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Referenten, justitiekanslersadjointen, jur. dr. Eero Johannes Manner, Finland.
Friluftslivet är otvivelaktigt av stor social betydelse. Det är en hälsosam mot-
vikt mot de ofta otillfredsställande stadsförhållandena och till det ofta enfor-
miga arbetet i fabriker och ämbetsverk. Det har sagts, att tätorternas befolk-
ning genom att idka friluftsliv försöker skaffa sig en kompensationsmiljö som
ersättning för den natur, som den eljest får leva utan. Behovet av att idka
friluftsliv ökas ständigt. Bidragande orsak härtill är i synnerhet utflyttningen
till tätorterna, den förkortade arbetstiden samt den allmänna stegringen av
levnadsstandarden med åtföljande bättre möjligheter att bättre utnyttja fri-
tiden.

Om man tänker på friluftslivet såsom ett framtidsproblem, måste man
också minnas befolkningstillväxten. Europas befolkning beräknas intill år 2000
växa till det dubbla av antalet i början av innevarande århundrade. En så
kraftig befolkningsökning medför en allt större trängsel inom tättbebodda
områden och minskar i motsvarande mån möjligheterna att idka friluftsliv.
Då å andra sidan friluftslivet får en ständigt ökad betydelse och intresset därför
blir allt allmännare, måste samhället ägna frågorna om friluftslivet och för-
utsättningarna därför ett allvarligt beaktande. Här i Norden, liksom överallt
annorstädes, där de sociala förhållandena är föremål för särskild omsorg, anses
friluftslivets främjande som en viktig uppgift för samhället. Härvid är det icke
endast fråga om åtgärder på det socialpolitiska planet. De olika kollisions-
situationer idkandet av friluftsliv kan förorsaka i förhållande till andra in-
tressen kräver även att friluftlivets rättsliga förutsättningar blir utredda och
ordnade. I detta sammanhang finner man, att friluftslivet är förknippat med
många svårlösta juridiska problem, som t. o. m. i vissa punkter berör grun-
derna för vår samhällsordning. Det sistnämnda gäller särskilt friluftslivet i
förhållande till ägaren av den mark, som utnyttjas för friluftsliv. Utan att i
detta sammanhang ge ordet rätt någon särskild juridisk innebörd, kan man väl
säga, att det här är fråga om allmänhetens rätte i förhållandet till den enskildes.
Med åberopande av allmänhetens rätt, begär man största möjliga frihet att
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använda även annan tillhöriga områden för olika ändamål, som har samband
med friluftslivet. Den enskildes rätt försvarar man åter med hänvisning till
det skydd rättsordningen sedan gammalt giver ägare av jord eller vatten-
område mot störningar och ingrepp utifrån. Gränsdragningen mellan dessa
två motsatta intresskrav ställer såväl lagstiftaren som lagskiparen inför en svår
uppgift. Problemet är icke endast mångförgrenat, det påverkas även av olika
föränderliga faktorer, av känslobetonade och t. o. m. av politiskt färgade syn-
punkter. Friluftsliv idkas i många olika former. Därför är också de spörsmål,
som vid utredningen av friluftslivets juridiska förutsättningar måste ägnas
beaktande av många olika slag. Då t. ex. friluftsliv idkas på områden, som på
åtgärd av stat eller kommun reserverats för sådant ändamål, blir frågan om
förhållandet till ägarens rätt i allmänhet icke aktuell annat än i vad gäller
skyldigheten att iakttaga föreskrifter angående områdets nyttjande eller över-
trädelser av dylika föreskrifter. Viktigast vid ämnesbehandlingen i denna
framställning är frågan om idkande av friluftsliv i det fall, att områdets ägare
icke lämnat samtycke därtill. Man får dock icke glömma, att friluftslivet kan
komma i konflikt icke blott med ägarens rättssfär, utan även med vissa andra
intressen som närmast är av allmän art, särskilt då naturskyddsintresset. Fri-
luftslivet kan, om det idkas på sådant sätt, att det lämnar mer eller mindre
synliga spår i omgivningen, vara en fara för naturvårdssträvandena. Till den
del det sist sagda berör enskild tillhörigt område kan det sägas, att områdets
ägare och naturvårdens intressen sammanfaller, då ju bägge kräver att fri-
luftsliv idkas med en sådan aktsamhet, att icke omgivningen blir lidande därav.

I det tryckta referatet, som utdelades till mötesdeltagarna, redogörs när-
mare för den nyare lagstiftningen om friluftsliv i de nordiska länderna samt
för den tidigare utvecklingen av rättsreglerna om friluftslivets juridiska för-
utsättningar. Då man på basen av denna redogörelse granskar den nyare
utvecklingen i de nordiska länderna och den lösning av frågan om de rättsliga
förutsättningarna, som nåtts i de skilda länderna, kan man allmänt kon-
statera, att tvenne huvudlinjer följts. Den ena, den kan kallas allmänrättslig,
strävar till en noggrannare precisering av den ursprungligen av landssed
reglerade varmansrättens innehål och gränser samt i vissa delar att utvidga
området därför, med beaktande av det nya friluftslivets former, behov och
krav. Denna linje synes vara mest utvecklad i den norska och även i den
isländska rätten. Den andra utvecklingslinjen, som kan skönjas i den nyare
utvecklingen och som jag har kallat områdeslinjen, tar åter sikte på att skapa
särskilda områden, där friluftsliv kan idkas, antingen så att den enskilde
ägarens rätt att bestämma över området inskränkes till förmån för allmänhe-
ten eller genom att staten och kommunerna beredes möjligheter att få över-
taga områden, som är lämpliga att användas för friluftsliv. Områdeslinjen
har gestaltats till en säregen institution i de svenska och norska strandlagarna.
I det följande behandlar jag i korthet de rättsliga synpunkter, som är av
betydelse vid tilllämpningen av bägge dessa linjer.

Man kan konstatera, att den enskilda rätten till såväl land- som vatten-
områden redan under de första skrivna lagarnas tid hade fått ett fast fotfäste
i den nordiska rätten. Därpå är vårt rättssystem uppbyggt. Allmänhetens
rättigheter till privata områden kan icke betraktas som bevis för att det
ovanför äganderätten skulle finnas något annat i princip primärt, som den



Almenheden, friluftslivet og ejendomsretten 247

privata äganderätten endast är ägnad att inskränka. Alldeles på samma sätt
som äganderätten till jord- och vattenområden bildar en del av den positiva
rättens system innefattas i detta system de rättigheter lag och landssed till-
erkänner allmänheten för att dess nyttjandebehov skall bli tillgodosedda.
Dessa rättigheter kan ej heller anses vara i princip stridande mot ägande-
rättens väsen. Vad särskilt beträffar den nordiska rätten har ju äganderätts-
begreppen här oaktat växlande rättsteoretiska spekulationer och ställnings-
taganden, i praktiken aldrig förlorat den starkt sociala prägel, som var känne-
tecknande för detta begrepp redan enligt det medeltida bondesamhällets
rättsordning och som har fått sitt uttryck t. ex. i Sveriges lag av år 1734.
Enligt nutida uppfattning av äganderättens väsen kan det icke anses riktigt
att anse äganderättens begreppsliga innehåll motsvara dess största tänkbara
omfattning. Även om äganderättens innehåll allmänt taget kan definieras
endast negativt, bör det dock icke anses begreppsligt obegränsat. Vid sådant
förhållande är det bättre att tala om äganderättens gränser och icke om in-
skränkningar i änganderätten. I den mån rättsordningen erkänner vissa all-
mänheten tillkommande rättigheter till privata områden, bestämmer den til-
lika i förevarande avseende äganderättens gränser. Om man utgår från ett
äganderättsbegrepp, som bygger på nutida sociala grunder, innebär det ovan
sagda, att rättsordningen i förevarande avseende ställer de sociala synpunkter,
som sammanhänger med förutsättningarna för att idka friluftsliv framför den
privata äganderätten. Idkandet av friluftsliv i de former, som främst har
beaktats i denna framställning, är oberoende av huruvida föremålet därför
är en enskild fastighet eller ett särskilt för friluftsliv avsett område.

Till sin juridiska natur är det allmänny ttj ande och grundar sig på mot-
svarande allemansrätt. Det bör dock beaktas, att begreppet allemansrätt ej
har något fast, en gång för alla bestämt innehål. Ej heller är det korrekt att
härleda de befogenheter rättsordningen tillerkänner friluftsfolket från en i
princip allmän och enhetlig grundrätt, som vid behov kunde åberopas såsom
motivering fSr utvidgande av allmänny ttj andet till förmån för friluftslivet.
Det som kallas allmänhetens rätt till friluftsliv är i själva verket en systematisk
sammanfattning av de ovan nämnda enskilda befogenheterna, vilka beträf-
fande rättsgrunden och innehållet i många hänseenden skiljer sig från varandra.
Även allmänny ttj andets förhållande till ägarens rätt är olika i olika fall. Om
föremålet för nyttjandet är ett på åtgärd av den offentliga makten för frilufts-
liv reserverat område, bildar tillåtelsen till allmänny ttj ande den grund, som
bestämmer områdets rättsliga ställning. Det är härvid fråga om ett offentligt
föremål i allmänt bruk, som i det avseende sagda syfte kräver, är res extra
commercium. Om åter nyttjandet med stöd av på landssed eller lag byggande
allmänrätt gäller enskild tillhörigt område, såsom fallet är vid fråga om vistelse
eller färdsel på annans mark eller vattenområde, har allmänhetens nyttjande-
rätt i förhållande till ägarens rätt i princip ansetts vara sekundär, vilket i
allmänhet innebär, att den i regel får vika om ägarens fördel det kräver.

Ägaren kan t. ex. genom stängsel skydda sitt område eller på sin privata
väg uppsätta grindar, som hindrar färdsel på vägen, om han på objektivt
godtagbara grunder kan göra gällande, att det ligger i hans intresse. Han
får också, med iakttagande i övrigt vad som gäller om byggande i vattendrag
inom sitt vattenområde bygga sådana anordningar och byggverk, som han
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behöver, även om dessa skulle hindra färdsel i vattendraget. Däremot kan
det sägas, att ägaren i allmänhet icke borde på sitt vattenområde vidtaga
sådana åtgärder, som uteslutande eller åtminstone huvudsakligen avser att
hindra färdsel eller vistelse, som lag eller landssed tillåter. Ett sådant för-
farande kan nämligen betraktas som missbruk av ägarebefogenheterna.

En särställning intager de enligt ovan beskrivna strandlagar mot bebyggande
fredade zoner, vilkas allmännyttjande enligt svensk rätt tryggas icke blott av
inskränkningar i ägarens nyttjanderätt, utan även av bestämmelsen om skyl-
dighet att ordna övergång eller grind eller att avlägsna stängsel. Oaktat
ersättning av statsmedel kan erläggas för sådan förlust av förmån och sådan
kostnad som denna förpliktelse - att freda strandområde och trygga färdsel-
rätten i samband därmed - åsamkar ägaren, bör det dock konstateras, att den
i Sverige enbart på landssed byggande tillåtelsen till allmännyttjande ger
dessa zoner för offentliga föremål betecknande drag. Man kan nämligen säga,
att i den mån fråga är om byggande, för vilket myndighets tillstånd erfordras,
eller om placering av stängsel eller diken så, att de hindrar områdets nyttjande
för friluftsliv, ägarens bestämmanderätt är subsidiär i förhållande till allmän-
nyttjandets intresse. Som en motsvarighet till detta rättsliga arrangemang i
annan lagstiftning kan nämnas kungsådran såsom en inskränkning i ägarens
nyttjande till förmån för bl. a. samfärdseln och flottningen sådan den har
varit i gammal svensk rätt och fortfarande är enligt finsk vattenrätt.

I det tryckta referatet har närmare antytts, hurusom färdsel på annans
område kan tolkas såsom en kvarleva av forna tiders samhävd och huru den
i vissa stycken allt fortfarande regleras av sedvanerätten. Vad beträffar de
rättsliga grunderna för denna landssed märker man, att det under de gångna
århundraderna, då principerna för allmänhetens färdselrätt uppstod och
under utvecklingens gång iklädde sig de former de hade innan friluftsliv i
nutida mening begynte idkas, närmast var fråga om att lösa ett lokalt sam-
färdselproblem i forna tiders bondesamhälle. Detta skedde under en tid, då
det icke fanns så mycket vägar, och grannarna måste medge varandra rätt att
färdas i utmarken. Denna färdselrätt var förenad dels med en begränsad rätt
att tage vissa naturalster, dels uppenbarligen med möjlighet att, då färdseln
det förutsatte, rasta och övernatta på annans område. I princip var allt detta
likväl oskyldigt nyttjande av annans område, som redan från billighetssynpunkt
kunde anses rättmätigt. Då de, som idkar friluftsliv i våra dagar, åberopar
denna landssed, antingen direkt eller som motivering för att motsvarande
rättigheter till förmån för friluftslivet borde medgivas också i skriven lag, bör
man komma ihåg, att vi nuförtiden i sak är rätt långt från det, som i enlighet
med vad ovan sagts var utgångspunkten för utvecklingen och det ursprungliga
syftet med ifrågavarande institut. Först och främst syftar icke färdselrätten
längre till att skydda den lokala samfärdseln i outvecklade förhållanden och
det är icke nu som förr fråga om reciprocitet. Nu är syftet närmast att till-
godose allmänhetens behov av friluftsliv.

Den andra punkten, som skall beaktas är följande. Det stora flertalet av
dem som idkar friluftsliv består av annat folk än landsbygdens eget och hör
ofta hemma i avlägsna trakter, vilket möjliggörs av motorfordon o. s. v.

For det tredje: en längre tids vistelse på annans område innebär icke heller
nu en nödvändig rast för färdemannen utan utgör med tältning och läger en



Almenheden, friluftslivet og ejendomsretten 249

mening och ett mål för det moderna friluftslivet. Det bör likaså konstateras,
att det icke längre kan vara tal om oskyldigt nyttjande och om principen jus
innoxiæ utilitatis, som i detta fall ofta åberopas. Och då man i samband med
tältning försöker undvika att förorsaka skada, finnes dock alltid risken för
störning och men. Den blir så mycket större ju allmännare friluftsliv idkas på
ett område.

En väsentlig utvidgning av allmänhetens rättigheter kan sålunda inte längre
härledas ur landssed eller motiveras med sedvanerättsliga synpunkter. Då
icke heller det oskyldiga nyttjandet som sådant längre kan betraktas som
godtagbar grund för en utvidgning av allmänhetens rättigheter, måste pröv-
ningen av frågan ske och avgörandena fattas efter avvägning av de aktuella
motsatta intressena mot varann. Detta innebär att avseende bör fästas å ena
sidan vid de väsentliga dragen hos äganderätten och rättsprinciperna rörande
ägarens rättsliga ställning, å andra sidan åter därvid, i vilken mån en in-
skränkning av ägarens befogenheter är nödvändig och vilka andra möjlig-
heter att främja friluftslivet som möjligen står till buds. Det är sannolikt, att
man även i Sverige och kanhända också i Finland under de närmaste åren
försöker få till stånd stadganden, som mera ingående än nu är fallet fastslår
allmänhetens rättigheter och skyldigheter på enskild tillhörigt område. De
övriga nordiska länderna har ju redan kommit längre härvid, även om en
utveckling uppenbarligen är att emotse också hos dem. Alltför långt gående
inskränkningar av ägarens befogenheter kan dock knappast tänkas att bli
införda. Vattenrätten tjänar härvidlag som en lämplig måttstock. Om vi
nämligen jämför de allemansrättigheter friluftslivet förutsätter med det all-
männyttjande, som sedan gammalt varit tillåtet i vattendrag och vars nu-
varande gränser uppdragits genom respektive länders relativt nya vattenlagar,
är det icke antagligt att utvecklingen särskilt i fråga om allmännyttjandet av
jordområden skulle föra väsentligt längre än i fråga om vatten. Härpå tyder
redan den omständigheten, att det i vissa fall ansetts nödvändigt att till ägaren
betala ersättning för inskränkningar i äganderätten. Man torde kunna säga,
att även om de nordiska ländernas rätt erkänner det sociala rättsbegreppets
förpliktelser, den å andra sidan ser de faror, som ett allt för stort tillmötes-
gående av allmänhetens krav kan medföra.

Utöver vad ovan sagts, bör ytterligare beaktas, att den tidigare rätt klart
avgränsade skillnaden mellan utmark och inmark med den tätnande bosätt-
ningen och lägenhetssplittringen blivit alltmer skenbar och förlorat sin be-
tydelse i sak. Friluftslivet utövar också ett allt större tryck på de trakter, vilkas
bosättning även eljest närmast har karaktär av bostadstomts- och villabosätt-
ning. De sociala synpunkterna i samband med friluftslivet kan härvid komma
i konflikt med de sociala strävanden, som sammanhänger med uppkomsten
av detta slags bosättning. Man kan nämligen säga att också villalivet och
spridningen av bosättningen till tätorternas omgivningar är ett sätt att söka
rekreation och avkoppling från stadslivet, vilket också friluftslivet strävar till.
Det har som vi alla vet blivit mycket allmänt i de nordiska länderna att skaffa
sig en plats, där man tillbringar sin lediga tid, och detta kan under inga om-
ständigheter längre anses såsom något privilegium för de s. k. rika. Speciellt
i tätorternas omgivningar är det icke längre möjligt att mot varandra ställa
å ena sidan de intressen, som representeras av friluftsfolket och å andra sidan
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några få jordägares intressen, utan det måste konstateras, att det är just denna
villa- och smålägenhetsbebyggelse som på sådana områden försvårar idkandet
av friluftsliv. På sådana bosättningsområden är också begreppet utmark helt
godtyckligt, emedan gårdsplaner, trädgårdar och små skogsdungar i lägen-
heternas eget bruk, badstränder m. m. där ligger tätt intill varandra. Här är
det icke heller, enligt min mening, fråga om ett ringa fåtal, som har ett speciellt
intresse av att få nyttja dylika områden, utan jordägarna kan stödja sig på
sociala synpunkter likaväl som friluftsfolket. Otvivelaktigt kan stadganden av
det slag, som ingår i strandlagarna, vara ägnade att hindra uppkomsten av
sådana områden och därigenom trygga möjligheterna att idka friluftsliv. Men
man kan fråga sig, huruvida det är i alla förhållanden ändamålsenligt och
socialpolitiskt motiverat att gå in för detta. Trots sistnämnda tvivelsmål torde
man dock kunna konstatera, att stadganden, som tillförsäkrar den offentliga
makten möjlighet och även skyldighet att draga försorg om att vissa områden
reserveras för friluftsliv, visar den riktning, som i främsta rummet borde följas
i denna fråga. I denna som i många andra sammanhang, som gäller sam-
hällets allmänna behov, förefaller det nämligen lättare att tillgripa arrange-
mang, som gäller ett visst konkret område, även om det förutsätter expropria-
tion, än att företaga allmänna regleringar, som drabbar alla jordägare på
samma sätt, men som från privatsrättlig synpunkt är mycket farligare. Men
målet måste i alla fall vara också att organisera friluftslivet. Detta förutsätter,
att också de som idkar friluftsliv får sina rättigheter och skyldigheter fast-
ställda i lag, även till den del dessa ännu regleras av landssed.

Och till slut ville jag säga som en tes, att den privata äganderätten icke
enbart av principiella skäl får bli en broms för de strävanden, som syftar till
att möjliggöra friluftsliv inom rimliga gränser. Men å andra sidan får omsorgen
om friluftslivet icke leda till åtgärder, som genom alltför långtgående ingrepp
i den privata äganderätten, med därtill hörande nyttjande- och bestämmande-
rätt, försvagar den grund på vilken den nordiska rätts- och samhällsordningen
vilar.

Korreferenten, høyesterettsadvokat Eiliv Fougner, Norge.
Vårt tema er almenheten, friluftslivet og eiendomsretten. Til almenheten
hører vi alle, selv om enkelte gjerne vil ha en noe mere eksklusiv status. Frilufts-
livet burde interessere oss alle, hvis fysikken er sterk nok. Og er vi selv eiere
av en eiendom som egner seg for friluftsliv kommer våre eierinteresser inn i
bildet. Våre synsmåter vis å vis en eiendom vi er glad i, har lett for å bli noe
anderledes enn de vi vil at andre skal anvende på sine eiendomme.

Vi har lett for å engagere oss noe følelsesmessig når vi ser på andres bruk
av eller endog inntrengen på vår eiendom, mens man kanskje selv ser på egen
bruk av andres mark som en bagatell. Når vi skal ta stilling til dagens tema,
må vi imidlertid forsøke å se vekk fra slike følelsesmessige betraktninger,
spørsmålene er så viktige, og tidens rivende utvikling krever, at vi forsøker
å se objektivt på dem.

Referenten har i sitt skrift gitt en klar översikt over disse spørsmåls stilling
i de forskjellige nordiske land, og analysert de problemer som nå melder sig,
kanskje med forskjellig styrke her i Norden. Vårt utgångspunkt må være, at
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i dag er det et ganske annet behov for lover og regler for friluftslivet enn det
var for 40—50 år siden.

Tidligere hadde man ofte et beskeftigelsesproblem, nå blir det et fritids-
problem. De stadig større byer, større boligblokker og videre et øket tempo på
alle områder, tvinger oss til å legge forholdene til rette for fritidsbeskeftigelse
og friluftsliv.

Som referenten også har pekt på, kan man enten fremme friluftslivet ved
at stat og kommune erhverver spesielle områder som stilles til disposisjon,
og da kan der gis bruksregler for disse områder, eller man kan treffe generelle
regler i lovs form for almenhetens bruk av all fast eiendom. Det vil være
naturlig å følge begge disse linjer for å nå målet. For de offentlige eiendomme
skulle ikke problemene bli så store. Disse finner man når det gjelder almen-
hetens bruk av privat eiendom og i det følgende skal jeg da holde meg til slik
privat eiendom.

Fra gammelt av har vi i alle de nordiske land bygget vårt samfundssystem
på privat eiendomsrett til land og vand. Ved siden av har vi offentlige al-
meninger og innkjøpt eller på annen mate erhvervet statseiendom, men det
endrer ikke selve systemet. Det rettslige grundlag for bedømmelsen av disse
spørsmål er altså feiles for Norden.

Opprindelsen til almenhetens rett over annenmans eiendom er en ferdsels-
rett og denne er meget gammel. Ja, den er i mange tilfelle eldre enn selve
eiendomsretten, for den var nok etablert i fjerne skog- og fjelltrakter før disse
blev undergitt privat eiendomsrett. Jeg er derfor enig med referenten når han
presiserer at ferdselsretten og hva dermed hører, ikke er en innskrenkning i
eiendomsretten, men er en selvstendig rett sidestillet med eiendomsretten og
mange steder av like gammel opprinnelse. Ferdselsrettens omfang har utviklet
seg noe forskjeilig i de nordiske land, den er mere omfattende i Island, Sverige
og Norge enn den er i Danmark og Finland. Dette skylles utviklingen i de
respektive land.

Sammen med ferdselsretten har det utviklet seg et behov for opphold på
eiendommen, adgang til å gjøre opp ild, plukke bær, sopp og blomster o. s. v.
Alt dette var regulert ved sed vane i de forskj eilige land, frem til vår tid. Disse
bruksformer har naturligt meldt seg med forskj eilige styrke i de forskj eilige
land. Inntil man får regulerende lovbestemmelse blir gjerne den rettslige
situasjon uklar, når man bare skal basere seg på sedvanen. Det skal man være
klar over, at man skal ha mange års praksis, og mange enkelttilfelle før man
kan snakke om sedvane, og denne sedvane skal ha festnet seg på mange mater
gjennom lengere tid før det kan bli tale om sedvanerett. For å si det på en
annen mate: Sedvanen er noe sen av seg, og ligger adskillig etter behovet
når det dreier seg om praktiske rettsforhold der det heller ikke foreligger vei-
ledende domstolsavgjørelser. Når da behovet øker, og sedvanen ikke har dan-
net seg i tilstrekkelig grad blir der usikkerhet og konflikt. Det var dette som
var bakgrunnen for det arbeide som blev tätt opp i Norge for å få fastslået
regler for friluftslivet. Der hersket usikkerhet og tvil om, hvor langt almen-
hetens rettigheter over fremmed grunn strakte seg, og hvad de innebar.

Disse rettigheter har vært betegnet som uskyldig nyttesrett og det passet i
eldre tid og for noen enkelte ferdefolk i dag, men det uskyldige kan jo bli
temmeligt plagsomt, hvis det dreier seg om store deler av befolkningen fra
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byer eller tettbygde strøk. Det ble derfor flere og flere konflikter, og den uskyl-
dige nyttesrett ble mange steder en belastning for eierne av fast eiendom. Disse
eiere fikk et behov for å få klarere regler, slik at de kunne stoppe folk, når
folk gikk for langt, og samtidig ville det kanskje bli lettere for disse samme eiere
å avfinne seg med den belastning den fri ferdselsrett efterhånden var blitt, når
almenhetens rettigheter var nærmere defmert. For almenheten må det også
være en fordel, at dens rettigheter og plikter er nærmere fiksert. Både innen
grunneiernes og almenhetens rekker finnes det jo desverre folk, som ser på
den annen gruppe med uvenlige øyne.

Den komite, justitsdepartementet i Norge nedsatte 1950, foreslo derfor en
lov om friluftslivet, og departementet sluttet seg til dette. Departementet i
Norge var enige i at den uklarhet som hersket med hensyn til almenhetens
ferdselsrett var uheldig, og at rettens indhold og utstrekning i hvert fall i
hovedtrekkene burde reguleres gjennom lov.

Departementet pekte også på, at en organisert friluftsfront har lettere for å
vareta friluftsfolkets interesser overfor den enkelte grunneier, mens denne vil
har store praktiske vanskeligheter med å gå til rettslig aksjon mot de enkelte
friluftsfolk. På denne bakgrunn blev den norske friiuftslov af 1957 utarbeidet.
Den komite som lavet utkast til loven var sammensat av folk fra alle politiske
partier, og de var enige på så å si alle punkter. De fulgte det prinsipp, at
ferdselsretten som en uskyldig nyttesrett burde tilpasses slik at den ikke førte
til virkelige inngrep i eiendomsretten. En slik lov kunne ikke fastslå bestem-
melser for alle forhold og situasjoner. Forholdene vil være forskjellige i de for-
skjeilige strøk av landet, og man kunne derfor bare trekke opp visse hoved-
linjer som skulle stemme med oppfatningen de fleste steder. Den interesse-
aweining som fandt sted mellom almenhetens og grunneiernes interesser,
håpet man også ville medføre en gjensidig forståelse for, at også den annen
gruppe har aktverdige og beskyttelsesverdige interesser.

Det var et behov for regler i Norge, i videre grad enn det efter referentens
redegjørelse synes å være i Finland, men behovet melder seg formodent Jig
også med ful styrke i de øvrige nordiske land. Det er ikke ut fra noen prinsipiel
radikal innstilling at jeg setter pris på de norske regler, men fordi vi i Norge
er vant til stor frihet, når det gj eller ferdsel i skog og mark, og disse regler vi
har fått synes å stemme med den alminnelig manns innstilling til proble-
mene. Friluftslivets kjerne eller grunnlaget for friluftsliv, det er ferdsel og opp-
hold i den fri natur, og ut fra dette må man forsøke å formulere regiene. For
enkelte er riktignok ferdslen et nødvendigt onde for å kunne nyde oppholdet,
men disse mere passive bør jo ha den samme rettslige status som de aktive.

Jeg skal presisere hovedlinjerne i vår friiuftslov. Vi bygger fortsatt på son-
dringen mellom innmark og utmark. I utmark kan man ferdes til fots hele
året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. I innmark kan man
ferdes til fots i den tid marken er frosset, eller snølagt, dog ikke i tiden 30. april
til 14. oktober. Som innmark betraktes dyrket mark, gårdsplads, inngjerdet
have, park og lignende, hvor almenhetens ferdsel ville være til utilbørlig
fortrengsel for eier eller bruker. I innmark må man ikke slå seg till med rasting,
solbad, overnatning eller lignende, uten eierens eller brukerens samtykke. I
utmark har man lov til å innrette seg, når det skjer uten å være til utilbørlig
fortrengsel eller ulempe for andre. For andre sier loven, man skylder altså
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også å ta hensyn til andre friluftsfolk, som er kommet først og inntil da har
frydet seg over naturens stillhet. Telt må ikke settes opp så nær bebodd hus
at det forstyrrer beboernes fred og i hvert fall ikke nærmere end 150 m. Telt-
ning er ikke tillatt mere enn to døgn uten samtykke. På sjøen er ferdsel med
båt fri for enhver. Vår vassdragslov regulerer ferdslen på innsjøer og elver.
Man har lov til for kortere tid å dra iland båt på strand i utmark, og man har
lov til å bade i sjøen, når det skjer i rimelig avstånd fra bebodd hus og uten
utilbørlig fortrengsel eller ulempe for andre.

Av disse bestemmelser jeg har referert, vil man ha hørt at loven til dels
bygger på rettslige standarder, som må fortolkes ut fra tid og sted. Det heter
således i paragraf 1 om ferdsel, at den ikke må være til utilbørlig fortrengsel
for eier eller bruker. Det samme uttrykk brukes i flere andre paragrafer. For at
utøvelsen ikke skal være rettmessig, må den være utilbørlig. Noen ulemper
må således grunneieren finne seg i. Disse formuleringer må medføre at den
målestokk som legges til grunn kan bli forskj ellig for de forskj eilige steder og
situasjoner. Utgangspunktet må da være: hvorledes vil den ordentlige, den
hensynsfulle og den forstandige mann opptre på dette sted og i denne situasjon?

Loven forlanger at enhver som oppholder seg på annen manns grunn skal
opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier,
bruker eller andre. Dette er nærmest en sømmelighetsparagraf, som tar sikte
på å høyne folks ferdselskultur, eller å utvikle deres naturvett (naturforstand),
som det sies i en stor kampagne som nu drives over hele Norge.

Den grunneier hvis eiendom i særlig grad blir utsat for almenhetens ferdsel
kan få tillåtelse til helt eller delvis å sperre av eiendommen, når det gjøres
nevneverdig skade på den. Hvis tillåtelse til sperring blir nektet eller hvis
sperring ikke er tilstrekkelig kan eieren kreve at fylkeskommunen innløser
området etter takst. For at sikre og fremme friluftslivet kan der nedlegges
forbud mot å bygge på områder som grenser mot sjøen eller vassdrag, eller
som forøvrigt er av særlig betydning for friluftsliv. Det hører med til turlivet
å merke opp ruter med maling på trær og stein i skogen, og bygge varder i
fjeilet. Dette har været utført uten synderlige konflikter helt til den nye loven
kom. Og loven gir nå kongen en rett til å gi lag, (altså organisasjoner) som har
til formål å fremme reise- og friluftsliv, adgang til å varde opp og merke opp
ruter i utmark.

Ferdselsretten må vike, hvis eierens berettigede interesse av å utnytte eien-
dommen tilsier det. Eieren har således full anledning til å disponere sin eiendom
på en slik mate, at han derved innskrenker eller helt berøver almenheten ad-
gang til bruk av eiendommen. Men det må presiseres, at eieren ikke har rett
til å treffe disposisjoner som bare tar sigte på å hindre almenhetens rett, altså
ut fra sjikane-hensyn. Den nye lov har derfor bestemmelser som rammer
sjikanøse stengsler eller uhjemlede forbudsskilt. Loven sier intet om jakt og
fiske. Disse rettigheter tilligger i hovedregelen grunneieren i Norge. Disse
bruksformer kan kanskje engagere føleisene endnu mere end friluftsliv ellers,
og da tror jeg at det er klokt å holde dem utenfor en friluftslov.

Referenten har pekt på, at ferdselsretten i gammel tid bare var et lokalt
samferdselsproblem i et bondesamfunn som man ut fra billighetssynspunkt
kunne anse rettmessig, og at man nu var kommet langt fra oprindelsen med
de byrder det nu kan bli spørsmål om. Jeg vil da gerne minne om, at almen-
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hetens rett må vike, når den rettmessige utnyttelse aveiendommen tilsier det,
og da findes det rimelig at rettens omfang til gjengeld utvides når dette kan
skje uten for store byrder.

Det er naturlig til slutt å stille det spørsmål, hvor langt kan staten gripe
inn i den private eiendomsrett uten å anvende ekspropriasjon? Etter den
norske grunnlovs paragraf 105 skal den mann ha full erstatning, som må avgi
noe av sin rørlige eller urørlige eiendom til offentlig bruk. Skal vi da se på
spörsmålet, hvor langt staten kan gripe inn uten erstatning, må vi, nu for
siste gang, vende tilbake til at ferdselsretten er en gammel rett. Der er i norsk
statsretslig teori både i forrige århundrede og i dette antatt at man kan gi
nye regler om disse forhold, selv om de nye regler går noe videre end det som
er gjeldende rett. En absolutt forutsetning for dette må vere, at regiene gjøres
gjeldende for alle grunneiere og at det ikke blir gjort et vesentlig innhugg i
eiendommenes verdi eller i landbefolkningens næringsdrift. Er det en maskert
ekspropriasjon må erstatning ydes. Er det mindre reguleringer, som retten til
rasting, telting, bading, oppmerkning av ruter o. s. v. må disse kunne utføres
uten erstatning. Med øket befolkning, øket trafikk og øket behov, er de blitt
foreidet de regler som gjaldt for femti å hundrede år siden, og for de nye
bestemmelser i Norge finner jeg, at den interesseavveining, som har funnet
sted mellom de to grupper har været rimelig.

Justitierädet Gösta Walin, Sverige.
Herr ordförande, mina damer och herrar. Jag ber att få ta till orda i min
egenskap av ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen och därvid först
rikta ett varmt tack till inledaren för hans inträngande analys, liksom till
correferenten för hans beskrivning av den norska rätten och de norska erfa-
renheterna, som vi har varit mycket intresserade av.

Det är uppenbart, att regleringen av konflikten mellan jordägare och all-
mänheten hos oss är utomordentligt ålderdomlig, man kan nästan säga medel-
tida. Och det gjorde väl inte så mycket, om inte förhållandena hade radikalt
ändrats. Tidigare kunde man nöja sig med en reglering av mera grannelags-
rättslig natur mellan den ena jordägaren och den andra, mellan jordägare och
stugsittare o. s. v. Det var inte så många som rörde på sig. Sedan tillkom stads-
befolkningen som sökte sig till landet. Numera är det praktiskt taget hela
folket, som rör sig på andras områden i större eller mindre utsträckning, och
inte bara den inhemska befolkningen. Vi får räkna med hela Nordens befolk-
ning och med befolkningen på kontinenten. Skandinavien kommer att bli ett
lufthål för en överbefolkad kontinent. När vi får bro över Öresund, kan vi
vänta en lavinartad ström av bilister, som på växande autostrador kommer
att ta sig upp till mera orörda marker i Sverige och Norge. Denna ansvällning
gör, att man inte kan lägga huvudtyngdpunkten på en mera privaträttslig,
grannelagsrättslig reglering, utan det bör bli en reglering av mera offentlig-
rättslig natur, ett reglemente för allmänhetens uppträdande. Jag skall inte gå
närmare in på, vad en sådan reglementering bör innehålla. Vi har sett ett
gott mönster i den norska lagstiftningen. Visserligen innehåller den många
allmänt hållna bestämmelser, men den ger en moralkodex som den hyggliga
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allmänheten kan lära sig och vissa principer som jordägaren kan åberopa för
att i viss mån kunna värja sig mot de intrång som hotar.

Man måste också lita till praktiska åtgärder för att lätta trycket för jord-
ägaren. Det är bilismen, som ger strömmen av besökare. För att bilisterna skall
ha nöje av sina färder, måste de någonstans stanna, och där kan man iakttaga
dem och vid behov anteckna deras nummer. Vi kommer naturligtvis även
att i växande omfattning få turister som kommer med flyg, och en del kommer
med båt. Men det blir inte lika stor frekvens. Cyklisterna är numera ganska
oskyldiga, det kanske de alltid har varit, och fotvandrarna är ganska sällsynta.
Om man kan åstadkomma en praktisk reglering beträffande bilisterna, har
man därför kommit långt. Den praktiska naturvården strävar att åstadkomma
en kanalisering och erbjuda bilisterna lämpliga parkeringsplatser, i synnerhet
i närheten av storstäderna. Man har en radiär utstrålning av vägar från stor-
städerna och på lämpligt avstånd bör man inrätta långa parkeringssträckor
eller andra anordningar, där allmänheten kan stanna. Sen rör sig bilisterna
inte långt därifrån.

Även andra praktiska kanaliseringsåtgärder kan ske, speciellt för campingen.
Man kan eventuellt förbjuda camping för bilister annat än på upplåtna cam-
pingområden, åtminstone i mera tättbebyggda delar av landet. De flesta vill
komma till campingplatser. Långväga resande har svårt att hitta lämpliga
platser och de är därför tacksamma för ordnade campingställen, även om de
får tränga ihop sig. Där finns ofta badmöjlighet, tillfälle att köpa mat o. s. v.
Man har från Amerika en omfattande erfarenhet av att campingplatserna är
livligt utnyttjade av bilisterna. Lämpliga campingplatser lättar trycket oerhört
för jordägarna på andra håll. Överhuvud är kanaliseringen av utomordentlig
vikt. Visserligen orsakar den stark nedskräpning och förslitning. Men om
bilisterna särskilt koncentreras till lämpliga områden kan man hålla rent efter
dem. Det gör de inte själva. Efter vägarna måste vägförvaltningen hålla rent
vid rastplatserna. Vid campingområdena måste också någon föreståndare
hålla snyggt, om det överhuvudtaget skall bli av.

I Sverige har man också kommit in på en ganska kraftfull politik för att
skaffa strövområden för allmänheten. Det har avlämnats ett betänkande under
generaldirektör Börje Lundgrens ledning, som i hög grad avser att tillgodose
den s. k. sociala naturvården. Regeringen har också vidtagit viktiga åtgärder
för att främja denna sak, med bl. a. betydande anslag. Tidigare har vi haft
förvärv från kommunernas sida av fritidsområden, Stockholm kanske främst,
men ingenstans har man kommit så långt som i Oslo med Nordmarka. Vidare
har Domänverket nyligen upplåtit en del av sina kronoparker och vidtagit
särskilda anordningar för allmänheten, vägar och annat som behöver finnas
för att bilisterna skall kunna komma till lämpliga ställen och ha tillgång till
vackra strövområden. Staten kommer nu att för de medel, som ställs till
förfogande, förvärva ett slags servitut till andra områden. Metoden kommer
nog inte att hålla i längden, därför att, om ersättning skall bestämmas expro-
priationsmässigt, kommer domstolarna att beräkna maximalt intrång av all-
mänheten under överskådlig tid framåt. Då är det inte lönt att använda
servitut utan bättre att lösa marken med äganderätt.

Hur man än bär sig åt med dessa praktiska åtgärder för att bl. a. kanalisera
och avleda allmänheten ifrån andra känsligare områden, kommer det att
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kvarstå stora svårigheter och mycken otrevnad i vårt vidsträckta land, som
inte kan polisiärt övervakas på ett tillfredsställande sätt när man har med en
så våldsam bilism att göra. Man kommer ett stycke på väg med propaganda.
Det har visat sig att den danska »skovsvin«-propagandan har gjort en viss
nytta. En propagandastöt då och då gör en viss effekt, men det är nog mest
godartade element som påverkas. De andra bryr sig inte så mycket om pro-
pagandan. Därjämte måste vidtagas systematiska polisrazzior. Man kan inte
räkna med kontinuerlig övervakning, men bilister och andra måste riskera
razzior, när det gäller uppträdandet i naturen och på allmänna platser. Även
straffpåföljd som bara kan komma strövis är en beaktansvärd risk i synnerhet
för bilister, vilkas fordon är registrerade och vilka kan utsättas för åtskilliga
obehag. Eftersom razziorna måste ske stötvis och risken att bli utsatt för
påföljd statistiskt sett är ganska ringa, bör höga böter dömas ut, när någon
åker fast. Naturligtvis kan det bl. a. bli fråga om indragning av körkort eller
liknande.

Mina rekommendationer går alltså ut på en reglementering av norsk typ
och offentligrättslig art, praktiska åtgärder att kanalisera bilismen på olika
sätt, upplåtelse av strövområden för allmänheten samt lämplig och rationell
polisiär övervakning med effektiva påföljder, när vederbörande beslås med
allvarliga förseelser.

Professor, dr. jur. W. E. von Eyben, Danmark.
Vore damer har jo valgt den bedre del af friluftslivet. De er taget på ekskur-
sioner i går og i dag. Hvad har vi andre gjort? Bevæget os ca. 2 minutter gen-
nem Tivolis gamle have og i øvrigt sat os herinde, hvor man ikke i dette dystre
lokale mærker så forfærdelig meget til naturens luft og de store drag, som
særligt vore norske, svenske og finske venner trækker i forgrunden.

Der er kun et enkelt synspunkt, jeg skal fremhæve, idet jeg går ud fra, at
man fra anden og mere sagkyndig dansk side kan belyse de offentligretlige
problemer, som justitierådet Gösta Walin var inde på. Det er som privat-
retsjurist jeg gerne vil have lov til at trække et særligt synspunkt ind i diskus-
sionen.

Det forekommer mig, at der er afgrundsdyb forskel imellem det hoved-
udgangspunkt, som referenten og korreferenten har indtaget og måtte indtage
ifølge den ret, som eksisterer i og har eksisteret i deres lande, og hvad der
gælder i Danmark. Hvis der nogensinde har eksisteret en sædvaneret for
færdsel her i landet, hvad der vel nok har gjort, så er jeg tilbøjelig til at mene,
at den er bortfaldet ved desvetudo. Bevæger man sig ud fra København -
blot 1 o km - træffer man ikke et menneske tilfods, dårligt nok på cykle i natur-
områderne. Selv på en søndag kan man færdes i de nordsjællandske skove
uden at træffe mange mennesker. I hvert fald kan man være sikker på ikke
at træffe andre jurister end dem, der beskæftiger sig med problemerne i kraft
af, at de har at gøre med naturfredning, ekspropriationer eller udlægsforret-
ninger. Hvis denne almene færdselsret har eksisteret, vil jeg mene, at man har
forskertset denne ret. Stillingen er jo ganske enkelt den, at den danske befolk-
ning ønsker at bevæge sig ad autostradaer og derefter plante sig inden for en
omkreds af højst 25 meter fra automobilet. Måske kan danskerne til sin tid
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komme over en Øresundsbro, og det kan hjælpe lidt på det, men vi selv har
jo ikke, som de andre nordiske lande, udmarker, hvor man kan slå sig ned.
Derfor hjælper det ikke alene med de offentligretlige indgreb. Som privat-
retsjurist må man hæfte sig også ved den anden side af sagen. De almene
grænser for udøvelse af ejendomsretten, som referenten og korreferenten har
nævnt, får en særlig aspekt i Danmark, hvor al jord efterhånden er optaget,
og hvor man i fritiden kun flytter sig fra et overbefolket område til et andet og
måske endnu mere overbefolket område.

Jeg har ligesom alle andre doceret den lære, hvorefter afgrænsningen mellem
almindelig regulering af ejendomsretten og ekspropriative indgreb afgøres af
en række momenter, f. eks. arten af indgrebet, dybden af indgrebet og for-
målet med indgrebet. Denne retslige standard, som vi har lært fra Norge, har
jeg lært videre, men jeg er efterhånden kommet noget i tvivl om dens til-
strækkelighed. Den er nok rigtig, det mener jeg stadigvæk, men jeg tror kun,
at den rummer halvdelen af sandheden. Når denne afvejning, som er vanskelig,
er foretaget, og man herved er kommet til det resultat, at der foreligger en
almen regulering af ejendomsretten, kan man så virkelig overbevise en ikke
juridisk kyndig om, at der ikke er nogetsomhelst retligt krav på erstatning?
Er det dog ikke ejendommeligt, at vi kun vil anerkende de to muligheder:
fuldstændig erstatning og slet ingen erstatning? Er det med andre ord kun en
nådesakt eller noget i den retning, når man tænker på at give en vis erstat-
ning i grænsetilfælde?

Den tanke, som jeg er inde på, og som jeg sikkert må regne med vil blive
modsagt fra mange sider, er altså, at der må sondres mellem tre grupper af
tilfælde: Nogle tilfælde, hvor der grundlovsmæssigt er tilsikret erstatning,
nogle tilfælde, hvor andre retlige betragtninger fører til krav på erstatning —
om end det ikke er grundlovsmæssigt sikret — og endelig nogle tilfælde, hvor
der ikke er noget retligt krav på erstatning.

Der er altså efter denne opfattelse tilfælde, hvor retlige betragtninger fører
til, at man må give en vis form for erstatning, selv om det ikke drejer sig om,
hvad vi vil kalde for et ekspropriativt indgreb. Mange vil sikkert indvende,
at det er umuligt at administrere en sådan ordning. Disse betragtninger lader
mig fuldstændig kold. Jeg har hørt denne betragtning fremført mange gange
og dog bagefter konstateret, at det er gået ganske tåleligt.

Jeg er klar over, at den anførte betragtning er et brud på traditionel opfat-
telse, men jeg finder den så væsentlig, at den må med i denne diskussion om
friluftslivet og juraen, så diskussionen ikke bare bliver et spørgsmål om prak-
tiske, trafikale, politimæssige og lignende problemer, men også kommer ind
på centrale privatretlige synspunkter.

Professor, jur. dr. Seve Ljungman, Sverige.
Professor von Eyben har gjort ett förtvivlat försök att återföra denna diskus-
sion till det privaträttsliga planet. Jag borde ju som representant för den delen
av rättsvetenskapen försöka följa honom. Men jag har liksom justitierådet
Walin den grunduppfattningen, att de problem, vi nu diskutera, inte är
ägnade att lösas med skadeståndsregler eller överhuvudtaget genom en privat-
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rättslig avvägning mellan olika ägares rätt. I Sverige saknas i hög grad lag-
stiftning på området och det gör att man i praxis försöker att leta sig fram
med analogier från olika delar av rättsordningen. Jag skulle emellertid vilja
avråda ifrån att bestämma innehållet i gällande rätt genom hänvisning till
allemansreglerna i vattenlagstiftningen, som har en mycket begränsad räck-
vidd och som inte alls tager hänsyn till den nya tekniska utvecklingen.

Professor Gomard talade i sin inledningsföreläsning om, hur den tekniska
utvecklingen hade ställt färdselsrätten i luftrummet på ett nytt plan. Situa-
tionen synes vara likartad, när det gäller färdselsrätten i naturen. Det är
nästan en truism att säga, att man inte får åberopa medeltida sedvanor för
att försöka lösa den mycket starka konflikt som idag råder mellan markägare
och allmänhet. Frågan gäller snarare, om vi skall kunna gå fram enbart på
den offentligrättsliga vägen eller om vi dessutom bör lagstifta i den riktning,
som skett t. ex. i Norge. Jag förstår, att herr justitieministern i Sverige är
mycket obenägen att röra om i den myrstack, som allemansrätten utgör. En
sådan lagstiftningsfråga kan inte gärna avgöras utan att de politiska lidelserna
i hög grad engageras. Det är därför jag vill understryka - i likhet med vad
justitierådet Walin redan gjort - att man kan i stor utsträckning köpa sig fri
från det besvärliga lagstiftningsproblemet. Men det kostar pengar, herr
justitieminister, det kostar mycket pengar. Situationen är likartad på många
andra områden inom lagstiftningen. När det t. ex. gäller straffrätten kan man
visserligen införa omsorgsfullt genomtänkta lagstadganden, men man kan
också skaffa belysning på gatorna, bygga rymningsfria fängelser o. s. v., och
på det sättet kanske minska brottsligheten. Likadant är det beträffande fri-
luftslivet utan alla jämförelser i övrigt. Man kan alltså kanalisera, som justitie-
rådet Walin uttryckte det, denna friluftslavin i önskad riktning och jag ger
honom alldeles rätt i, att rnan bör locka allmänheten med kiosker, tältstäder,
parkeringsplatser o. s. v. för att fånga ett visst klientel, som vill tillbringa sin
fritid på det sättet. Det klientel, som sedan finns kvar, är förmodligen ganska
känsligt för mera allmänna standarder i lagstiftningen såsom att man bör
uppträda hänsynsfullt o. s. v. Den som själv söker ensamheten i naturen kan
antagas vara på förhand mera inställd på att respektera motsvarande behov
hos andra. Jag tror därför, att man kanske rentav kan nöja sig utan allmänna
lagregler om man bara lägger ner millioner på att ordna »naturreservaten«,
som termen så vackert lyder i naturvårdsutredningens betänkande, även om
det kanske i många fall snarare blir fråga om badstränder och förlustelses-
anordningar av det slag som man möter i närheten av mera tättbebyggda
orter. Sen står det var och en fritt att bedriva propaganda för det ensamma
friluftslivet såsom en värdefullare rekreationsform. För min del håller jag alltså
för troligt, att man kan på ett enkelt och smärtfritt sätt komma ifrån många
av de här problemen, om man är tillräckligt rundhänt att ordna upp för-
hållandena inför den stora invasionen och särskilt för bilisterna. Det är egentligen
alldeles samma politik, som man för på ett angränsande rättsområde, näm-
ligen grannelagsrätten, där det också gäller att avväga, hur mycket obehag
en fastighetsägare är skyldig att tåla. I det fallet är man ense om, att vad som
framförallt krävs är en samhällsplanering, en byggnadsplanering på förhand,
varigenom man undviker de olägenheter, som eljest skulle uppstå mellan
fastigheterna. Jag vill alltså varmt instämma med justitierådet Walin, att det



Almenheden, friluftslivet og ejendomsretten 259

bör skapas en offentligrättslig reglering av friluftslivets markbehov. Denna
reglering måste bygga på mycket stora ekonomiska insatser från det allmännas
sida, när det gäller att inrätta fritidsområden av de olika typer skilda kate-
gorier av medborgare önskar.

Häradshövdingen Erik Thomasson, Sverige.
Jag talar som ordförande i Norrlands naturvärn. Min domsaga omfattar södra
Lappland, den går från norska gränsen ned till Västerbottens kustland. Den
omfattar stora områden, som äro så lyckliga att man inte kan nå dem med
bil, varför de som skola dit måste använda benen eller, när de ro, armarna.
Där är denna allemansrätt en stor fråga. Att man kan få nyttja naturen på
ett fritt sätt, det har betydelse för befolkningens trevnad. Det är ingen som
helst tvekan om att inte just denna allemansrätt är mycket ägnad att behålla
befolkningen i Lappland, att behålla dem, som arbeta med sina armar och
ben för att skaffa värden, som kan exporteras till hela Sveriges nytta, och att
få och behålla tjänstemän, som ha att sköta nödvändiga samfundsfunktioner.
Domsagan omfattar en stor del av det område, som vi fortfarande ha täm-
ligen orört här i Sverige till hela Sveriges glädje, för att inte tala om hela
Skandinaviens eller halva Europas.

Och vi ha en sedvanerätt. Vi ha rätt att göra eldar och även använda na-
turalster till det. Det står i Svea rikes lag någonting om att man inte får
använda näver, men det göra vi. Och när det är vått, så ta vi inte bara det
torra som ligger på marken, utan vi bryta även de torra grankvistarna längst
in vid stammen, för då har man utsikt att få en eld. Och vi behöva värme, vi
behöva kaffe och vi behöva mat. Det har ansetts, att man har rätt att gå och
lägga sig i fjällkåtor, inte bara när man är i nöd utan även annars. Det har
t. o. m. funnits en viss rätt till båtar. Däremot har jag aldrig under mina snart
nitton år i domsagan träffat på någon, som har hävdat den av inledaren i sin
tryckta skrift antydda allemansrätten till flickor. - Tältning, där går rätten
naturligtvis längre än vad den gör i Norge, där man bara får två nätters
parkering.

Hur upprätthålles denna sedvanerätt? Ja, det är inte med hjälp av dom-
stolarna. Jag kan inte påminna mig något fall - jo, på sista tiden har den
förut gängse rätten att ta julgran börjat bli anfäktad. Men åklagaren åtalar
aldrig och ingen människa anmäler heller ett sådant här vanligt nyttjande.
Och jag vet inte, hur man skulle få en ojävig domstol - d. v. s. en domstol
där ledamöterna äro oskyldiga till samma handling - att döma vid åtal mot
den som tar näver för att göra upp kaffeeld. Och ingen människa där uppe
vill genom att anmäla dylikt bli utsatt för allmänt åtlöje. Man skall tolerera
att andra människor få litet roligt, även om det är på ens egendom.

Men det här med allemansrätten, det gäller ett hyggligt utnyttjande. Även
ett hyggligt utnyttjande utanför Köpenhamn, utanför Stockholm, skulle säker-
ligen utnöta marken. Vi i Lappland ha så stora områden, att ett hyggligt
utnyttjande nöter inte ut marken. Men nu ha vi inte bara ett hyggligt ut-
nyttjande. Naturligtvis ha de flesta, men - j a g vill inte när det är damer när-
varande använda den rätta beteckningen på dem - vi ha tillräckligt många
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icke hyggliga. Ja, man får använda en kåta i fjället, men man får inte gå och
ta, för att få elden snabbare att brinna, näver från kåtans tak - vilket sker.
Man får inte ta båtarna och sen låta bli att dra upp dem, eller, om man drar
upp dem, lägga dem vid en annan strand, så att ägaren inte hittar dem. Man
får naturligtvis inte heller trampa sönder båtarna. Man skall dra upp dem
ordentligt, så att inte vårfloden kommer och tar dem och fördärvar dem. Man
får inte osnygga i hus. Skogselden på rena fjället är inte så farlig, därför att
även en mycket skicklig pyroman har svårt att få en skogseld uppe i fjället.
Det är för grönt och för vått. Folk har rätt att tala, men folk har inte rätt att
föra detta förskräckliga oljud.

Vad skall man göra ? Ja, man kommer inte mycket åt det. Jag har ingen
registrering motsvarande vad naturskyddsföreningens ordförande Walin hade
på bilister; det är mycket svårt att få fast syndarna. Det är också det, att vi
är så förtvivlat snälla. Det skall vara en eller annan arg häradshövding, som
anmäler när han ser de värsta överträdelserna. Människor kanske bara säger
till syndaren att det här får ni inte göra, och så blir det inte mer. Propaganda;
jag tror, precis som Walin, att litet grand kan man komma, men man når inte
långt. Ty det är de godartade människorna man kan tala om för, att man
skall inte kliva i en båt på sidan, så att man trampar sönder den, och att man
skall draga upp den ordentligt, det kan göra nytta. Men man kan inte få de
där rent hänsynslösa elementen att bära sig åt som hyggligt folk. Vi måste
här ha en straffsanktion. Jag instämmer med Walin om höga böter. Men jag
vill dessutom ha litet svårare påföljder, mera drastiska, i någon mån efter
mönster från främmande länder på liknande områden. Den man - eller
kvinna, vi skall ha likställighet - som tar en båt, ror med den tvärs över en
sjö en halvtimme och därigenom tvingar den rättmätige ägaren — han kan
vara en renskötande same, han kan vara en fiskare som har fiskrätt däruppe -
att kanske gå en tre, fyra timmar runt om sjön i skravelland och i djungelland
mellan sälgen, han skulle vid högt vite och fängelse bli ålagd att själv trava
den där vägen en gång. Då gjorde han själv inte om det och om det blev känt,
så skulle det säkert avskräcka mera än höga böter. Den som förslösar ved på
platser högt i fjället, han skulle själv bli ålagd att utöva sin allemansrätt och
hugga björk till ny ved. Han skulle själv få gå och dra några körslor ved när
det ej finnes skog i närheten. Då blev det kanske litet fason på det hela. Skicka
upp syndaren vid vite, för att städa efter sig. Varför skall man inte kunna
göra snyggt efter sig, man sopar väl någon gång när man är hemma. Man
skall väl inte kasta tomma buteljer utanför stugan.

Vi måste ha regler om allemansrätten, men av det sagda framgår att vi
måste ha regler, som äro rätt vida. Vi få inte bara ha regler, som passa om-
kring storstäderna, utan vi måste ha regler, som passa även oss i utkanterna.

En del regler stödas ej på allemansrätt. Om man arrenderar småviltsjakten
i en kronopark ingår där säkerligen, fast det inte står i kontraktet, att man får
ta kaffeved, att man får hugga en björksly för att göra en måg. (Mågen är
den där käppen, som man sätter ner i marken och hänger kaffepannan på;
den skall vara färsk, annars bunner den lätt). Och man får bryta några friska
grankvistar för att sätta in i en passad hare. - Samernas rättigheter, de stödas
på urgammal rätt i det land, där vi andra egentligen äro inkräktare; i rätt stor
utsträckning stödas samernas rättigheter på renbeteslagen. Våra samer ha
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förresten en del rättigheter i Norge, tack vare kodicillen från 1750-talet
bekräftad i Karlstadskonventionen 1905.

Men vi kunna inte komma ifrån en viss allmän reglering av allemansrätten,
så att det blir vissa normer. Vi hoppas då att lagen blir så att den passar även
för oss i Lappland, ger litet större möjligheter, friheter. Och att det inte blir
en alltför genomarbetad och fin lag; som min vän den norske lagmannen
sade att för en god lag kräves ibland, att man skall kunna gå »udenom«.

Professor, dr. jur. Bent Christensen, Danmark.
Som det nok vil være mine tilhørere bekendt, er nogle af de problemer, som vi
her drøfter, for tiden i Danmark genstand for sådan politisk strid, at det er
vanskeligt at se, hvordan man skal kunne blive enige om nogenlunde rimelige
løsninger. På denne baggrund kan det måske være af interesse i tilknytning til
indlederens referat at gøre nogle bemærkninger om, hvad det er for interesser,
der i denne sag står mod hinanden.

Problemerne opstår først og fremmest, fordi byboerne ikke som for 50 år
siden pænt bliver i byerne, men insisterer på at komme på landet. Den grund-
læggende interessekonflikt skulle man således tro var en strid mellem by-
boerne og ejerne af jord på landet. Så simpelt er det imidlertid ikke. Det vil
man se, hvis man prøver at dele de byboere, som tager på landet, i grupper.
Der er især tre grupper, som falder i øjnene. Først dem, som planlæggerne
kalder for endagsturister, d. v. s. folk, som kører omkring og slår sig ned for
kortere tid snart hér, snart dér. Dernæst dem, som ejer sommerhuse. Og ende-
lig dem, der ønsker at bo på landet, selv om de er uden tilknytning til land-
brugserhvervene. Disse tre grupper har i et vist omfang fælles modstående
interesser over for landbogrundejerne. De kan f. eks. nok enes om, at de store
udfaldsveje ud fra byen ikke randbebygges. Men de har langt fra altid fælles
interesser. Sommerhusejerne og udflytterne, der har fået bopæl på landet, vil
være interesseret i at holde ny bebyggelse nede. Ellers forsvinder det landlige
præg. De mange endagsturister, der ønsker at købe et sommerhus, vil derimod
kunne mødes med landbogrundejerne i et ønske om, at det offentlige ikke skal
blande sig i, hvor fremtidige sommerhuse skal være. Også på andre måder er der
klaer interessemodsætninger imellem sommerhusejere og endagsturister. De gi-
ver sig især håndgribelige udslag i nærheden af København. Vi har her i landet
den hovedregel, at almenheden kun kan bade fra offentlig ejet strand. Derimod
har alle lov til at færdes til fods også på privat strand. Der kræves ikke megen
fantasi for at forestille sig de modsætninger, disse regler fører til i et tætbefolket
område, hvor den meste strand er privat. Må jeg nævne et andet udslag af
denne interessemodsætning. På nordkysten af Sjælland ejer staten fra gammel
tid en stor og god badestrand, der er åben for offentligheden. Bagved stranden
ligger et bælte af statsskov, som også er offentlig tilgængelig. Bag skoven ligger
et meget stort antal sommerhuse. På dette sted har der i mange år stået en
strid mellem sommerhusejerne og endagsturisternes fortalere. Striden drejer
sig om, hvorvidt der skal være bilveje gennem skoven eller ikke. Sålænge man
opretholder den nuværende tilstand, hvorefter man kun må ga eller cykle
igennem skoven, er stranden rent faktisk forbeholdt sommerhusejerne.
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Også mellem forskellige grupper af sommerhusejerne forekommer interesse-
modsætninger. Meget ofte er udstykninger til sommerhuse sket således, at det
er de første rækker af sommerhusene, som ejer stranden. Resultatet er, at de,
som bor i de bageste rækker ikke har mulighed for at komme i vandet, med
mindre det offentlige eller de selv køber strandarealer; og begge dele er
uendeligt besværligt.

Er byboerne således ikke nogen homogen gruppe, gælder det samme landbo-
grundejerne. Her findes først og fremmest en interessemodsætning mellem de
landbogrundejere, som ønsker at bevare deres jord til dyrkning og dem, som
af den ene eller den anden grund ønsker at realisere den meget betydelige
gevinst, der er forbundet med at sælge til sommerhuse eller udflyttere. Mod-
sætningerne beror dels på vanskelighederne ved at dyrke jord som nabo til
sommerhuskolonier eller større helårsbeboelser, dels på at et større antal fast-
boende byboere selv i sommerhuse ændrer strukturen i det samfund, som de
flytter til.

Jeg har villet nævne disse mange interessemodsætninger for — ligesom ind-
lederen har gjort det - at slå fast, at her er ikke tale om en simpel modsætning
mellem privat ejendomsret og almenheden. Som på så mange andre samfunds-
områder er der tale om krydsende interessemodsætninger, som her er særlig
besværlige, fordi de grupper, som står imod hinanden, numerisk veksler meget
hurtigt på grund af den store afvandring fra landbruget og byboernes ubændige
trang til at få en eller anden slags bopæl på landet. Dette brogede billede af
interessemodsætninger må man tage med i betragtning, når man bedømmer
det, der er kernen i jordlovsproblemerne, nemlig i hvilket omfang man skal
tillade omdannelse af landbrugsjord til bebyggelse. Man skal næppe vente, at
der i dag kan laves en lovgivning, som bliver særlig brugbar, og i hvert fald
ikke en, som kan vare ret længe. Reglerne om bebyggelse i det åbne land vil
- tror jeg - blive ændret ofte.

Advokaten Gustaf Adolf Rising, Sverige.
Jag ansluter mig till fullo till de riktlinjer, som dragits upp av justitierådet
Wallin och professor Ljungman. Emellertid vill jag påpeka att man riskerar
att, under tiden till dess något göres, en slags sedvanerätt utbildar sig. Varje
vår och försommar fullkomligt inhamrar veckotidningar och andra publika-
tioner regler för vad allmänheten får eller inte får göra i skog och mark. Dessa
uttalanden äro alltid mycket tvärsäkra och oftast så preciserade som om de
vore referat av gällande lagregler. I verkligheten utgöra dessa utläggningar
om innebörden av den s. k. allemansrätten en ytterst fri tolkning av bestäm-
melserna om åverkan i 1734 års lag. Utan att ha bedrivit några rättshistoriska
undersökningar vill jag påstå, att det framstår såsom uppenbart, att vad som
förbjöds i 1734 års lag var att begagna eller tillägna sig något som hade ett
ekonomiskt värde enligt den tidens utgångspunkter, t. ex. ollon (svinmat)
eller näver (viktigt vid uppgörande av eld före tändstickornas tid) etc. I
veckotidningarnas »lagtext« omnämnes regelbundet, att det är tillåtet att
plocka blommor; däremot namnes aldrig att lagen uttryckligen förbjuder
tagande av gräs. Säkerligen gjorde 1734 års lagstiftate ingen skillnad på gräs
och blommor; det var kreatursbetet man tänkte på. På någon oförklarlig basis
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deklarera de åsyftade publikationerna ganska enstämmigt, att alla oinhägnade
områden stå öppna för allmänheten och att man får tälta var som helst, om
man stannar bara för en natt. Detta medför högst obehagliga konsekvenser
för markägarna. Jag råkar vara delägare i ett gods i närheten av Stockholm.
Det inträffar, att folk plockar blommor på min gräsmatta utanför bonings-
huset och att de, så man säger ifrån, svarar något i stil med att »du har inget
att säga till om, gubbe, för du har inget staket«. Och försöker man köra bort
en tältande — exempelvis för att man observerat att han handskats vårdslöst
med eld - får man alltid svaret, att han tältat bara för en natt. Påvisar man
då, att han (och vanligen hon) varit där en följd av nätter, får man svaret, att
man varje dag flyttat tältet så och så många meter. Man skulle otvivelaktigt
kunna undvika en mängd obehagliga konflikter, därest man fick en s. a. s
bruksanvisning till allemansrätten i en eller annan auktoritativ form.

Professor, dr. jur. Poul Andersen, Danmark.
Jeg vil gerne fremhæve, at Danmarks naturfredningsproblemer er meget for-
skellige fra Norges og Sveriges, for ikke at tale om Islands og Grønlands.

Danmarks areal er forholdsvis lille. Vi har en tæt bebyggelse og mange små
ejendomsbesiddere, hvis interesser ofte kommer i konflikt med frednings-
bestemmelser.

Alt dette betyder for det første, at den moderne ubikvitet (alle kan være
alle steder), der i første række skyldes bilismen, her er særligt effektiv. By-
boere, som kører ud for at være i ro og ensomhed, møder ofte flere mennesker
end i byen. Det er jo badestrande og andre arealer ved havet, som især er
udflugters mål; men på disse steder er i reglen overfyldt med mennesker, som
ofte diverterer sig med transistorspektakel og lignende. Skulle en gang i frem-
tiden hver familie eller dog mange få en helikopter, vil ubikviteten blive yder-
ligere forstærket.

For det andet har man i fredningssager ofte beskæftiget sig med små land-
skabsfriseringer, detaljerede overvejelser af, hvor en bebyggelse må anbringes,
hvor langt et hus skal ligge fra det og det, tagets farve, byggestil o. s. v.

For det tredje medfører det store antal mindre ejendomme, at indgrebet
kan blive meget føleligt for den enkelte ejer, og da de er mange, kan der opstå
en stærk og udbredt modstand mod fredninger. En sådan indstilling kan blive
en politisk faktor, som man ikke kan se bort fra. En vidnesbyrd herom foreligger
i den fornylig afholdte folkeafstemning om bl. a. et lovforslag om naturfred-
ning. Og bortset herfra er det af stor betydning, at naturfredninger ikke gen-
nemføres på en måde, som fremkalder en alt for stor uvilje hos ejerne som da
bliver yderligt utilbøjelige til at respektere fredningsbestemmelserne.

Det er blandt andet på denne baggrund, at man må anskue spørgsmålet om
erstatning for fredningsindgreb. Det er professor v. Eybens udtalelser om dette
spørgsmål, som har givet mig anledning til at tage ordet. Jeg kan i det væsent-
lige erklære mig enig i disse udtalelser.

Man kan slet ikke komme til rette med dette erstatningsspørgsmål blot ved
anvendelse af de gængse begreber om rådighedsindskrænkninger og ekspro-
priation. Jeg mener ligesom v. Eyben, at man heller ikke bør lade det være
et spørgsmål om fuld erstatning eller slet ingen erstatning. Jeg tænker herved
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i første række på Naturfredningslovens § 22 i den udformning, den har fået i
det lovforslag, som strandede på folkeafstemningen.

Spørgsmålet er her, hvorledes erstatningsspørgsmålet stiller sig, når bygge-
tilladelse nægtes. Herom kan der ikke opstilles nogen almindelig regel. I nogle
tilfælde bor en sådan nægtelse ikke medføre nogen erstatningsyd else. Men der
vil være tilfælde, hvor nægtelsen endog må anses for ekspropriation, således
hvor byggesituationen er helt aktuel. Det kan være, at ejeren har købt en
byggegrund, måske endog ladet udarbejde bygningstegninger, måske endog
disponeret med henblik på indflytning i huset. Man vil måske sige, at i sådanne
tilfælde vil der antagelig blive givet tilladelse til byggeriet, men det kan man
ikke slå sig til tåls med. Der vil jo ikke være noget retskrav på at få tilladelsen.
I sådanne tilfælde mener jeg, at ejeren må have ret til grundlovsmæssig
ekspropriationserstatning. Og loven bør udtrykkeligt vedkende sig respekt for
grundlovens § 73, 1. stk.

I mellemtilfældene bør der være adgang til at stilstå en billighedserstatning.
En sådan ændring frembyder naturligvis visse vanskeligheder. Det er ikke

let at afgøre hvornår en nægtelse skal anses for ekspropriation. Men det er en
vanskelighed, som frembyder sig på mange andre områder. Påstår ejeren, at
der foreligger ekspropriation, kan denne påstand taget under påkendelse af
domstolene.

Uden for ekspropriationstilfælde er der ikke nogen grundlovsmæssig nød-
vendighed for adgang til domstolsprøvelse af erstatningsspørgsmålet, og med
en betryggende ankeinstans som Overfredningsnævnet kunne man vel nok af-
skære domstolsprøvelse. På den anden side tror jeg ikke, at adgang til domstols-
prøvelse ville medføre nogen overbebyrdelse af domstolene. Dette er jo ikke
blevet en følge af den udvidede domstolsprøvelse af ekspropriationserstatnin-
gerne, som blev hjemlet ved Grundloven af 1953.

Advokaten Olof Lindgren, Sverige.
Herr ordförande, mina damer och herrar. Jag skulle här något ytterligare
vilja behandla ett problem, som redan förut berörts av justitierådet Wallin
och professor Ljungman, och det är frågan om rast- och parkeringsplatser
vid våra större vägar. Vår svenska lagstiftning anses idag bara ge möjlighet
att tvångsvis förvärva mark för direkta vägändamål och för smärre parkerings-
platser. Det kan ifrågasättas, om denna möjlighet inte borde utvidgas också
till större rastplatser.

Jag har under innevarande år medverkat vid tillkomsten av en större rast-
plats vid den nya motorvägen mellan Huskvarna och Gränna. Denna rast-
plats har lagts ett stycke från själva motorvägen och den omfattar ca. 30.000
kvm med plats för 50 till 100 bilar. Vägförvaltningen har gentemot den upp-
låtande markägaren utfäst sig att ordna de sanitära problemen genom att
anlägga vattenklosetter med reningsanläggning för avlopssvattnet.

Ligningssjef, overrettssakfører Knut Hesselberg, Norge.
Jeg tror det vil være av interesse å komme noe inn på hvorledes den norske
friluftslov har virket i praksis og herunder også på de mangler loven efter min
mening lider av.
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Jeg tar som utgångspunkt en usignert artikkel i Aftenposten den 17. august
i år under overskriften »Friluftsloven - praksis efter 6 år« hvor det blandt
annet anføres:

»»En misforstått lov« var økenavnet som fulgte friluftsloven ut i livet for
vel 6 år siden. Antall misforståelser mellom grunneierne og friluftsfolket er
neppe blitt mindre i løpet av denne tiden. Mange av motsetningene hadde
sikkert vært ryddet av veien hvis folk flest efterlevet lærdommen fra politi-
mester Bastiansen, Kardemomme by: »Man skal ikke plage andre, man skal
være grei og snill og ellers kan man gjøre hva man vil.««

Når motsetningene ikke er blitt mindre i den tid som er gått siden frilufts-
loven kom, så skyldes ikke det først og fremst selve loven. Lovens intensjoner
er utmerkede nok. De vedvarende motsetninger skyldes for en ikke liten del
at loven blir misforstått. Denne misforståelsen må tilskrives all den publisitet
og propaganda som har ledsaget loven. Det er for ensidig blitt lagt vekt på
at det er friluftsfolkets interesser som er sikret gjennom loven. Man har glemt
at lovreguleringen hadde til hensikt å yde rettferdighet til begge sider. Den
skulle også hjelpe grunneierne, idet den skulle gjøre almenhetens ferdsel minst
mulig sjenerende for disse.

Misforståelsen har konkretisert seg i følgende tankegang, som også Aften-
posten nevner: »Nu har vi fått en friluftslov, nu kan vi ferdes hvor vi vil.«
Dette har igjen medført at grunneierne, da særlig i våre kystområder i sommer-
tiden, føler seg nesten rettløse.

Under disse omstendigheter er det særlig uheldig at en rekke av lovens
bestemmelser om ferdselsretten bygger på rettslige standarder. Det legges
avgjørende vekt på om ferdselen er til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker.
Dette har medført at det praktisk talt er umulig å løse de oppståtte konflikter
på stedet ved en blott og bar henvisning til lovens bokstav. Diskusjoner partene
imellom om disse forhold vil som oftest være nytteløse. Man tar ikke opp
til diskusjon, for eksempel på en badestrand, om adferden er til utilbørlig
fortrengsel eller ikke. Man henvender seg heller til den stedlige politimyndig-
het, i alminnelighet lensmannen, for å få løst den aktuelle konflikt. Slike
henvendelser vil ofte være forgjeves, idet også lensmannen vil ha vanskelig
for å avgjøre om det i det enkelte tilfelle foreligger en slik tilsidesettelse av
eierens eller brukerens interesser at ferdselen kan sies å være til utilbørlig
fortrengsel for ham. Partene vil i slike situasjoner kunne bli overlatt til seg
selv og da er man kommet betenkelig nær neverettens område.

Man har den mulighet at man kan reise rettssak og således oppnå en fast-
settelsesdom som viser hvor grensene for ferdselen går. Dette er imidlertid
både en tungvint og kostbar fremgangsmåte. En del dommer på dette område
er allerede avsagt.

Den norske friluftslov hadde vært langt enklere å praktisere hvis den hadde
inneholdt klare grenser for ferdselsretten. Hvis man helt eller delvis sløyfer de
rettslige standarder og isteden innfører metergrenser i de av lovens bestem-
melser som i særlig grad volder strid, vil meget være vunnet. Den eneste meter-
grense loven nu har; g j elder telting. Oppsetting av telt i utmark er forbudt
innetofor en avstånd av 150 meter fra bebodd hus hvis det ikke gjelder et
område som særskilt er innredet for telting. Man burde ha gått videre på
denne linjen og således også satt metergrenser for rasting, bading etc. Om
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grensen skal settes til for eksempel ioo meter, 150 meter eller 200 meter i
disse tilfelle, kan diskuteres. Jeg kan i denne forbindelse nevne en dom av-
sagt av Onsøy herredsrett i 1958, hvor retten kom til at bading fra stranden
og solbad i nærheten av hus som var bebodd av fremmede mennesker i en av-
stand på under 150 meter, ikke kunne betegnes som rimelig avstånd og således
ikke var till att efter friluftsloven.

Friluftsloven lider efter min mening også av andre mangler. Det mest be-
merkelsesverdige er at ulempene ved motorvogntrafikken ikke er viet en
bredere plass. Lovkonsipistene synes iallfall ikke i tilstrekkelig grad å ha tatt
hensyn til den tekniske utvikling da loven ble avfattet.

Det er særlig motorvognparkeringen som skaper problemer. I dag hvor
nesten hver familie har et motorkjøretøy, sier det seg selv at parkeringen blir
nøye knyttet til friluftslivet. Spesielt når det gjelder våre strandområder i
sommertiden, er resultatet blitt at motorvognene har inntatt strendene. De
parkeres gjerne helt nede ved strandkanten. Sett fra friluftsfolkets side, er
naturligvis en slik parkeringsmåte meget praktisk. I kjøretøyet har man gjerne
med seg mat, campingutstyr (bord, stoler) etc. Svært ofte tar parkeringen form
av et mer permanent opphold, idet campingtilhengere, biler med nedslagbare
forseter etc. benyttes til overnatting. På enkelte sterkt trafikkerte sommerdager
kan det for eksempel være parkert hundrevis av motorvogner langs strendene
i Ytre Oslofjord og da som oftest foran de innenforliggende hus. Beboerne
kan vanskelig med loven i hånden forhindre slik parkering. Særlig vil det
være tilfelle hvor beboerne ikke eier den grunn hvor det parkeres og hvor
eieren av grunnen unnlater å gripe inn, for eksempel fordi han personlig ikke
sjeneres. — Det kan dog være et spørsmål om ikke lovens nuværende bestem-
melse om telting kan komme til anvendelse hvor det i slike tilfelle foretas
overnatting i bil eller i campingtilhenger.

Friluftsloven burde vært så klar på disse områder at enhver fortolkningstvil
var unødvendig. Det synes også her å være behov for ytterligere lovregule-
ring.

Referenten,justitieka?islersadjointen,jur. dr. Eero Johannes Manner, Finland.
Herr ordförande. Ärade närvarande. Det är icke min mening att använda
mycket tid för att ge ett slutligt omdöme beträffande diskussionen här. Jag-
konstaterar bara, att man som referent inte har fördelen att veta vad, som
intresserar åhörarna. Man måste försöka lista ut sådana frågor, som borde ge
anledning till diskussion. Nu har det visat sig, att själva problemet som sådant
i stort sett har varit av mycket stort intresse, och de anföranden, som vi har
hört, har ju varit mycket värdefulla och de har belyst frågan från många
olika synvinklar. Jag ville bara göra en enda systematisk anmärkning. Här
har ju betonats nödvändigheten av att kanalisera friluftslivet och gå den väg,
där möjligheter finns att ordna allt på offentligrättslig bas och kanske använda
offentliga medel för ändamålet i ganska stor utsträckning. Det är ju allt klart,
att man borde gå den vägen och att det finns mycket stora och värdefulla
uppgifter i alla våra nordiska länder för att kunna få ordning i frågan. Men
den här gången var det ju inte egentligen fråga om organiserandet av frilufts-
livet eller friluftstrafiken i allmänhet. Det är ju kanske en viktigare fråga än
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den, som var temat. Temat var jo närmast problemställningen: ägaren contra
friluftsfolket. Det är naturligtvis sen fråga om vars och ens intresse, vilken sida
man vill betona. Jag skulle i alla fall säga: vi får inte — vi bör inte lita enbart
på dessa förvaltningsrättliga eller socialpolitiska åtgärder, vilka såsom sådana
är mycket viktiga, vi måste också beakta den urgamla, rättsfrågan, frågan mel-
lan jordägaren och folk, som går på hans mark. Ja, det är säkert ett gammalt
problem. Men den har, som här betonats, fått nya former, nya konflikter har
kommit in i bilden. Den populära upplysning, som folk får i veckotidningarnas
frågespalter innehåller, såsom här sades, sådana råd, som synes vara alldeles
klara att utan vidare följas. Så den stora allmänheten har det mycket lättare
än vi jurister. Frågan om enskilda intressen contra allmänhetens rätt, är i alla
fall, som jag ser det, en fråga som måste lösas, som måste beaktas hela tiden
vid sidan av sådana större organiseringsfrågor, som i varje land möjligen
kommer att genomföras.

Jag ber att för egen del få tacka för diskussionen.

Da ikke andre ønskede ordet, sluttede ordstyreren drøftelsen af det forelig-
gende emne.


