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Allemansrätten — skydd och begränsningar

Av justitierådet VÄINÖ RIIHELÄ

Allmänt

Allemansrätten, som man även kan kalla rätten till allmännyttjande av
naturen, är såsom den behandlas i detta referat ett för de nordiska länderna
typiskt rättsbegrepp. Den grundar sig på urgammal landssed och har i
tiderna uppstått och utvecklats under förhållanden som i många avseenden
skilj t sig från nutidens. Som en naturlig följd av forna tiders outvecklade och
bristfälliga vägnät uppstod sålunda ett vidsträckt och för det dagliga livet
nödvändigt behov av att fardas på annans mark. Eftersom förhållandena i
dag är helt andra, kan man numera inte med stöd enbart av den gamla
landsseden — som dessutom kan växla från ort till ort — klarlägga allemans-
rättens i många fall obestämda innehåll.

Nu för tiden hänför sig allemansrätten framför allt till friluftslivet, vars
betydelse stadigt ökar. Av de faktorer som inverkar på denna utveckling kan
särskilt nämnas den allmänna ökningen av levnadsstandarden, flyttnings-
rörelsen från landsbygden till städerna, övergången till femdagars arbets-
vecka, förlängningen av semestrarna samt bilbeståndcts kraftiga tillväxt. I
och med att friluftslivet blir allt viktigare ökar även allemansrättens betydel-
se. Eftersom problemen betr. allemansrätten åtminstone i Finland, och
enligt vad jag tror även i de övriga nordiska länderna, särskilt anknyter till
användningen av markområden, ämnar jag i detta referat koncentrera mig
på ifrågavarande rätt endast till den del den berör markområden, strän-
derna medräknade. Allmännyttjandct av vattenområden utgör visserligen
en viktig del av allemansrätten. I Finland innehåller 1961 års vattenlag
tämligen detaljerade stadganden angående allmännyttjande av vattenområ-
den, stadganden som i praktiken visat sig vara bra. Även med tanke på
framtiden utgör de en god grund för den alltjämt växande fritidsanvänd-
ningen av vattenområdena. I Finland har, på tal om allmännyttjandct av
vattenområdena, under senaste tid den livligaste diskussionen gällt den till
fiskcrilagstiftningcn hörande frågan om rätten till pimpclfiskc (i Finland
pilkfiske).

Man kan säga, att allemansrätten förekommer i två olika former. Den kan
å ena sidan hänföras till allmänna mark- och vattenområden och
allmänningar, som är i samhällets ägo och sedan gammalt tjänat allmän-
nyttjande, samt å andra sidan till områden som är i privat ägo. Då man
talar om allemansrätt avses i allmänhet de sistnämnda områdena, som även
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detta referat främst skall behandla.
I den mån det är fråga om markområden kan man, trots de många

oklarheterna i innehållet, definiera allemansrätten såsom en begränsad rätt
för envar att närmast till fots och på skidor beträda annans ägor, att där
samla vissa naturprodukter samt att en kortare tid uppehålla sig på ägorna.
Utnyttjandet av denna rätt förutsätter i princip inte tillstånd av markägaren
eller någon annan med bestämmanderätt över ägorna. Däremot är det en
ovillkorlig förutsättning, att markägaren eller andra på fastigheten boende
ej förorsakas nämndvärd skada, men eller olägenhet. Dessutom bör man se
till att man inte skadar naturen eller stör andra, t.ex. dem som med stöd av
allemansrätten rör sig eller vistas på området. Vid bestämmandet av inne-
hållet i allemansrätten blir man tvungen att ställa dels allmänhetens och
dels markägarens och naturvårdens intressen mot varandra. På senare tid
synes naturskyddet ha betonats särskilt i detta sammanhang.

Översikt över gällande rätt

Även om avsikten nu inte är att i detalj redogöra för de lagstadganden som
hänför sig till allemansrätten eller för det rådande rättsläget i de nordiska
länderna, torde en översikt över relevanta fakta dock vara på sin plats här.
Detta gäller inte minst därför, att såväl natur- som bosättningsförhållan-
dena i de nordiska länderna i vissa avseenden skiljer sig från varandra.
Detta återspeglas även i lagstiftningen.

I Danmark är rätten till vandring och tillfällig vistelse på annans ägor —
beroende på landets befolkningstäthet och ringa storlek, den intensiva od-
lingen ävensom andra omständigheter — betydligt mera begränsad än i de
övriga nordiska länderna. Att röra sig och vistas på annans mark är enligt
1969 års lag om fridlysning av naturen möjligt på stränder, i skogar och på
områden som ej tagits i bruk för odling. Betr. dessa olika typer av områden
har man uppställt detaljerade, från varandra avvikande regler. För strandom-
rådenas vidkommande gäller att envar har fritt tillträde till fots, för kortvarig
vistelse och för bad, under förutsättning att områdena inte är täckta av en
enhetlig gräsmatta eller annan enhetlig växtlighet. På privatägt strandom-
råde far man dock inte bada eller vistas närmare än 50 meter från bostads-
hus. Även betr. skogsområdena görs en åtskillnad med hänsyn till äganderätts-
förhållandena. I statens, kommunens och andra offentliga samfunds skogar,
till vilka allmän väg eller stig leder, har envar rätt att färdas till fots och
vistas under förutsättning att man inte kränker allmänt intresse. På privat-
ägda skogsområden är rätten till fotvandring och vistelse mycket mera
begränsad. Den första förutsättningen är, att områdets areal är minst 5
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hektar. På ett sådant område får man röra sig endast under dagtid mellan
solens upp- och nedgång samt endast längs vägar och ej närmare än 50
meter från närmaste boningshus. På icke odlade områden, till vilka en allmän
väg eller stig leder eller till vilka man på annat lagligt sätt kan komma, får
man röra sig fritt till fots och vistas en kort tid i lovliga avsikter. På
privatägda områden av detta slag får man dock röra sig endast under dagtid
och ej närmare än 150 meter från boningshus. Rätten till kortvarig vistelse
innefattar inte rätt att tälta.

På Island finns regler beträffande allmänhetens vistelse på annans mark i
1971 års naturvårdslag. Vandring till fots är tillåten på områden, där
marken ej tagits i bruk för odling och ej är inhägnad. En förutsättning är
dock, att man inte stör boskap eller orsakar men för jordägaren. För vand-
ring på privatägt odlat eller inhägnat område krävs alltid ägarens tillstånd.
Skaderisken är härvid utan betydelse. Genom att inhägna sin fastighet kan
ägaren alltså hindra utomstående att röra sig där. Där vandring är tillåten
får man även vistas och i rekreationssyfte tälta. Betr. vistelsens längd finns
inga normer. Till den isländska naturvårdslagen ansluter sig beteende-
normer för allmän vistelse i naturen och skyddande av miljön.

I Nordens ledande friluftsland Norge har en tämligen stor rörelsefrihet
sedan gammalt grundat sig på sedvanerätt. Ar 1957 antogs dock en särskild
lag om friluftsliv, som innehåller bestämmelser angående vandring och
tillfällig vistelse samt beteende på annans mark.

Betr. rörelse- och vistelserätten skiljer den norska friluftslagen mellan
inmarken och utmarken. Till inmarken räknas gårdsplan, tomt, odlad jord,
betesmark, skogsodlingsområden och andra sådana områden, där vistelse
kan vålla ägaren eller annan innehavare av området otillbörlig olägenhet
eller men. Andra områden än inmarker är utmarker.

På utmarkerna får var och en röra sig året om till fots eller på skidor,
förutsatt att det sker med takt och med iakttagande av vederbörlig försiktig-
het. På inmarkerna får man däremot röra sig till fots endast då marken är
frusen eller täckt av snö, dock ej mellan 30 april och 14 oktober. Även sådan
vandring är emellertid förbjuden på gårdsplan och tomt, i inhägnad betes-
mark och park samt på annat, för något speciellt ändamål inhägnat område.

På inmarkerna får man inte vistas ens tillfälligt eller t.ex. tälta eller bada
annat än med markägarens tillstånd. På utmarkerna är detta däremot
tillåtet, förutsatt att man inte vållar otillbörlig olägenhet eller men för
markägaren eller andra. Tältning och annan tillfällig vistelse är dock förbju-
den på platser, där man kan orsaka skada på ungskog eller plantbestånd. Ej
heller får man tälta så nära bebodda hus, att invånarnas hemfrid blir störd
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och aldrig närmare än 150 meter. Tältning får inte utan markägarens eller
markinnchavarens tillstånd pågå längre än två dygn, om det inte är frågan
om fjällområde.

Norges friluftslag innehåller ytterligare några från allemansrättens syn-
punkt intressanta stadganden. Sålunda är det förbjudet för markägaren eller
markinnehavaren att genom inhägnad eller på annat sätt försvåra tillåten
vandring i annat fall än då hans berättigade intressen kräver det och hans
åtgärd inte vållar otillbörligt men för allmänhetens rörelsefrihet. Vidare är
det förbjudet att uppsätta skyltar med förbud mot vandring eller bad i
enlighet med friluftslagen. För brott mot dessa bestämmelser kan straff
ådömas. Å andra sidan har man till markägarens skydd bestämt, att han av
myndighet kan få tillstånd att helt eller delvis avstänga ett område som i
särskilt hög grad blir lidande av att friluftsliv idkas där. För sådant tillstånd
krävs dock, att friluftslivet vållar betydande skada på området eller väsent-
ligt hindrar dess användning för sitt egentliga ändamål. Agaren kan även
kräva att vederbörande kommun löser in området, om detta i särskilt hög
grad används för friluftsliv.

Ytterligare föreskrivs i den norska friluftslagen att den som rör sig på
annans mark bör uppträda finkänsligt och försiktigt så att inte ägaren eller
annan vållas skada eller men. Överträdelse kan medföra straff. Vidare har
ägaren rätt att, utan användande av våld, från sitt område avlägsna den
som ej efterlever dessa bestämmelser. Den skada och det men, som någon
har förorsakat vid vandring eller vistelse på annans mark, bör ersättas i
enlighet med de allmänna skadeståndsnormerna.

För Sveriges vidkommande kan till en början konstateras att frågan om
allmänhetens rättigheter på annans mark, i motsats till vad som gäller i
Danmark, Island och Norge, inte regleras i särskild lag. I Sverige torde
allemansrätten ha utvecklats till att vara mera omfattande än i de övriga
nordiska länderna. Den grundar sig närmast på sedvanerätt, men vid utred-
ningen av allemansrättens innehåll och gränser har även några stadganden i
1964 års naturvårdslag samt vissa stadganden i brottsbalken en avgörande
betydelse.

Då naturvårdslagen ändrades år 1974 utökades den med en föreskrift,
enligt vilken naturen är tillgänglig för alla enligt allemansrätten. Detta torde
i den nordiska lagstiftningen vara det enda stadgande, där begreppet alle-
mansrätt förekommer. Den närmare betydelsen av detta begrepp lämnades
dock oklar. Härvid framhölls bl.a., att en närmare lagfäst precisering av
allemansrätten skulle kunna leda till många svårlösta tvister. I enlighet med
detta har man också ansett att den ifrågavarande regeln i naturvårdslagen,
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även om man med den har velat poängtera allmänhetens rörcslcfrihct i
naturen, dock inte har självständig betydelse vid tolkningen av innehållet i
allemansrätten. Detta har alltså i princip, oberoende av nämnda stadgande,
förblivit likadant som tidigare.

En lagregel av central betydelse för allemansrätten i Sverige är brottsbal-
kens bestämmelse om bötesstraff för den, som tar olovlig väg över tomt eller
plantering eller över annan äga som kan skadas därav. Med hjälp av denna
bestämmelse och reglerna om hemfridsbrott avgörs i vilken utsträckning det
är tillåtet att röra sig till fots på annans äga. Vid prövning härav måste man
ofta ta ståndpunkt till frågan om begreppet tomt och dess räckvidd. Härvid
har det avgörande ansetts vara ägarens rimliga anspråk på hemfrid, varvid
terrängförhållandena ofta blir utslagsgivande. Cykling och skidåkning tillåts
i regel på samma ställen som gångtrafik.

Tillfällig vistelse på annans mark, t.ex. för rast eller bad, anses i Sverige
vara tillåten på samma ställen som gångtrafik. När det gäller tältning fäster
man vikt vid den olägenhet, som markägaren vållas. Om tältaren håller till i
ett skogsområde långt från bosättning, torde han kunna stanna under flera
dygn utan att markägaren kan vidtaga rättsliga åtgärder mot honom. Om
tältaren däremot slår sig ner i omedelbar närhet av ett område som kan
betraktas som tomt, kan det ifrågasättas om han har rätt att vistas på
platsen ens en enda natt. Antalet taltare inverkar naturligtvis också på
saken. Överhuvudtaget torde man anse att rättsläget betr. tältning i Sverige
är tämligen oklart.

Det rättsliga skyddet för utövande av allemansrätten är även i Sverige
begränsat. Närmast baserar det sig på vissa stadganden i naturvårdslagen.
Då stränderna i allmänhet utgör de värdefullaste områdena för utövande av-
friluftsliv, och då allemansrätten begränsas särskilt av byggnadsverksamhe-
ten, har strandskydd förordnats att råda vid havet samt vid insjöar och
vattendrag. Strandskyddsområdet har i allmänhet ett djup av 100 meter,
räknat från strandlinjen vid mcdclvattcnstånd. Det kan dock förordnas att
område som saknar betydelse för bad och friluftsliv inte skall omfattas av
strandskyddet. Detta skydd gäller normalt även på planlagt område. Inne-
börden av att ett område ligger under strandskydd är att byggnadsverksam-
het för bostadsändamål far äga rum endast efter tillstånd av länsstyrelsen.
På detta sätt kan byggnadsverksamheten regleras till förmån for allemans-
rätten. Strandskyddet avser även förbud mot uppförande av anläggning
eller anordning, varigenom mark tas i anspråk som tomt eller allmänheten
på annat sätt hindras eller avhålls från att beträda mark, där den annars
skulle ha haft rätt att fardas och vistas fritt.
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Förutom av strandskyddet består det rättsliga skyddet för allemansrätten
väsentligen i.reglerna om s.k. stängsclgcnombrott. När ett stängsel hindrar
eller försvårar tillträde till mark där allmänheten äger rätt att färdas fritt,
kan markägaren av länsstyrelsen föreläggas att på det allmännas bekostnad
ordna grind eller annan genomgång till området. En förutsättning är att
området har betydelse för friluftslivet. Är stängslet uppsatt i rent chikansyfte
kan markägaren föreläggas att ta bort det. Vad nu har sagts om stängsel
gäller också betr. dike.

Enligt den svenska naturvårdslagen är det också möjligt att ingripa mot
privata förbudsskyltar. Det krävs numera byggnadsnämndens tillstånd för
att ha uppsatt en skylt varigenom allmänheten avvisas från ett visst område.
Tillstånd fordras dock inte om det är uppenbart att allmänheten är ute-
stängd från området, t.ex. om detta utgörs av tomtmark eller plantering,
eller om skylten eljest är behörig. Byggnadsnämnden kan förelägga den,
som är ansvarig för att en obehörig skylt uppsatts, att ta bort skylten.

Vad sedan angår Finland, kan man till en början konstatera att reglering-
en av allemansrätten där närmast motsvarar läget i Sverige. I finländsk
juridisk litteratur har visserligen även framförts den åsikten att det inte finns
någon allmän rätt att beträda annans mark och att jordägaren kan förbjuda
beträdande, om hans faktiska intresse fordrar det, ett förbud som det dock i
brist på straffsanktion är svårt att göra effektivt. Denna åsikt motsvarar
likväl inte gällande praxis.

Inte heller i Finland är frågan om allmänhetens rättigheter på annans
mark närmare reglerad i lag. Vid förberedandet av 1973 års lag om frilufts-
liv föreslogs, att däri skulle tas med detaljerade bestämmelser bl.a. om hur
man till fots, på skidor och med cykel får färdas på annans mark, på vilka
villkor och för hur lång tid man tillfälligt får slå läger på annans skogsom-
råde samt under vilka förutsättningar markägaren eller markinnchavaren
far förbjuda eller begränsa vandring eller tältning. Riksdagen godkände
dock inte dessa regler om allemansrätten och de utelämnades ur lagen om
friluftsliv, som innehåller föreskrifter om friluftsleder, statens strövområden
och campingområden. När lagen antogs godkände riksdagen dock en kläm i
vilken det konstateras att allemansrätten bevaras i Finland i den utform-
ning, som den fått genom allmänt godkänd landssed och särskilda lagstad-
ganden, även om de inte medtagits i friluftslivslagens föreskrifter. Samtidigt
förutsatte riksdagen, att regeringen sörjer för att möjligheterna att utnyttja
naturen för fritidsbruk med stöd av allemansrätten bevaras och garanteras.

Även i Finland anser man, på samma sätt som i Sverige, att allmänheten
fritt får fardas till fots och på skidor eller annat därmed jämförbart sätt på

8



Allemansrätten — skydd och begränsningar 137

annans äga, såframt markägarens eller markinnchavarens hemfrid ej nämn-
värt störs och denne inte förorsakas nämnvärd ekonomisk skada. Denna rätt
härleds närmast ur strafflagens stadgande om bötesstraff för den som tar
"olovlig väg eller gångstig över annans tomt eller över annans åker, äng eller
plantering, som därav kan skadas". Med tomt torde man på allemansrät-
tens område avse ungefär samma begrepp som i Sverige.

Då man i Finland har granskat frågan om tillfällig vistelse på annans
mark, har man på samma sätt som i Sverige fäst uppmärksamheten vid de
föreskrifter i strafflagen som rör besittningstagande av främmande mark,
men med hjälp av dem har frågan inte kunnat klarläggas. Dock anser man
att sådan vistelse är tillåten med stöd av sedvanerätt, när den inte vållar
markägaren eller annan skada eller betydande men eller olägenhet. Man
har även ansett att denna princip skall gälla takningen, för vars vidkom-
mande dock särskilt bör observeras att förhållandena varierar betydligt i
olika delar av landet. Det torde därför inte vara ändamålsenligt att i Finland
bestämma något exakt meteravstånd till bosättning, inom vilket tältning
aldrig skulle vara tillåten, även om stadganden om tältning skulle tas in i
lag. På samma grunder kan man säga att den tillåtna tiden för tältning
varierar i olika delar av Finland. Då femdagarsveckan numera är en realitet
är det, i synnerhet i huvudstadsregionen men även i omgivningarna kring de
övriga städerna i södra Finland, motiverat med en maximitid av två dygn,
motsvarande ett veckoslut. I det första förslaget till lag om friluftsliv före-
slogs detta som en allmänt gällande tidsgräns för tältning i hela landet. Om
det däremot är fråga om tältning på något glesbebyggt område t.ex. i östra
Finland eller Nordkarelen eller speciellt i Kajanaland, Nordbotten eller
Lappland, torde man inte kunna uppställa en ovillkorlig maximitid. En
viktig omständighet när det gäller att bedöma rätten till tältning är även i
Finland den skada och det men, som åsamkas marken och växtligheten.
Tältningstiden är även i detta avseende av betydelse.

I finsk lag finns inte några stadganden som motsvarar den i Sveriges
naturvårdslag intagna allmänna hänvisningen till allemansrätten och upp-
maningen till alla att visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med
naturen. Dessa principer är dock i kraft även i Finland med stöd av sedvane-
rätt. En lagstiftning motsvarande föreskrifterna om strandskydd och stäng-
selgenombrott i den svenska naturvårdslagen finns inte heller i Finland. I
Finlands byggnadslag finns visserligen stadganden om strandplan, men
syftet med dem är inte att skydda allemansrätten på strandområdena utan
att på ett ändamålsenligt sätt styra användningen av stränderna, huvudsak-
ligen med tanke på regleringen av fritidsbebyggelsen.
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Finland saknar också lagstiftning om uppsättande av förbudsskyltar.
Betr. dessa skyltar kan man från finsk synpunkt konstatera att förbudsskyl-
tar — t.ex. "Privatområde — obehörig vistelse förbjuden" — som placerats
utanför hemregionen långt från bebyggelse eller andra områden som tagits i
specialanvändning inte torde ha någon betydelse. I dessa fall föreligger inte
något skyddsvärt intresse av att hindra oskadlig vandring och vistelse. Om
vandringen eller vistelsen däremot sker på område, där markägaren eller
markinnehavaren förorsakas skada, men eller olägenhet, har denne rätt att
sätta upp en förbudsskylt för att hindra ifrågavarande förehavande. I ett
sådant fall är det också möjligt att avvärja vandring och vistelse genom att
inhägna ifrågavarande område. Man bör dock vara återhållsam när det
gäller att sätta upp förbudsskyltar på områden som är avlägsna och befinner
sig i naturtillstånd. För Finlands del kan man särskilt konstatera, att en
omotiverad uppsättning av förbudsskyltar vållar betydande ovisshet och
förvirring bland allmänheten, samtidigt som trovärdigheten och effekten av
de sakligt motiverade förbudsskyltarna försvagas. Om det i Finland skulle
anses nödvändigt att på något sätt genom lagstiftning justera allemansrät-
ten, borde en av de allra viktigaste frågorna vara att reglera användningen
av förbudsskyltar.

Rätten att på annans mark insamla vissa naturprodukter utgör en väsent-
lig del av allemansrätten. I Danmark anses en måttlig bärplockning utan
kommersiellt syfte vara tillåten, och enligt isländsk rätt får man plocka bär
för omedelbar förtäring på annans privata mark, om den inte är odlad. I den
norska strafflagen finns en föreskrift, enligt vilken det inte är straffbart att på
oinhägnat område plocka vilda blommor, bär och svampar. Uppenbarligen
gäller denna plockningsrätt även på alla utmarker. I Sverige och Finland
har man i lag räknat upp de naturprodukter som det är straffbart att ta från
annans mark. Eftersom denna uppräkning inte nämner vilda blommor, bär
eller svampar, anses plockandet av dem lovligt där allemansrätten gäller.
Från denna huvudregel torde man åtminstone för Finlands del göra ett par
undantag. Om det på någon lägenhet i närheten av tomtområdet finns ett
gott bärställe som ägaren genom ett uttryckligt meddelande har reserverat
för eget bruk, och detta är allmänt känt på orten, har andra inte rätt att där
plocka bär. Vidare torde man anse att allemansrätten ej utsträcker sig till
plockning av synnerligen sällsynta bär. Till dessa torde åtminstone åker-
bäret höra.

Allemansrätten till markområden anses tillkomma även utlänningar. I
den svenska naturvårdslagen sägs ju, att naturen "är tillgänglig för alla
enligt allemansrätten". I Finland har man visserligen även framfört åsikten
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att allemansrätten skulle tillkomma endast det egna landets medborgare,
men detta torde inte motsvara gällande praxis. Man har också fört fram
förslag om en begränsning av utlänningars rörelsefrihet, t.ex. i samband
med tältning, men bl.a. företrädare för turistnäringen har påpekat att man
numera, i motsats till i början av 1970-talet, inte anser utländska turister
utgöra ett hot mot Finlands natur. Om man i Finland skulle begränsa
utlänningars rätt till fri tältning, skulle man i varje fall bli tvungen att
överväga, om inte de övriga nordiska ländernas medborgare på grund av
ömsesidighet borde tillerkännas en särställning.

Som redan framgått är den viktigaste skyldigheten för den som rör sig i
naturen att uppträda finkänsligt och varsamt gentemot markägaren och
markinnehavaren samt mot själva naturen och sålunda att avhålla sig från
att förorsaka skada, men eller olägenhet. Härtill anknyter nedskräpningsför-
budet, som har intagits i alla de nordiska ländernas lagstiftning. Den
särskilda avsikten med det är att förhindra de miljöskador som kan vållas av
det numera allt intensivare friluftslivet och av att människor samlas i stora
mängder på vissa populära platser i naturen. I Danmark synes nedskräp-
ningsförbudet, till skillnad från vad som gäller i de övriga nordiska län-
derna, inte beröra markägaren. Förbudet är, utom på Island, straffsanktio-
nerat. Till förbudet är på Island, i Sverige och i Finland även knuten en
uppsnyggningsskyldighet. I Sverige och Finland är det kommunen, som i
sista hand ansvarar för uppsnyggningen.

Några särdrag i allemansrätten

Framställningen har hittills avsett rättsläget i de olika nordiska länderna
betr. de delar av allemansrätten som åtminstone i Finland har diskuterats
mest. I detta sammanhang återstår att kort redogöra för allemansrättens
allmänna karaktär. Det är ju frågan om en ytterst svag rätt, som man i
allmänhet kan använda endast då möjligheter därtill föreligger. Ofta kan
man inte ens åberopa skriven lag som stöd för användandet av den. För
allemansrätten är det särskilt betecknande, att den är sekundär i förhållande
till äganderätten. Detta framgår för det första av att den kan användas
endast då markägaren ej förorsakas nämnvärd skada, men eller olägenhet,
ett förhållande som redan har redovisats och som i Finland utgör förutsätt-
ning även för allmännyttjande av vattenområden. Vidare gäller emellertid
att allemansrätten åsidosätts, då ägarens motiverade intresse vid reglering-
en av hans mark så fordrar. Om någon t.ex. har ett gott lingonställe i en gles
tallskog på torr mo, där han under många år har plockat sina bär, kan han
inte med rättsliga åtgärder hindra markägaren från att kalhugga på platsen
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så att områdets markvegetation förändras och lingonen försvinner därifrån.
Inte heller utgår skadestånd för att lingonstället av denna orsak förlorats.
Vidare kan man som exempel nämna byggnadsverksamhet för bostadspro-
duktion som i synnerhet i närheten av bostadscentra allra mest inskränker
möjligheterna till vistelse i naturen och annat utnyttjande av allemansrät-
ten. Om ägaren önskar använda sin mark till att bygga bostäder, kan detta
inte hindras med hänvisning till allemansrätten. I Sverige gäller detta dock
inte på strandskyddsområden enligt naturvårdslagen. Enbart den omstän-
digheten, att ett område är planlagt för byggnadsverksamhet, utgör inte i
och för sig hinder för utnyttjande av allemansrätten. Byggandet av hus och
gator m.m. utgör däremot ett sådant hinder. A andra sidan kan man inte
med planläggning utvidga allemansrätten, men däremot medverka till att
allmänheten styrs till områden, som man ansett lämpliga för friluftsliv. För
detta redogörs senare.

Ett särdrag av väsentlig betydelse för allemansrätten som jag särskilt vill
betona är att de förhållanden under vilka den utnyttjas kan variera betydligt
även i olika delar av varje land. Härav följer, att innehållet i allemansrätten
inte alltid är detsamma i hela landet. För Finlands del har detta redan
nämnts, vid behandlingen av rätten till tältning. I samma ämne kan som
exempel även nämnas Aland med sin vidsträckta skärgård. Där anser man
att tältning över natten på annans mark inte alls är tillåten och uppmanar
därför till användning av särskilda campingplatser och småbåtshamnar för
övernattning. I det övriga Finland ävensom i Sverige, varifrån en betydande
del av turisterna till Åland kommer, anser man däremot tältning inom vissa
gränser vara tillåten, även om situationen som tidigare har framgått sanner-
ligen inte är klar där heller.

Eventuella ändringar i det rådande rättsläget, särskilt i Finland

Då man överväger om det finns skäl att på något sätt ändra och förbättra
det nuvarande rättstillståndet betr. allemansrätten i de nordiska länderna,
med beaktande av allmänhetens, markägarens och naturvårdens intressen,
kommer man främst att tänka på att få till stånd en internordisk lagstiftning.
I Finland torde åtminstone naturskyddarna ha stött denna tanke. På grund
av den livliga turismen mellan de olika nordiska länderna, i synnerhet
mellan Sverige och Finland, skulle en dylik lagstiftning onekligen vara till
nytta. I praktiken finns dock knappast möjligheter därtill. Detta beror
framför allt på ländernas olikartade naturförhållanden. I Danmark, där
allemansrätten i själva verket inte existerar i sin egentliga betydelse, är
huvuddelen av marken uppodlad, medan i Sverige och Finland största delen
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av marken utgöres av skog, som jämte stränderna har stor betydelse för
friluftslivet. På Island saknas egentliga skogar helt. Mest likartad är naturen
i Sverige och Finland.

En för Sverige och Finland aktuell fråga är, om man alls genom lagstift-
ning skall skrida till en noggrannare reglering av allmänhetens rätt på
annans mark. Till stöd för ett nekande svar kan hävdas att man knappast
genom lag kan fastställa helt klara gränser för allmänhetens och markäga-
rens rättigheter. En följd av denna inexakthet skulle kunna bli att man efter
införandet av lagen skulle anse allt det vara förbjudet, som inte uttryckligen
var tillåtet enligt lagen. Sålunda skulle man i själva verket inskränka all-
mänhetens rörelse- och vistelsefrihet. Vidare kan göras gällande att utveck-
lingen på detta område, som man nu kanske kan karakterisera som smidig,
på grund av en lagstiftning skulle stagnera så att förändringar kunde åstad-
kommas endast genom lagändringar som det kunde vara svårt att få till
stånd. Oavsett sådana påståenden är jag för Finlands del av den åsikten att
man för att klarlägga läget inom den närmaste framtiden bör ta itu med att
till en viss grad precisera allemansrätten till markområden. Såväl allmänhe-
ten som markägarna liksom naturen själv skulle dra nytta därav. I detta
sammanhang vill jag även hänvisa till de goda erfarenheterna i Finland av
föreskrifterna i vattenlagen om allmännyttjandct av vattenområdena. I det
följande försöker jag redogöra dels för de omständigheter som enligt min
åsikt klarast medför behov av att förbättra det nuvarande läget för markom-
rådenas del, dels för hur detta möjligen kan åstadkommas med lagstiftnings-
åtgärder. Samtidigt berör jag ytterligare några centrala frågor i anslutning
till utövandet av allemansrätten, vilka på senare tid har diskuterats åtmins-
tone i Sverige och Finland.

Då man överväger förhållandet mellan markägarens och friluftsfolkets
inbördes rättigheter är den skada, det men eller den olägenhet som åsamkas
ägaren framför allt beroende av vad för slags friluftsliv det är frågan om och
i hur hög grad det bedrivs på ifrågavarande område eller plats. Om t.ex.
några personer på vintern skidar i skogen eller t.o.m. på en åker, torde
markägaren i praktiken inte åsamkas nämnvärd skada eller olägenhet där-
av. Gäller det däremot ett organiserat skidlopp med många deltagare, kan
man åtminstone i vissa fall anta att detta ger upphov till negativa följder för
markägaren. Ännu mer framträdande blir desa följder när större grupper av
utövare av friluftsliv under sommaren eller annars då jorden inte är frusen
utan markägarens tillstånd färdas på hans område och i synnerhet om de
tältar där. Naturskador på grund av en sådan fri och ostyrd tältning har
under de senaste somrarna kunnat iakttagas särskilt i norra Finland, i
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skärgården och vid sjöområdena i det inre Finland. Såsom faktorer som kan
försvara en begränsning av eller på vissa områden t.o.m. ett förbud mot den
ökande ostyrda takningen, har nämnts risken för skogsbrand, säkerhets- och
ordningssynpunkter, avfallsfrågan, risken för nedslitning av naturen samt
den skada och olägenhet, som den bofasta befolkningen åsamkas.

I hithörande fall bör man söka en lösning på frågan hur markägaren kan
skydda sina rättigheter och erhålla ersättning. Nyttan av en förbudstalan
och ett skadeståndsyrkande är inte stor, eftersom sådana yrkanden skall
riktas mot en bestämd person. I ifrågavarande situationer är det vanligen
fråga om ett obestämt antal människor, vilkas identitet är okänd. Inte heller
kan man specificera varje deltagares andel i den skada som har vållats. En
förbudstalan förutsätter dessutom en viss grad av kontinuitet i en och
samma persons beteende. Även i Sverige torde frågan om i vilken omfatt-
ning markägaren skall behöva finna sig i att hans område utsätts för en stark
tillströmning av personer, som åberopar allemansrätten, vara olöst.

Även på en annan punkt behövs det f.n. en förbättring. Detta gäller
friluftsfolkets möjligheter att i storstädernas och övriga tättbebyggda orters
omgivningar komma ut i naturen för rekreation. Att finna en lösning på
denna fråga, som delvis ansluter sig till ovan berörda problem, är av
betydelse såväl för den friluftslivsutövande allmänheten som för markägar-
na.

När man skall klarlägga dessa frågor — med beaktande av den friluftslivs-
utövande allmänhetens, markägarnas och naturvårdens berättigade intres-
sen och krav — synes man ha möjlighet att även för framtiden bevara
rörelse- och vistelserätten på annans mark enligt allemansrätten. En förut-
sättning är att man kan sörja för att utövarna av friluftsliv till sitt förfogande
har tillräckligt med därför avsedda områden, utrustade med servicepunkter
av olika slag och på olika avstånd från bostadscentra, samt till områdena
hörande leder. En stor del av den friluftslivsutövande allmänheten använder
gärna just sådana områden och leder. Därvid minskar i motsvarande grad
belastningen på övriga marker, där rörelsemöjligheterna i enlighet med
allemansrätten förblir oförändrade. Genom att man utvecklar nätet av
campingområden och själva dessa områden styrs även tältarna dit, varvid
de av tältning vållade skadorna på andra platser i naturen samtidigt mins-
kar.

När man strävar till det här avsedda syftet har planläggningen betydelse.
I Finland kan man för helhetsplaneringen av markanvändningen göra upp
en regionplan, som innehåller en schematisk plan för användandet av
området i två eller flera kommuner, och en generalplan, där man anvisar
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huvuddragen av områdets användning inom en kommun. I regionplanen
kan man bl.a. anvisa områden för rekreationsändamål och vandrarverksam-
het samt sådana jord- och skogsbruksdominerade områden, som är avsedda
för jord- och skogsbruk med speciellt beaktande av friluftsliv och miljövård.
Betr. de sistnämnda områdena strävar man alltså till att förverkliga princi-
perna om ett mångsidigt utnyttjande av skogen. För rekreations- och ut-
flyktsändamål avsedda områden kan även anvisas i generalplanen samt i
städernas stadsplaner, vilka gjorts upp för detaljerad planering och bygg-
nadsverksamhet. Enbart den omständigheten att ett område i planen är
anvisat för rekreationsändamål gör det naturligtvis inte till rekreationsom-
råde, utan ifrågavarande kommun eller kommuner eller staten bör antingen
avtala med markägaren om en sådan användning eller inlösa området. Först
därefter kan friluftslivet styras dit. I Finland har många städer redan
anskaffat friluftsområden, men uppenbarligen borde man fa fler. Särskild
uppmärksamhet borde även fastas vid deras läge. Samtidigt borde man
främja åtgärder som gör det möjligt och ekonomiskt lönsamt även för
markägaren att göra en del av sina marker till friluftsområde, varigenom
slitage och annan belastning på hans övriga marker i motsvarande grad
minskas.

En utväg för att avvärja det här avsedda överdrivna allmännyttjandet
skulle även i Finland vara att staten eller kommunen, i enlighet med den i
Norges lag om friluftsliv antagna principen, på markägarens yrkande kan
åläggas att inlösa ifrågavarande område. Det kunde även vara möjligt att
den kommun inom vilken ett sådant, för särskilt stor belastning utsatt,
område finns åläggs att till markägaren betala en skälig årsersättning för
den skada och det men han lidit. Om även invånarna i andra kommuner i
beaktansvärd grad använder sig av området, skulle ersättningsskyldigheten
åvila alla kommuner i förhållande till den uppskattade användningen. Betr.
ersättningsfrågan synes det i varje fall som om samhället, staten och kom-
munen, i sådana fall bör ansvara för de skador och det men, som friluftsfol-
ket åsamkar markägarna och andra. Staten och kommunerna bör i sin tur
ha möjlighet till en regresstalan mot skadevållarna, även om dess praktiska
betydelse av tidigare nämnda orsaker troligen blir liten.

Då jag, som av det ovanstående framgått, intagit den ståndpunkten att
man i Finland inom närmaste framtid bör vidtaga åtgärder för att till en viss
grad i lag precisera allemansrätten vill jag nu som det första skälet till att en
sådan reglering behövs nämna det faktum, att allemansrätten över huvud
taget existerar. För det andra bör i lagen tas in en allmän föreskrift an-
gående beteende på annans mark och även angående vandring och vistelse i
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naturen. En sådan föreskrift finns redan i Islands, Norges och Sveriges
lagstiftning, på Island dock närmast berörande naturskyddet. Den tredje
och mera konkreta punkten i denna nya lagstiftning skulle hänföra sig till
den mångskiftande och svåra frågan om hur man lämpligen, med beaktande
av de olika parternas berättigade intressen, skall kunna styra förflyttning
över och vistelse på annans mark och då närmast takningen. Den fjärde
frågan, som skulle regleras i lag, och som delvis har samband med styrandet
av takningen men även annars är viktig, gäller förbudsskyltarna. På alla
andra punkter kunde man åtminstone tills vidare låta allemansrätten gälla
enligt landssed och sedvanerätt. I detta sammanhang torde det vara på sin
plats att understryka, att upplysning och allmän medborgarfostran i dessa
frågor har en första rangens betydelse, oberoende av en eventuell lagstift-
ning. Upplysningen bör dock inte ensidigt få betona vissa bestämda intres-
sen och synpunkter.

Allemansrätten och skogsbruket

Till slut vill jag kort behandla ytterligare några omständigheter, som berör
allemansrätten i förhållande till skogsbruket. Härvid fasts uppmärksamhe-
ten vid den förändring som under de senaste decennierna har ägt rum,
åtminstone i Sverige och Finland, när det gäller allmänhetens förhållande
till den skogbevuxna naturen. Förr var det helt naturligt att man vid
vandring i skog utan vidare godtog utförda avverkningar och andra åtgärder
samt av dem förorsakade, kanske starka förändringar i skogen. Trots att
man inte med stöd av allemansrätten kan ställa krav i fråga om skötseln av
skogen, har det kraftigt stegrade rekreationsbehovet och det vitt utbredda
intresset för miljöfrågor dock fått till följd, att allmänheten har börjat
framföra synpunkter och önskemål om hur skogarna skall skötas. I Sverige
har man beaktat dessa önskemål bl.a. genom att det i 1979 års svenska
skogsvårdslag har tagits in en föreskrift, enligt vilken man vid skötseln av
skog skall ta hänsyn till naturvårdens och andra allmänna intressen. Med
stöd härav kan dock inte meddelas föreskrifter som är så ingripande att
pågående markanvändning avsevärt försvåras. I Finland finns inte motsva-
rande stadganden i lag, men där har man på uppdrag av privatskogsbrukets
centralorganisation TAPIO hösten 1980 publicerat anvisningar angående
beaktande av synpunkter rörande miljövården vid behandlingen av privat-
skogar. I detta sammanhang är det intressant att konstatera, att även
byggandet av skogsbilvägar behandlas i dessa anvisningar. Betr. dessa
vägar konstateras bl.a. att de, genom att kanalisera trafiken, å ena sidan kan
befrämja miljövården men å andra sidan även kan öka slitaget och ned-
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skräpningen av naturen, i synnerhet genom att till tidigare helt väglösa

ödemarksområden locka grupper av bilburna vandrare som kan missbruka

allemansrätten.

På senare tid har man fört många diskussioner om användningen av

kemiska bekämpningsmedel vid utrotande av sly från ett plantbestånd

bestående av barrträd. Dessa bladbesprutningar utförs åtminstone i Finland

endast i augusti efter det barrträdens årsskott har förvedats. Man har

påstått att besprutningen kränker allemansrätten närmast på grund av att

man under bekämpningsåret i allmänhet går miste om bärskörden på de

besprutade områdena. Som har påpekats är denna ståndpunkt dock felak-

tig, eftersom bären före plockningen tillhör fastigheten och markägaren

sålunda har bestämmanderät t över dem. Även om han inte kan förbjuda

allmänheten att plocka bär, kan han plocka dem själv och således omintet-

göra allmänhetens rätt till dem. Då bör han även ha rätt att genom besprut-

ning av bären hindra allmänheten från att plocka dem. Denna besprut-

ningsfråga har slutligen ingen större praktisk betydelse för bärplockningen.

De plantbestånd, där slyet tagit överhanden är nämligen endast sällan goda

bärmarker, då slyet i allmänhet förkväver bärvegetationen.

I Finland har år 1969 utfärdats en lag om bekämpningsmedel. Enligt en

år 1978 gjord ändring av lagen är utspridande av bekämpningsmedel från

luftfartyg tillåtet endast med jord- och skogsbruksministeriets tillstånd.

Ministeriet kan på framställning av kommunen och efter att ha hört di-

striktsskogsnämnden förbjuda eller begränsa spridningen av slybekämp-

ningsmedel från luftfartyg över ett visst område, såframt slyet till skäliga

kostnader även på annat sätt kan utrotas på området och om ett förbud eller

en begränsning är till betydande fördel för naturvården eller den lokala

befolkningen.

Av mitt referat framgår, att det finns skillnader mellan de nordiska länder-

nas rådande rättstillstånd betr. allemansrätten. Åtminstone i Finland finns

till vissa delar behov av att förbättra och utveckla rättstillståndet. Att finna

lämpliga förbättringsvägar kan nog stöta på vissa svårigheter, men med ett

så långt det är möjligt opartiskt beaktande av de berörda parternas intressen

kan man säkert komma framåt även i denna sak.
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