska länder har som en grundregel för
naturskyddet godtagit principen: den som förorenar skall betala, "The
polluter pays-principle". I allmänhet är man också ense om att om skade-
vållaren är okänd skall staten eller kommunen åtminstone delvis svara för
de kostnader som föranletts av skadorna, det vill säga kostnaderna för
naturens återställande. För nedskräpningens del har detta i Sverige och i
Finland förverkligats så att kommunen i sista hand är skyldig att ersätta
kostnaderna för uppsnyggande av det nedskräpade området. Nedskräparna
bor ju ofta i den kommun där nedskräpningen har skett. Denna något
moderniserade princip om förorenarens kostnadsansvar skulle kunna tilläm-
pas i ännu större utsträckning, exempelvis på det viset att länsstyrelsen
årligen förpliktar kommun, på vars område allmännyttjande lett till skada,
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att åt markägaren eller innehavaren erlägga skälig ersättning för skador
eller olägenhet som framkommer av allmännyttjandet. Vid fastställandet av
ersättningens storlek kunde man eventuellt beakta också de immateriella
skador som härrör av allmännyttjande. Om det visar sig att också de andra
närliggande kommunernas innevånare använder området skulle länsstyrel-
sen efter prövning kunna fördela skadeståndsansvaret på olika kommuner.
Även de i Norge redan introducerade arrangemangen med tillträdesförbud
och kommunal inlösningsskyldighet är viktiga i de fall att allmännyttjandet
av ett visst område överskrider naturens och markägarens toleransgräns.
Dessa bestämmelser är också så tillvida betydelsefulla att man med dem
kanske kan hålla tillbaka kommunernas ibland överdimensionerade planer
på att skapa nya rekreationsområden.

Sameombudsman TOMAS CRAMÉR, Sverige:

Jag tycker att båda referenterna här har undervärderat de ytterst allvarliga
skador som allemansrättsexcess, alltså överdriven allemansrätt, vållar just
på samernas intressen som gäller en stor del av Sveriges, Norges och
Finlands yta. Tvärtom märker man ju hos referenten en tendens att säga att
i Lappland kan man ju släppa mera fritt och det vittnar inte om något
djupare inträngande i skadesituationen. Ett sådant undertryckande eller
utelämnande av samernas intressen kan ju, som vi har sett, utlösa motak-
tioner och de skall ju behandlas i eftermiddag. Allemansrättsexcess påkallar
alltså det första skydd för de svaga, för det andra observans av de kommer-
siella aspekterna på konflikten, för det tredje, som man brukar säga i
amerikansk och kanadensisk debatt, konflikten mellan Metropolis och Hin-
terland.

Nu skall jag blygsamt och utan förhävelse söka agera folktribun ett slag
för en grupp i underläge, nämligen de samer som sköter tamboskap, renar.
Jag skall ta ett antal konkreta exempel och börjar då längst i söder med Idre
sameby i norra Dalarna. Själva sameområdet täcker ju fjällkedjan och går ju
till och med söder om Sveriges mittpunkt Östersund.

I Idre finner vi en sameby som håller på att utplånas av en våldsam
turism, en motoriserad turism. Vi vet att ett av de ställningstaganden som
har vållat strid i regeringen just var medgivandet till en ytterligare utbygg-
nad av turismen i Idre. Om vi sedan går litet längre norr ut så finner vi ett
projekt som på grund av motstånd från samerna och ortsbefolkningen inte
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har genomförts, nämligen Brattli-projektet i Frostviken i norra Jämtland.
Där gick projektet ut på att man i rent kommersiellt syfte skulle bygga en by
med 1 000 stugor med mycket litet avstånd emellan. Man skulle ha en
centralanläggning och ett antal liftar som flyttade upp turisterna på samer-
nas skattefjäll, som man då skulle utnyttja som fritidsområde. Utan dessa
skattefjäll, som ju samerna har haft sedan urminnes tider, var hela projektet
egentligen meningslöst. Det lyckades man nu stoppa, ortsbefolkningen ville
inte ha det. Det var en stor stugby som var alienerad från bygden. Man ville
i bygden mycket hellre ha stugor som låg vid gårdarna och det var också
bättre från allmän synpunkt för då kan de som reser upp få kunskap om
bygdens liv. Det man egentligen siktade på var ju ett utövande av så kallad
allemansrätt i rent profitsyfte. Man hade egentligen tänkt sig ett håll-i-gång-
ställe för tonåringar som ju är en mycket kapitalstark, eller i varje fall
utgiftsstark grupp i vårt samhälle.

Ytterligare litet längre norr ut ligger Tärna, där det ju som bekant pågår
en mycket stark utbyggnad av turismen. Där har då Norra Storfjället, det
vill säga nordsidan av vattendraget, blivit helt förstört som kalvningsland
och uppehållsland för renarna genom en våldsam turism. Den turismen är
till den grad motoriserad att man dels har liftsystem men dels också flyttar
upp portabla liftar till snöfläckarna där man monterar dem under högsom-
maren, och det är just på snöfläckarna som renarna behöver vara för att
slippa insekterna som plågar dem.

Man måste beakta dessa mycket allvarliga skadeförhållanden, desto mera
som det här gäller en synnerligen utsatt grupp, men en grupp som naturligt-
vis måste ha ett starkt skydd eftersom den håller på med tamboskapsskötsel.
Samernas situation motiverar i allra högsta grad legislativa ingrepp mot
allemansrättsexcess.

Hovrättsrådet PER RYDING, Sverige:

Jag skall bara ta upp tre korta punkter. Först en undran om hur unik den
skandinaviska allemansrätten är. Skillnaden är ju stor mot förhållandena på
de Brittiska öarna och den västliga delen av vår kontinent och länder, som
fatt sin prägel av utvandring från dessa områden. Där kan man ju i värsta
fall knappt ta ett par steg ut från vägen utan att riskera att en ilsken
makägare kommer rusande med skjutvapen och arga hundar. Men jag
frågade häromdagen en botanist, som varit på flera olika håll i Afrika och



266 Per Ryding

Främre och Bortre Indien. Hans erfarenhet — som lekman utan att ha gjort
några undersökningar av rättsläget — var att man där utan invändningar
från markägarhåll fick uppträda ute i naturen ungefär som i Skandinavien.

Den andra punkten gäller ett försök att formulera en avgränsning av
allemansrätten i några av de konfliktlägen, som justitierådet Bertil Bengts-
son så väl skisserat. En gränslinje — att dras upp genom lagstiftning,
rättspraxis eller propaganda och information efter överenskommelse mellan
olika friluftsorganisationer m. fl. — vore att beskriva allemansrätten som en
rätt för den enskilde såsom privatperson och familjemedlem att utan hjälp
av motorer röra sig i naturen och använda den för husbehov. Utanför
allemansrätten lämnas då allt agerande såsom medlem av föreningar och
andra gemenskaper, vilket ju ofta medför större risk för skador. Tänk t. ex.
på hur det går med marken och djurlivet om många medlemmar av en
terränglöpar- eller orienterarklubb förlägger en stor del av sin träning till
samma skog. Utanför faller också yrkesmässigt utnyttjande för ekonomisk
vinning. För sådana fall borde krävas överenskommelse med markägaren
samt eventuellt ersättning.

Till sist ett problem, som ännu inte föreligger men som kan komma upp.
En del träd lever i samarbete — symbios — med olika svampar så att båda
lever bättre. Detta utnyttjas i en del länder genom att man sätter plantor,
som så att säga infekterats med svampmycelium, eller sår trädfrön, som
pelleterats (dvs. bakats in i något material så att de blir pillerlika) med
tillsats av svamsporer. I Västtyskland lär det pågå försök att använda god
matsvamp till samarbetet med träden. Om detta lyckas och man alltså får
den uppväxande skogen fylld av god matsvamp som inte bara utnyttjar
träden utan också ökar deras tillväxt — är det då vild eller odlad svamp?
Omfattas den av allemansrätten?

Advokat STAFFAN MICHELSSON, Sverige:

Principer rörande allemansrätten finns det redan gott om i svensk lagstift-
ning och även utanför lagstiftningen. Jag känner inget behov av att få de
sakerna ytterligare dokumenterade i lag. Allemansrätten marknadsförs ju
ofta under begreppen "frihet under ansvar", "naturen är en nationell till-
gång som skall skyddas och vårdas". Det finns över huvud taget väldigt
mycket sagt och skrivet i de här frågorna i sedvanerättsliga framställningar
och i lag. Vad man saknar som praktiskt verkande jurist är garantier för att
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allemansrättens reella innehåll verkligen kan bli grundligt prövat genom
annan lag än genom djungelns lag. Justitierådet Bengtsson nämnde beträf-
fande problemet med en hotellrörelse som medför kraftiga störningar för
grannar som blir tvingade att tåla invasioner av människor och djur, att det
kanske är möjligt för markägare som drabbas av den sortens olägenheter att
begära skadestånd med miljöskyddslagens hjälp. Intrånget skulle alltså vara
att anse som miljöfarlig verksamhet och kunna föranleda skadeståndsansvar
enligt denna lags bestämmelser om strikt ansvar. För min del föreställer jag
mig kanske att det skulle krävas ett ganska stort mod hos den sakägare som
skulle våga sig på att gå till domstol med en sådan framställning om
ersättning.

För några veckor sedan så var det orienteringstävling i Hälsingland.
18 000 orienterare var runt i skogarna och sprang under 5 dagar, ett evene-
mang som naturligtvis är mycket berättigat från många utgångspunkter
men som samtidigt vållar störningar på miljön. Det är ofrånkomligt att det
förorsakar kraftiga ingrepp i naturmiljön och möjligen intrång för markäga-
re. Förutsättningarna att få någon slags balans eller jämvikt mellan de
motstående intressen som finns här eller för att kunna utge någon kompen-
sation för det intresse som drabbats är i praktiken små. Jag föreställer mig
att man inte är betjänt av ytterligare lagfästa principer i de här frågorna. Vi
har principbestämmelser om strandskydd i Sverige, det är sålunda knappast
möjligt att med en sjöbod eller sommarstuga eller annan byggnadsverksam-
het exploatera ett strandområde i Sverige. Däremot har tung kemisk indu-
stri, skogsindustri och kärnkraftverk fått möjlighet att etablera sig på viktiga
och vackra strandavsnitt runt om i landet. Mot bakgrund härav ter sig de
lagfästa principerna som mindre verkningsfulla i själva verket.

Vad kan det vara som saknas i lagstiftningen och vad kan man tillföra
lagen? Ja, för det första så anser jag det vara betydelsefullt att man skapar
balans mellan olika intressegrupper med motstående intressen samt mellan
allmänna och enskilda intressen. Ett av de förnämaste instrumenten är
möjligheten att utkräva skadestånd. Skadeståndets förmåga att förebygga
allt för kraftiga ingrepp i viktiga intressen och att reparera kränkta intressen
är härvid av betydelse. På arbetsrättens område i Sverige har man på senare
tid gett skadeståndet en starkare ställning. Man understryker där vikten av
att med skadeståndets hjälp reparera också ideella skador, skador som inte
är så lätta att värdera i pengar. Jag föreställer mig att skadeståndsprinciper
kan utvecklas också inom allemansrättens område. Jag menar att om alle-
mansrättens frihetssida missbrukas, det vill säga om något enskilt eller
allmänt intresse blir för hårt angripet genom att allemansrätten utövas på
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ett vårdslöst sätt, bör man kunna ha möjlighet att fa skadan reparerad den
vägen.

Vi saknar i Sverige en ordentlig talerätt för ideella organisationer. Vi
saknar därmed ett viktigt instrument för att hos allmänheten bredda intres-
set och vidga möjligheterna att föra talan mot viktiga ingrepp i naturmiljön
och intrång på allemansrätten. Denna möjlighet har man tydligen i Norge.

Sverige är bra på att lagstifta men ibland är det litet klent med möjlighe-
ten for allmänhet, enskilda och intressegrupper att tillämpa lagarna.

Krigsrådet BERTIL HÜBINETTE, Sverige:

Jag skall nämna ett par ord om en begränsning av allemansrätten som
närmast är av konkret natur eller i vart fall något mera konkret än de
avgränsningar som man kan nå genom tribunal hantering. Den offentliga
verksamheten sätter alltså mera bestämt vissa gränser för allmänhetens
utnyttjande av mark. Den militära hanteringen gör det möjligt för folk att
uppehålla sig och ströva omkring på alla områden. Det svenska försvarsvä-
sendet har ett ansenligt antal hektar till sitt förfogande, närmare bestämt
150 000 ha mark. De uppfattningar som en sådan fastighetsägare har om
gränserna för allemansrätten och dess utformning kan inte vara irrelevant.

Det är två egenskaper, två karaktärer i den militära hanteringen som
förtjänar påpekande. Den ena är den egenskap som så att säga har direkt
bäring på försvarsmomentet. Den andra är den övriga fastighetsförvaltning-
en. Målsättningen är att man så långt möjligt skall utnyttja de markområ-
den som försvaret har till sitt förfogande på ett sätt som gagnar den totala
ekonomin inom landet. Det medför exempelvis att jag i går när jag besiktade
2 st. pansarövningsfalt såg 1 000 kor, ett stort antal far och 3 lyckliga
familjer som var arrendatorer. Jag såg en stridsvagn. Detta bara som ett
exempel på att vi inom försvaret är öppna för det civila utnyttjandet. Då det
gäller allmänhetens begagnande av våra markområden finns det två intres-
sen vars tillgodoseende olyckligtvis nödvändiggör begränsningar i form av
avlysningar och förbud att beträda mark. Det ena är givetvis den direkta
militära verksamheten. Enligt statsmakterna far man alltså begränsa tillträ-
desrätten för att förhindra obehörig insyn och spionage, sabotage och så-
dana saker. Att den bestämmelsen begränsar inte bara fredsforskningen
utan även allemansrätten det är uppenbart. Det andra skälet till varför man
förbjuder tillträde till militär mark är omsorgen om våra besökares person-
liga säkerhet.
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För att möjliggöra genomförandet av kommersiella former av fritidsakti-
viteter träffar försvaret avtal med skilda rättssubjekt, främst då ideella
föreningar. I avtalen regleras hur man skall motverka de negativa effekterna
av utnyttjandet. Man har för det andra ett samarbete med kommunala
organ. Härigenom kan man också se till att det blir ett gott totalt resultat för
alla parter. Man tillhandahåller till och med, dock icke utan vederlag,
personal och materiel för att underlätta ett adekvat utnyttjande av våra
goda naturresurser.

Det är min förhoppning att en eventuell kommande lagstiftning på det
här området i vårt land på ett smidigt sätt kommer att beakta försvarsmak-
tens egna behov samt dess intresse av att marken i fredstid används för
fritidsändamål.

Lagman GÖSTA THULIN, Sverige:

I de stora historiska perspektiv, som präglar den här juristkongressen,
kommer också för allemansrätten historiska synpunkter in.

Man kan konkretisera det så, att om det för hundra år sedan gällde en
sedvanerätt för den fattiga torparen att plocka blåbär på den rika bondens
ägor, så har det i dag förskjutits till att bli en rätt för den välmående
tätortsbefolkningen att åka och plocka blåbär på den fattiga bondens mark.

Det där med sedvana och att kodifiera sedvana har i denna sal diskuterats
nästan som om detta vore något nytt och originellt i svensk rättsutveckling.
Men, som flera talare har snuddat vid, har det på närliggande rättsområden
sedan länge gjorts en hel del i den riktningen, jag tänker nu närmast på
rätten att fiska i havet och i de stora svenska insjöarna. Där har i flera
omgångar gjorts stort upplagda försök att ta fram de sedvanor, som fanns på
olika kuststräckor, i olika landskap. Strävan har varit att behålla och
precisera det som var värdefullt och att tona ner det som för en bred
allmänhet kunde befinnas mindre viktigt. I några fall kunde man för frifisket
rent av tillskapa nya allemansrätter, i stor utsträckning mot ersättning till
markägarna av statliga medel, det blev sammantaget miljonbelopp. För
rätten att fiska blev det både "skydd" och "begränsningar".

Jag var själv aktivt inkopplad på det lagstiftningsarbetet. En erfarenhet
av detta är att om man skall försöka sig på att kodifiera sedvanor, bör
lagstiftningen gärna fa ett provinsiellt inslag. Svensk fiskelag är i själva
verket den mest landskapspräglade av alla lagar vi har.
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Och liknande kommer det kanske att bli om vi skall lagstifta om andra
arter av sedvanor och allemansrätten Det kan också där bli en nyanserad
reglering, olika för olika landsändar, olika för olika miljöer. I same-fjällen
finns ett annat rättsarv än i Skånebygden eller i Östersjöns skärgårdar. För
odlade bygder en annan rätt an i vildmarker. Och går vi utanför Norden,
nere i Europa, är visserligen allemansrätterna genomgående svagare än här.
Men också där finns lokala faktorer: i ett land som låt oss säga Schweiz en
variation också i höjdled: en rätt snäv rätt vid 1000-metersnivån, en annan
och friare vid 2000-metersnivån.

Mot den bakgrunden vill jag tro att man måste vara försiktig med att
lagstifta om fler bitar än vad som verkligen behövs. Och jag undrar då om
man inte närmast borde ta i tu med de motoriserade allemansrätterna. Tag
sådant som snöskotrar, motorbåtar, husvagnar. Det är företeelser som kom-
mer att växa i betydelse, och där kan inte rimligen åberopas hundraårig
hävd eller sedvana.

Men inte bara förbud och negativismer! Pröva också positiva åtgärder. Vi
måste räkna med ett växande tryck från det rörliga friluftslivet. En i lag
reglerad miljötyp är naturreservaten. Lagstiftningen innehåller detalj be-
stämmelser om vad en besökare får och inte får göra, bestämmelser givna
främst av hänsyn till naturen. Men vi har också mjukare typer, t.ex. ett
rättsinstitut som vi i Sverige kallar naturvårdsområde, där regleringen
främst är inriktad på att möjliggöra för de besökande att bättre kunna
uppleva naturen. Man kan där bygga ut ett nät av vandringsleder, stigar
och rastplatser. Sådana områden kan bildas också nära tätorter. Vi har just
i dessa dagar här i Stockholmstrakten, i Lidingö bara 8 km från centrum,
fatt ett sådant område. Liknande "närströvområden" kommer att bli det
vanligare. De är ägnade att både "kanalisera" och främja allmänhetens lust
att ströva. Sådana arrangemang borde kunna utvecklas i större skala och bli
en av pusselbitarna i det större temat "skydd och begränsningar".

Korreferenten, justitierådet BERTIL BENGTSSON, Sverige:

Jag har ingen annan kommentar att göra till de olika inläggen än ett
förtydligande. Jag uttryckte en viss skepsis beträffande lagstiftning om
allemansrätten, men då avsåg jag inte ett problem som bland annat togs
upp från bl.a. norskt håll, nämligen frågan i vad mån intrång i allemansrätt
och andra närstående rättigheter kan föranleda ersättningsskyldighet, ex-
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empelvis för skada på rekreationsintressen. Detta är ett stort lagstiftnings-
problem. Det är tänkbart att en lagstiftning här kan göra mycket nytta även
om den nog blir ganska besvärlig att utforma. Detta problem brukar väl i
regel inte föras in under rubriken lagstiftning om allemansrätten, och jag
har liksom referenten inte närmare tagit upp just den frågan. Jag håller helt
med om att vi kan behöva lagstifta för att klarlägga rättsläget på den
punkten.

Referenten, justitierådet VÄINÖ RIIHELÄ, Finland:

Jag kan konstatera att diskussionen här har varit rätt livlig. Sammanfatt-
ningsvis kan man väl säga att allemansrättsliga problem är särskilt aktuella
i Sverige och i Finland. När det gäller preciseringen av allemansrätten
genom lagstiftning så är situationen i mitt tycke så till vida bättre i Sverige
än i Finland att Sverige redan har de viktigaste grundstadgandena om
allemansrätten medan vi saknar dem i Finland.

För mig personligen var det särskilt intressant att höra de två anföran-
dena om allemansrätten på Aland.

Vad särskilt stränderna beträffar så tycker jag att om det någon gång i
Finland blir lagstiftning rörande allemansrätten på stränderna så bör man
noggrant avväga allmänhetens, markägarens och naturvårdens intressen.

Sedan skulle jag säga om Lappland att jag ingalunda har velat undervär-
dera samernas ställning och problem i detta sammanhang och det var ju bra
att också deras situation här behandlades.

Debattledaren, justitierådet EERO J. MANNER, Finland:

Ja, jag tror att alla närvarande kan förena sig med mig då jag tackar våra
referenter samt alla talare för en intressant och som jag förstår också nyttig
diskussion. Det har kommit fram en hel del synpunkter som man sedan
efteråt kan värdera och kommentera i olika sammanhang och det är väl
mycket svårt att nu dra slutsatsen att vi skulle ha kommit till något resultat.
Men jag tror att om man jämför de diskussioner som vi hade för nästan 20 år
sedan beträffande samma problem så kommer man att finna att vi fortfaran-
de har en del av de då aktuella problemen kvar. En slutsats kan dras och det
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är det att man väl inte kan fa till stånd någon sådan allmän lag om
allemansrätt som skulle vara rätt och billig överallt i Norden. Man måste ju
ha skillnader mellan våra länder, mellan olika delar av våra länder och
mellan till exempel områden omkring stora städer och den verkliga landsor-
ten. Allt detta måste beaktas. Också sedvanan måste beaktas och inte tas för
lätt på när man tar exempel från närliggande länder. Kanske detta kan vara
någon slags slutsummering av vårt arbete här i dag.

Jag tackar alla som har varit med och med intresse lyssnat till anföran-
dena här.

Mötet är avslutat.


