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Friluftslivet är ett uttryck för den moderna människans strävan att
hålla sig fysiskt och psykiskt i god kondition. Det är nära besläktat med
idrotten, som vår tid sätter så högt. Å andra sidan erbjuder friluftslivet
tillfälle att använda olika tekniska hjälpmedel, såsom bilar, motor-
cyklar och motorbåtar, vilket ger särskilt den unga människan en känsla
av oberoende och stärker hennes självkänsla.

Friluftslivet är otvivelaktigt av stor social betydelse. Det är en
hälsosam motvikt till de ofta otillfredsställande stadsförhållandena och
till det enformiga arbetet i fabriker och ämbetsverk. Det har sagts, att
tätorternas befolkning genom att idka friluftsliv försöker skaffa sig
en »kompensationsmiljö» som ersättning för den natur den eljest får
leva utan. Behovet av att idka friluftsliv ökas ständigt. Bidragande
orsaker härtill är i synnerhet inflyttningen till tätorterna, den förkortade
arbetstiden samt den allmänna stegringen av levnadsstandarden med
åtföljande bättre möjligheter att effektivt utnyttja fritiden. En omstän-
dighet, som härvidlag förtjänar uppmärksamhet är, att motorfordonen
i privat bruk blivit allt allmännare. Friluftslivet är icke längre ett nöje
endast för de rika och förnäma. Det är i allra högsta grad ett fritids-
nöje för hela folket. I denna bemärkelse har friluftslivet demokratise-
rats eller bättre sagt: det återspeglar förhållandenas allmänna demo-
kratisering.

Av betydelse är också befolkningstillväxten. Europas befolkning beräk-
nas intill år 2000 växa till mer än det dubbla av antalet i början av
innevarande århundrade. En så kraftig befolkningsökning medför en
allt större trängsel inom tätt bebodda områden och minskar i motsva-
rande mån möjligheterna att idka friluftsliv. Då å andra sidan frilufts-
livet får en ständigt ökad betydelse och intresset därför blir allt
allmännare, måste samhället ägna frågorna om friluftslivet och för-
utsättningarna därför ett allvarligt beaktande. I Norden liksom
överallt annorstädes, där de sociala förhållandena är föremål för sär-
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skild omsorg, anses friluftslivets främjande som en viktig uppgift för
samhället. Härvid är det icke endast fråga om åtgärder på det socialpoli-
tiska planet. De olika kollisionssituationer idkandet av friluftsliv kan
förorsaka i förhållande till andra intressen kräver även att friluftslivets
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 grunderna för vår samhälls-
ordning. Det sistnämnda gäller särskilt friluftslivet i förhållande till
ägaren av den mark, som utnyttjas för friluftsliv. Utan att i detta sam-
manhang ge ordet »rätt» någon särskild innebörd, kan man säga, att
det här är fråga om »allmänhetens rätt» i förhållande till den enskildes.
Med åberopande av »allmänhetens rätt» begär man största möjliga frihet
att 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 vattenområde mot störningar och ingrepp utifrån. Gräns-
dragningen mellan dessa två motsatta intressens krav ställer såväl lag-
stiftaren som lagskiparen inför en svår uppgift. Problemet är icke endast
mångförgrenat. Det påverkas även av olika föränderliga faktorer och
av känslobetonade och t.o.m. politiskt färgade synpunkter.

Friluftsliv idkas i många olika former. Därför är också de spörsmål,
som vid en utredning av friluftslivets juridiska föruttsättningar måste
ägnas beaktande, av många olika slag. Friluftsliv idkas såväl på land
som till sjöss. Nyttjandets intensitet kan också variera. Det kan vara
fråga antingen om tillfällig vistelse på annans område eller om ett längre
uppehåll med läger osv. I friluftslivet kan också innefattas plockning av
växande naturalster på området, såsom t. ex. bär och svamp. På vatten-
område åter hör sportfisket till de former av friluftsliv, som t.o.m.
har en anmärkningsvärd ekonomisk betydelse. De huvudfrågor,
som i det följande främst kommer att ägnas beaktande, gäller rätten att
färdas på annan tillhörig mark, att vistas och slå läger på annans om-
råde samt allmänhetens rätt att taga naturalster och idka fiske. De när-
mare detaljerna måste i denna framställning förbigås.

Då friluftsliv idkas på områden, som på åtgärd av exempelvis staten
eller en kommun reserverats för sådant ändamål, blir frågan om fri-
luftslivets förhållande till ägarens rätt i allmänhet icke aktuell annat
än i vad gäller skyldigheten att iakttaga föreskrifter angående områdets
nyttjande och överträdelser av dylika föreskrifter. Viktigast vid ämnes-
behandlingen i denna framställning är frågan om idkande av friluftsliv
i det fall att områdets ägare icke lämnat samtycke därtill. Man får dock
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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. Friluftslivet kan, om det idkas på
sådant sätt att det lämnar mer eller mindre synliga spår i omgivningen,
vara en fara för naturskyddssträvandena eller såsom det numera heter
naturvårdssträvandena. Till den del det sistsagda berör enskild tillhörigt
område kan det konstateras, att områdets ägares och naturvårdens in-
tressen sammanfaller, då ju bägge kräver, att friluftsliv idkas med
sådan aktsamhet, att icke omgivningen blir lidande därav.

Då vi från nordisk synpunkt ger oss i kast med de frågor, som hör
till denna framställnings ämnessfär, behöver vi icke lida brist på ma-
terial. Visserligen har ovan berörda frågor hittills blivit rätt sparsamt
behandlade i den vetenskapliga litteraturen, men de har så mycket oftare
varit föremål för behandling och utredning i olika kommittéer, hos myn-
digheter och i riksdagen.1 Också i det offentliga ordets spalter har frågor
rörande friluftslivet behandlats i många olika sammanhang.

För den nyare lagstiftningen om friluftsliv i de nordiska länderna
redogöras närmare nedan. Dessförinnan är det skäl att ge en kort över-
sikt av den tidigare utvecklingen av rättsreglerna om friluftslivets juri-
diska förutsättningar.

Den jämförande rättshistoriska forskningen ger vid handen, att om-
rådena kring bebodda platser i allmänhet i tidigare tider överallt var
föremål för fri samhävd som saknade närmare rättslig reglering. Så
förhöll det sig även i Norden, där ödemarkerna ursprungligen jämte
vatten stod utanför all rättslig makt och myndighet. Vem som helst fick
utan att be om lov nyttja dem. Föremålet för denna naturliga samhävd
minskades emellertid efter hand som olika regionala samhällen: land-

1 Av det material, som utnyttjats vid utarbetandet av denna framställing må
utöver nedan angivna lagar jämte kommentarer nämnas följande betänkanden: Sverige:
Betänkande med utredning och förslag angående inrättande av fritidsreservat; SOU
1940: 12, Strandutredningens förslag till strandlag; SOU 1951: 40, Naturen och sam-
hället; SOU 1962: 36; Norge: Ot.prp. nr. 2 Om lov om friluftslivet (1957); Danmark:
Betænkning angående revision af sandflugtslovgivningen m. m. (1960). Av rådfrågad
litteratur må nämnas Ljungman-Stjernquist: Den rättsliga kontrollen över mark och
vatten II, Stockholm 1961; Ljungman: Om skada och olägenhet av grannfastighet,
Uppsala 1943 (Exkurs.); Tolstrup: Lærebog i Landboret, København 1956. Värdefulla
uppgifter och utredningar har vidare lämnats av professor W. E. v. Eyben, hoesta-
rettardomari Ärni Tryggvason, overrettssakforer J. F. Villars-Dahl och professor Per
Stjernquist.
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skapen, häradena, socknarna och motsvarande samfund, begynte lägga
under sig delar av denna allmänning, som tidigare hade varit ingen
mans land. På detta sätt uppstod uppenbarligen redan långt före de
skrivna lagarnas tillkomst nämnda samfunds allmänningar, vilka såsom
framgår bl. a. av medeltida svenska lagar fick nyttjas av vederbörande
samhälles invånare. De skogar och vattenområden, som stannade utanför
de sålunda uppkomna allmänningarna, ansågs sedermera underlagda
kronans bestämmanderätt och i sinom tid också dess äganderätt. I Sverige
utvidgades kronoallmänningarna också fram till nya tiden efter hand
som landskapens och häradenas allmänningar småningom kom under
kronan. Också i havet fanns samhällens och samfunds hävdeområden
samt vattenallmänningar där vem som helst av rikets invånare fritt fick
fiska. Dock räknade kronan redan på 1400-talet vissa delar av kusthavet
som sin egendom och förbehöll sig rätt att inom dessa områden bestämma
om fisket. I Norge övergick äganderätten till allmänningarna enligt
sägnen till konungen redan på Harald Hårfagers tid. Till dessa områden
hörde även havet jämte öar och holmar. Med stöd av sin rätt uppbar
konungen skatt på fisket i kusthavet. Också i Danmark ansågs oockuperad
mark redan tidigt som konungens egendom. Till dessa områden hörde
även det yttersta bältet av havskusten, den s.k. forstranden. Också här
uppbar kronan avgäld för bedrivande av fiske, men fisket var i övrigt
fritt för alla medborgare i riket.

Det ovan sagda visar, att land- och vattenområdena också här i Norden
i forna tider i stor omfattning var föremål för kollektivt nyttjande. Vis-
serligen minskades området för var mans fria och oreglerade nyttjande
dels genom att samhället förbehöll sina egna invånare nyttj anderätten
till sina allmänningar, dels genom att kronan allt mer systematiskt
skred till att dirigera och reglera ockupationen och nyttjandet av all-
männingarna och till dem hörande vatten. Utanför allmänningarna och
delvis även genom ockupation inom allmänningarna utvecklades och ut-
vidgades å andra sidan den privata äganderätten till land- och vatten-
områden dels genom bybosättningen, dels åter genom uppkomsten av
enstaka hemman. Också byn hade sina samfälligheter, men nyttjandet
av dem byggde redan tidigt på att byns invånare ansågs vara samägare
till byallmänning och byns oskiftade vatten. Byns invånare nyttjade
sålunda dessa områden med stöd av sina privata ägarbefogenheter.

Det har stundom tvistats om, vilken som var den ursprungliga grunden
för innehav av land- och vattenområden, samhällets samäganderätt eller
den privata äganderätten med byn som största enhet. Den åsikten har
framlagts, att den privata jordäganderätten bör anses härledd ur den
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samäganderätt, som ursprungligen tillkom samhället, och att den privata
ockupationen genom röjning endast har inskränkt den kollektiva rätt,
som i början tillkom alla. Denna samfällda rätt har även ansetts komma
till uttryck i sådana former av rätt för var man att nyttja privata
områden som t. ex. färdselrätten, rätten att taga vissa naturalster osv.,
för vilka nedan redogöres närmare. Likaså har det gjorts gällande, att
även allmännyttjandet av vattenområden, sådant det allt fortfarande
förekommer i vår rätt, vore en kvarleva av den ursprungliga samhävden
av vattenområden, och att den privata äganderätten till vatten borde
anses såsom en senare företeelse, som begränsar denna samhävd.

Ehuru förenämnda åsikter icke har nämnvärd betydelse med tanke på
tolkningen av gällande rätt, är det dock vid behandlingen av förelig-
gande ämne skäl att konstatera, att den uppfattning om samhällets
kollektiva rätt såsom det primära i förhållande till den privata ägande-
rätten till jord- och vattenområden, som kommer till synes i dem, icke
motsvarar rättsförhållandenas faktiska utveckling. I den mån dessa
frågor blivit utredda bl. a. för Sveriges och Finlands vidkommande, kan
det nämligen konstateras, att det i forna tider icke alls var fråga om att
äganderätten till sådana områden, som ännu icke blivit föremål för ocku-
pation, skulle ha tillkommit samhället eller ens något samfund, som var
större än häradet. Enligt den äldsta rätten var allmänningen ödemark
eller därmed jämförligt vattenområde, som var herrelöst och därför
föremål för samfällt nyttjande. Då denna ursprungligen herrelösa all-
männing sedermera delades, skedde det dels genom enskild ockupation,
dels åter genom uppkomsten av samhällenas hävdeområden. I princip är
den privata äganderätten till mark sålunda lika primär som samhällenas
rätt. Utgångspunkten är för bägge en naturlig samhävd, och de är därför
parallellföreteelser.

En annan sak är däremot, att i den mån vissa varmansrättigheter till
enskild tillhöriga jord- och vattenområden sedan gammalt erkänts av
rättsordningen, dessa självfallet, om man så vill, kan anses såsom res-
ter av denna ovan nämnda naturliga samhävd. Men denna tanke kan
icke föras så långt, att man på den grund skulle anse ifrågavarande
allemansrättigheter till enskilda områden såsom primära i den bemär-
kelsen, att äganderätten skulle betraktas endast som en begränsning av
allemansrätten.

Ovan har redan antytts, att enskild tillhörig egendom även i Norden
sedan gammalt har varit föremål för ett visst allmännyttjande. I fråga
om jordområden har den viktigaste formen av detta nyttjande utgjorts
av rätten att färdas i annans skog och utmärker. Denna färdselrätt, som
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åberopas i många nordiska rättskällor från medeltiden, synes redan tidigt
ha varit inskränkt till utmärker. Däremot har det av ålder varit för-
bjudet att beträda tomt, åker, äng, plantering eller område för annat
särskilt bruk. Sedan gammalt har det också enligt nordiskt rättsuppfatt-
ning varit tillåtet att, oberoende av äganderätt, med båt färdas
över vattenområden eller vintertid på isen och att använda annan till-
hörigt vattenområde för vattentäkt, tvätt, badning och vattning av djur
samt för annat sådant oskyldigt bruk av mindre betydelse.

I rätten att färdas på annans mark och vattenområde innefattades i
tidigare tider rätt att inom vissa gränser på dessa områden taga natural-
ster. Denna rätt var dock i allmänhet synnerligen begränsad. Enligt
Islands lagbok Gragas var det tillåtet att på annans mark äta bär men
icke att bortföra dem. Likaså fick man låta sin häst beta på annans
mark. Motsvarande stadganden finns också i gamla norska och svenska
lagar. Sålunda hade enligt östgötalagen den, som gick genom ollon- eller
hasselskog, rätt att plocka ollon och nötter i sin hatt upp till bandet
och i sina vantar upp till tummen. Ett gammalt finskt ordstäv säger åter,
att bär, rovor, båtar och flickor är gemensam egendom.

Vad beträffar jakt och fiske på enskild tillhörig mark intager den
nordiska rätten sedan gammalt den ståndpunkten, att sådant i all-
mänhet tillkommer områdets ägare. Vissa slag av fiske, särskilt på havs-
området, har dock sedan gammalt stått öppna för envar, eller också har
kronan tillåtit fiske mot viss avgift. Härutöver är det skäl att nämna
vissa allmänna jakträttigheter, som enligt de skilda ländernas lagar i
allmänhet har kunnat utövas utanför enskilda tillhöriga områden, men
särskilt i fråga om rovdjur också på enskilds mark.

Skärskådar man lagen enligt den rätt, som gällde under de första
årtiondena av detta sekel, till den del det är fråga om sådana allmän-
heten tillkommande rättigheter, som är förutsättning för att friluftsliv
skall kunna idkas, och deras förhållande till jord- och vattenägarens
rätt, kan det konstateras, att utvecklingsskedet i alla nordiska länder
under denna tid var i stort sett densamma. Rätten att färdas på annans
mark grundade sig i allmänhet på landssed. Visserligen var denna lands-
sed i viss mån diskutabel i Danmark liksom i Finland, där frågan om
ägarens rätt att förbjuda sådan färdsel varit oklar. I Sverige och Norge
och uppenbarligen också i Island har färdselrätten däremot icke varit
ifrågasatt. På samma sätt utgjorde ovan nämnda rätt att i mindre ut-
sträckning använda naturalster från annans område den främst på
landssed byggande grunden för möjligheten att i samband med frilufts-
liv plocka bär och svamp även på område, som ägdes av enskild. Vad
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åter beträffar allmännyttjandet av vattenområden, byggde detta dels
på sedvanerätt, dels åter på skriven lag.

Den nyare utvecklingen, särskilt under de två senaste decennierna,
har beträffande ifrågavarande länder väsentligt ändrat den bild, som
här ovan givits. I Danmark, där den stora befolkningstätheten har
krävt synnerligen långt gående naturskyddsåtgärder, har det redan länge
funnits stadganden, som bl. a. reglerar friluftslivet såväl på privatområde
som på statens och offentliga samfunds mark. Vad beträffar rätten att
färdas och vistas på annans mark är den danska lagen synnerligen åter-
hållsam. Stadganden om färdselrätt ingår i naturfredningslagen, som
senast år 1961 blev ändrad och kompletterad i vissa delar. Rätt till fri
färdsel, dock endast till fots, har allmänheten icke blott i staten, kommun,
kyrkan och offentliga stiftelser tillhöriga skogar, vilka enligt natur-
fredningslagen är öppna för allmänheten för färdsel till fots, samt på
särskilda för friluftsliv reserverade områden, utan också på vissa om-
råden av enskild mark, nämligen på alla för gräsväxt blottade strand-
bräddar, såframt det icke visas, att dessa före år 1916 varit i sådant sär-
skilt bruk, som i lagen sägs, eller den allmänna färdselsrätten i fråga om
dem eljest varit begränsad. Ägare av område kan dock förbjuda vistelse
på strandbrädd eller dess nyttjande som badstrand, om denna icke enligt
andra stadganden i lag är reserverad för sådant allmänt bruk eller t. ex.
på grund av urminnes hävd användes som upphålls- eller badplats.

Då ägaren i andra än ovan beskrivna fall kan förbjuda färdsel på
sin mark, har det ansetts nödvändigt att i lagen intaga stadganden, enligt
vilka vissa områden på åtgärd av den offentliga makten kan avsättas
för idkande av friluftsliv. Sålunda bör staten och kommunerna ge all-
mänheten fritt tillträde till sådana områden i deras ägo, som icke är
uppodlade, såframt detta kan ske utan att allmänna intressen härigenom
läderas. I fråga om privata områden stadgas åter möjlighet för ägaren
att mot full ersättning bereda allmänheten möjlighet att färdas ute i
naturen på sådana platser, på vilka en sådan färdselrätt från frilufts-
livssynpunkt är av väsentlig betydelse och där färdsel kan äga rum,
utan att ägarens eller nyttj arens väsentliga eller berättigade intressen,
särskilt hemfriden, åsidosattes. Likaså kan enligt naturfredningslagen
sådana områden fredas, som är av betydelse bl. a. för allmänheten. Om
åter tillträdet till strandbrädd, som enligt lag fritt får nyttjas, är av
särskilt stor betydelse för allmänheten, åligger det myndigheterna att
tillse, att allmänheten har tillträde till området.

I skogar, där allmänheten har rätt att färdas, är all skadegörelse på
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träd och buskar förbjuden. Förbjudet är likaså att gräva upp växter,
plocka bär och svamp, samla fågelägg m. m., om icke särskilt tillstånd
därtill utverkats eller om det icke sker som led i undervisning eller veten-
skaplig forskning.

Lagen om naturfredning innehåller vidare stadganden, enligt vilka
det med vissa undantag är förbjudet att utan myndighets tillstånd upp-
föra byggnad på eller i närheten av havsstrand och skogsområde samt
på stränderna av insjöar. Dessa stadganden har till ändamål att bevara
områden av detta slag bl. a. för friluftsliv samt för andra allmänna
ändamål. Lagen upptager dessutom stadganden om fredningsplaner för
större områden. En sådan plan kan jämte annat gälla områden, som är
av betydelse för allmänheten.

Till de områden, som står till allmänhetens förfogande speciellt för
friluftsändamål, hör också sådana strandområden, som fredats med stöd
av den år 1961 reviderade lagen om »sandflugtens bekaempelse«.Tillsyns-
myndigheten kan nämligen giva allmänheten rätt att färdas till fots
och att göra uppehåll av kortare varaktighet på fredade områden. Ägaren
av området kan dock förbjuda färdsel i närheten av bostad.

Lagen om naturfredning innehåller också straffstadganden. Anmärk-
ningsvärd från friluftslivssynpunkt är stadgandet, enligt vilket »till-
smudsning» av naturen liksom också missbruk av tillåten färdselrätt
straffas med böter.

Danmarks vattenlag av år 1949 uppdelar vattendragen i tvenne grup-
per. Offentliga kallas de vattendrag, som står under offentlig myndig-
hets tillsyn, enskilda åter de, som icke beröras av den offentliga tillsynen.
Oberoende av till vilkendera kategorin ett vattendrag hör, ger vatten-
lagen envar rätt att använda mindre mängder vatten från annans vat-
tenområde för hushålls- och lantbruksändamål. Likaså har var och en
rätt att färdas på s.k. samfällda vatten med roddbåt, kanot eller annan
liknande farkost, som icke drivs med motor, såframt icke färdseln är till
väsentligt men för annans jakt, fiske eller andra liknande förmåner.
Farbara floder är i allmänhet alltid samfällda vattendrag, likaså sjöar,
vilkas stränder höra till flere ägare. Om däremot ett vattendrag i sin
helhet tillhör en enda ägare, har denne rätt att bestämma, om färdsel
på vattnet skall vara tillåten eller icke.

Härefter övergår vi till den isländska rätten. Även Islands natur-
skyddslag av år 1956 innehåller stadganden såväl om allmänhetens rätt
som om reservering av områden för friluftsliv. Allmänheten äger till-
träde till landområden utom laga hemmans marker. På sådana områden
får allmänheten även vistas i lovliga ärenden. Den som färdas till fots,
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äger även tillträde till icke uppodlad mark i privat ägo utanför tätort
och att vistats där för att njuta av naturen. Om marken är inhägnad, är
tillträde dock lovligt endast genom grind i stängslet. Förutsättning för
förenämnda allemansrätt är dock, att uppehållet icke medför olägenhet
för markägare eller andra rättsinnehavare. Eventuell skada skall till fullo
ersättas. Tillträdet till odlade markområden och uppehåll där beror av
samtycke av vederbörande områdes innehavare,

I naturskyddslagen finnes även bestämmelser om rätt att taga vissa
naturprodukter. Allmänheten har rätt att plocka bär, som växer vilt
på ouppodlade områden, även om dessa räknas till laga hemmans mark,
om bären fortares på stället. Om bären plockas i annat syfte, krävs till-
stånd av den som rår om marken. På områden utom laga hemmans mark
har envar rätt att plocka bär. Naturskyddsmyndigheterna kan ge all-
mänheten möjlighet att mot betalning plocka bär inom vissa för ända-
målet reserverade områden.

Angående reservering av områden för friluftsliv stadgas, att om-
råden, som är väl ägnade att ge allmänheten tillfälle att njuta av na-
turen, kan fredas till fritidsområden. För sådant ändamål kan områden
också exproprieras, i händelse överenskommelse om upplåtelse icke kan
ernås. Denna rätt tillkommer även de kommunala myndigheterna.

Lagen innehåller ytterligare en bestämmelse om att människor ute i
naturen bör visa aktsamhet, så att naturen icke utsattes för onödig skada.
Det är icke heller tillåtet att lämna efter sig skräp, som vållar fara eller
minskar trevnaden.

I Norge igångsattes redan på 1930-talet en lagstiftning, som närmare
skulle precisera friluftslivets rätttsliga förutsättningar samt å andra sidan
ge möjlighet att för idkande av friluftsliv avsätta områden, lämpliga för
allmänhetens bruk. Det första resultatet av dessa strävanden var en lag
av år 1937 om avståelse av strandsträkningar till färdsel och badning
m. m. Denna lagstiftning kompletterades av en år 1954 utfärdad tem-
porär strandlag, som hade till ändamål att trygga allmänhetens rätt att
färdas och bada på fjordstränderna och andra strandområden, så att
denna rätt icke omintetgjordes av oreglerad parcellering och bebyggande
av strandområden. Den närmaste förebilden till denna lag förefaller att
ha varit den svenska strandlagen av år 1952, för vilken redogöres när-
mare nedan. Ingendera av förenämnda norska lagar innehåller några
bestämmelser om färdsel eller annat idkande av friluftsliv på annans
område. Dessa bestämdes ända fram till år 1957 av sedvanerätt, utom
vad beträffar allmänningsbruk i vissa fall samt vissa allmänheten till-
kommande jakt- och fiskerättigheter (Fjell-loven 1920). Ett stadgande
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om befarande av vattendrag ingår i vattendragslagen av år 1940. Enligt
denna lag är färdsel såsom allmännyttjande tillåten i alla av naturen
farbara vattendrag, med vissa undantag också i vattendrag, som gjorts
farbara. Enligt vattendragslagen har envar dessutom rätt att färdas på
isen till annans vatten och att taga vatten från annans vattenområde
och använda det för bad och tvätt samt vattning av husdjur, om sådant
icke medför otillbörlig störning.

År 1957 gavs i Norge en särskild lag om friluftslivet, som innehåller
mera detaljerade och i vissa delar längre gående stadganden än någon
annan nordisk lag. Lagen om friluftslivet har upphävt förenämnda stad-
ganden om strandområden och ersatt dem med motsvarande nya stad-
ganden, enligt vilka områden vid havsstrand eller stranden av vattendrag
och områden, som eljest är av särskilt stor betydelse för friluftslivet,
kan underkastas byggnadsförbud på viss tid. Den som vill uppföra bygg-
nad för annat ändamål än nyttigt bruk eller att särskilt tjäna friluftslivet
skall därtill utverka myndighets tillstånd. I lagen finnes likaså stad-
ganden om att staten tillhöriga områden kan avsättas till frilufts-
mark. Till främjande av turismen och friluftslivet kan dessutom vägar
anläggas och utmärkas i utmärker, broar byggas och andra åtgärder
företagas, som underlättar färdseln.

Utom dessa bestämmelser, som gäller själva områdena, innehåller
1957 års lag om friluftslivet föreskrifter om färdsel och annat idkande
av friluftsliv och om inskränkningar däri. Lagen gör här skillnad mellan
utmark och inmark. Till inmarken hänförs gårdsplats och hustomt, odlad
jord, betesmark samt andra motsvarande områden, där färdsel skulle
kunna medföra otillbörlig störning och olägenhet för ägaren eller nytt-
jaren. Ouppodlade områden inom odlad jord, behandlas även som in-
mark. Detsamma gäller för industriella ändamål använda eller andra
dylika områden, där allmän färdsel skulle kunna åsamka ägaren, nytt-
jaren eller annan otillbörligt men. Utmark är åter sådana ouppodlade
områden, som icke betraktas som inmark, eller därmed jämförliga om-
råden. På utmark får vem som helst färdas till fots året om, bara det
sker hänsynsfullt och med tillbörlig aktsamhet. Detsamma gäller ritt
samt färdsel med kälke eller släde på väg eller stig. Färdsel av sist-
nämnda slag kan dock med myndighets begivande inskränkas. På inmark
är i allmänhet t. o. m. färdsel till fots begränsad till den del av året, då
marken är frusen eller snötäckt. Färdsel till fots år dock icke tillåten
mellan den 30 april och den 14 oktober. Färdsel är icke heller tillåten
på platser, där oskäligt men skulle åsamkas ägaren eller nyttjaren.
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Ägaren kan även förbjuda färdsel på visst område, där nämnvärd skada
skulle kunna uppstå.

Mot motorfordonstrafik är också privata vägar såtillvida fredade, att
ägare av väg kan förbjuda sådan trafik och likaså parkering. I fråga
om färdsel på älvars och sjöars vattenområden hänvisas till de stad-
ganden i vattenlagen, som ovan nämnts. Om havet sägs i lagen om fri-
luftslivet, att envar äger rätt att med båt färdas på havet. Också på
havsis är färdseln fri. Vidare stadgas, att den, som färdas med båt,
för kortare tid får draga upp sin båt på utmarks strandområde. Vad
beträffar badande har nya stadganden varit påkallade endast såvitt fråga
är om havet, emedan ett stadgande om badande i vattendrag ingår i
vattenlagen. Enligt lagen om friluftslivet är det tillåtet för envar att bada
i havet vid stranden av utmark eller från roddbåt, såframt det sker på
skäligt avstånd från bebott hus och utan att annan tillskyndas otill-
börligt men eller besvär.

Särskilt beaktansvärda är i den norska lagen om friluftslivet stad-
gandena om allmänhetens rätt att vistas och tälta på annans mark. Enligt
lagen får plats inom utmark t. o. m. utan ägarens tillstånd nyttjas för
rast, solbad, övernattning osv., om det sker utan att annan tillskyndas
otillbörlig störning och olägenhet. Rastande eller tältning får dock icke
ske till förfång för skogsplantering, icke heller får tält resas närmare
än 150 meter från bebott hus, såframt icke ett särskilt för tältning avsett
område är i fråga. Tältning och annan vistelse får icke utan tillstånd
av områdets ägare eller brukare vara längre tid än två dygn åt gången,
såframt icke platsen ligger inom fjällområde eller långt från bosättning.
Friluftsmöten, idrottstävlingar och annat dylikt får icke utan ägarens
samtycke anordnas på privat område.

Jämte ovan nämnda stadganden om färdsel- och vistelserätt, vilka
utvidgar tidigare bestämmelser därom, finnes i lagen om friluftslivet före-
skrifter om på vilket sätt allmänheten får utöva förenämnda rättigheter.
Allmän regel är, att man på annans område skall uppträda hänsynsfullt
och aktsamt och så, att icke ägaren eller annan tillskyndas skada eller
olägenhet. Ägare kan avhysa den, som icke följer dessa bestämmelser.
Skada och olägenhet, som tillskyndats genom färdsel och vistelse på
annans mark, skall ersättas i enlighet med allmänna skadeståndsregler.
Då lagen tillåter färdsel eller vistelse på annans område, är ägaren eller
brukaren icke berättigad att med stängsel eller på annat sätt omintetgöra
utövningen av denna rätt, om icke ett berättigat intresse det kräver och
stängslet icke åsamkar allmänheten oskäligt men i utövningen av färd-
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selsrätten. Ägaren kan också i vissa fall yrka skälig ersättning för nytt-
jande av badstrand, tältplats eller annat område, som användes för
friluftsliv. Om något område i alldeles särskilt hög grad blir lidande
av att friluftsliv idkas, kan ägaren utverka myndighets tillstånd att
helt eller delvis avstänga området. Förutsättning härför är dock, att
friluftslivet vållar betydande skada eller väsentligt hindrar områdets
nyttjande för dess egentliga ändamål. Ägaren kan även yrka, att den
kommun, inom vilken området ligger, inlöser området, om detta i sär-
skilt hög grad av allmänheten nyttjas för idkande av friluftsliv.

Lagen om friluftslivet innehåller inga stadganden om rätt att taga
naturalster. Denna allemansrätt regleras i Norge fortfarande av landssed.
I Norges strafflag är dock stadgat, att det icke skall anses straffbart att
på oinhägnat område plocka vilda nötter att ätas på platsen, ej heller
att plocka vilda bär, svamp, blommor eller rötter.

Rätt till jakt och fiske tillkommer också i Norge i princip den som
äger området. I fråga om s. k. bygdeallmänning ingår sagda rätt i rätten
till allmänningsbruk. På statens mark åter, såväl i vattendrag som i
havet, är fiskerätten till vissa delar fri för dem, som bor på orten, i
vissa fall även för andra norska medborgare. Om inlandsfisket har i en
lagproposition därom föreslagits bl. a. ett stadgande om att jordägare,
som har ensamrätt till fiske, skall kunna åläggas att i viss utsträckning
ge även annan fiskerätt mot att denne inlöser fiskekort. En dylik rätt
skulle kunna tillerkännas antingen en begränsad krets eller allmänheten.
Inkomsten av fiskekorten skulle i dylika fall tillfalla områdets ägare.

1 Sverige har de med friluftslivet sammanhängande rättsliga spörs-
målen utretts med sedvanlig grundlighet, och i saken har vidlyftiga be-
tänkanden utarbetats.2 Det oaktat är den svenska lagstiftningen fort-
farande ofullbordad, såvitt det är fråga om allmänhetens rätt att på
sätt friluftslivet kräver nyttja enskild tillhöriga områden. På vissa punk-
ter har dock rätt långt gående stadganden utfärdats också i Sverige.
Härmed avses förbudet att bebygga strandområden, som äro lämpliga
att nyttjas av allmänheten. En strandlag stiftades i detta syfte i Sverige
år 1952.

Syftemålet med strandlagen är att tillförsäkra allmänheten tillgång
till platser för badning och friluftsliv vid havet eller vid insjö eller annat
vattendrag. I detta syfte äger länsstyrelsen rätt att förordna, att byg-
gande icke utan länsstyrelsens tillstånd får företagas inom visst strand-
område, som kan omfatta såväl land- som vattenområde inom ett avstånd

2 Se ovan not 1.
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av högst trehundra meter från strandlinjen vid normalt medelvatten-
stånd. Förbudet gäller likväl icke bebyggelse, som erfordras för försvaret,
jordbruket, fisket, skogsskötseln eller den allmänna samfärdseln. Skada,
som tillskyndas vederbörande genom inskränkningen i byggnadsrätten,
ersattes av allmänna medel. Speciellt intressant särskilt från allemans-
rättslig synpunkt är det stadgande i lagen, som gäller sådant inom eller
i närheten av enligt strandlagen fredat område byggt stängsel, som hindrar
eller avsevärt försvårar tillträde till område, där allmänheten eljest hade
kunnat fritt färdas. Länsstyrelsen kan nämligen förelägga den, som håller
stängslet, att anordna grind eller annan genomgång. Om det är uppen-
bart, att stängslet endast avser att utestänga allmänheten från området,
kan t. o. m. föreläggande meddelas om borttagande av stängslet. På sam-
ma sätt skall förfaras, om dike hindrar tillträdet till sådant område.
Kostnaderna för anordnande av genomgång och för dess underhåll kan
erläggas av kronans medel.

De stränder, som underställts strandlagen, uppgår enligt en år 1962
publicerad utredning till omkring 14.000 kilometer. Erfarenheterna av
lagen är i allmänhet positiva.

Strandlagen som sådan reserverar emellertid icke områden för idkande
av friluftsliv i annan mening än ovan sagts, utan förutsätter, att rätt
härtill eljest föreligger. Däremot erbjuder byggnadslagstiftningen (bygg-
nadslagen av år 1947 och byggnadsstadgan av år 1959) betydande möj-
ligheter att vid samhällsplaneringen reservera egentliga friluftsområden.
Friluftslivets behov kan beaktas också då naturparker bildas i enlighet
med naturskyddslagen av år 1952.

Rätten att färdas på annans mark regleras i Sverige fortfarande av
sedvanerätt. Visserligen förbjuder strafflagen att taga väg över annans
tomt, odling eller annan äga, som därav kan skadas, med vad beträffar
sådan färdsel, som sagda lagrum icke anser straffbar, har man hittills
icke velat utfärda stadganden, som närmare skulle ange, vilka rättig-
heter allmänheten skall anses ha inom annan tillhörigt område. I Sverige
har den enskilda sedan gammalt ansetts ha en rätt stor frihet att färdas
och vistas på annans område. Färdsel torde emellertid i allmänhet ha
betytt endast att gå till fots eller åka skidor. Med motor- eller hästfordon
är det knappast tillåtet att färdas annorstädes än i i egentlig utmark.

Färdsel har ansetts innefatta rätt till kortvarig vistelse på områden,
vilkas nyttjande icke tager skada därav, men någon enighet råder icke
om hur omfattande denna rätt är med avseende på tid och plats. Tältning
och camping i den omfattning sådan nuförtiden bedrives kan knappast
anses innefattad i den gamla allemansrätten. En annan sak är, att den
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nyare utvecklingen i viss utsträckning förefaller att med åberopande av
sedvanerättsliga regler tillerkänna allmänheten en sådan rätt.

Icke heller frågan om tillgodogörandet av vissa naturalster är full-
ständigt reglerad i lagstiftningen. Strafflagen upptager visserligen ett
stadgande, enligt vilket det är förbjudet att taga vissa naturalster. Detta
stadgande har tolkats på samma sätt som den bestämmelse i strafflagen,
som begränsar färdselrätten, dvs. så, att det anses tillåtet att tillgodo-
göra sig sådana naturalster, som icke nämns i lagrummet, bl. a. vilda bär,
blommor, svamp, kottar och mossa. Flere försök att begränsa denna
speciellt i fråga om bär och svamp t.o.m. ekonomiskt betydelsefulla nytt-
janderätt, har på grund av det hårda motstånd initiativen blivit utsatta
för icke lett till resultat.

I lagen angående rätt till fiske ingår stadganden om rätt för varje
svensk medborgare att idka fiske i s. k. allmänt vatten. Likaså finnes
stadganden, som tillåter en viss rätt till jakt och fiske också på enskilt
område, även om jakt- och fiskerätten i princip tillhör ägaren av veder-
börande jord- eller vattenområde.

Icke heller allmännyttjandet av vattenområde är närmare reglerat i
Sverige. Den svenska vattenlagen av år 1918 talar om inskränkningar i
vattenområdes ägares rätt, varmed bl. a. avses den på sedvanerätt grun-
dade rätt, som under förutsättning att varken allmänna intressen eller
det nyttjade vattenområdets ägares enskilda intressen blir kränkta, till-
kommer envar att använda naturliga vattendrag för färdsel, badning,
vattentäkt m. m. s.

Ovan har redan antytts, att en lagstiftning om friluftsliv förberetts i
Sverige. Från många håll har framställts krav på att gränserna och för-
utsättningarna för allemansrätten borde bestämmas ungefär på samma
sätt som i den norska lagen om friluftsliv. Frågan har emellertid ansetts
kräva en grundligare utredning, och än så länge finns icke ens något
färdigt lagförslag. I stället har en del stadganden till tryggande av fri-
luftslivet föreslagits i samband med revisionen av naturskyddslagen. Å
andra sidan har det ansetts nödigt att även utfärda stadganden om hur
den som idkar friluftsliv bör förfara, för att annans rätt och fördel icke
oskäligt skall kränkas. Det har framhållits bl. a., att de som idkar frilufts-
liv uttryckligen borde förbjudas att uppträda bullersamt och störande.

Vad slutligen beträffar Finland kan det konstateras, att utredningen
av de rättsliga förutsättningarna för friluftsliv och deras utvecklande
hittills icke ägnats samma uppmärksamhet som i de västra grannländerna.
En orsak härtill är otvivelaktigt den fortfarande rätt glesa bebyggelsen
i en stor del av landet samt den omständigheten, att det finns såväl rikligt
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med vattendrag som vidsträckta, till betydande del statliga skogsmarker
utanför den egentliga bosättningen, där friluftsliv kan idkas i tillräcklig
utsträckning, utan att allmänhetens och markägarnas intressen kommer
i konflikt med varandra. Dock vore det orätt att påstå, att de med fri-
luftslivet sammanhängande spörsmålen skulle sakna nämnvärd betydelse
i Finland. Intresset för friluftsliv har nämligen också i Finland speciellt
under de senaste åren tilltagit i väsentlig grad, och motorfordonsparkens
kraftiga tillväxt har också där i hög grad underlättat möjligheterna att
idka friluftsliv. Visserligen har det redan nu från myndigheternas sida
gjorts rätt mycket för friluftslivets främjande, bl. a. genom att camping-
områden inrättats. Uppenbart är emellertid, att frågan under de kom-
mande åren måste ägnas större uppmärksamhet än hittills. Härpå tyder
bl. a. den omständigheten, att de kretsar, som arbetar för turismens främ-
jande, nyligen vänt sig till statsrådet med en framställning, i vilken det
betonas, att rättigheterna och skyldigheterna i förhållandet mellan mark-
ägarna och dem som idkar friluftsliv borde utredas och att en särskild
lag om friluftsliv vore av behovet påkallad.

Någon allmän lag angående förutsättningarna för friluftsliv finnes
nämligen tills vidare icke i Finland. En del lagar innehåller dock stad-
ganden, som är av betydelse i detta sammanhang. Också Finlands straff-
lag stadgar förbud mot att taga väg eller gångstig över annans gårdsplan
eller över annans åker, äng eller plantering, som därav kan skadas. Där-
emot kan det icke utan vidare göras gällande, att annat beträdande av
annans område än det i förenämnda lagrum förbjudna skulle anses
tillåtet, oberoende av ägarens tillstånd. Visserligen har det sedan gam-
malt också i Finland ansetts vara en av landssed tillåten varmansrätt att
utan markägarens lov färdas i annans skog. I den juridiska litteraturen
har dock rakt motsatta meningar framlagts angående denna landsseds
positivrättsliga betydelse. Det har bl. a. anmärkts, att vissa speciallagar
uttryckligen tillåter färdsel på annans område i visst syfte. En sådan
tillåtelse vore obehövlig, om en allmän rätt att färdas på främmande
område eljest vore gällande. Man har också åberopat principen i rätte-
gångsbalken i 1734-års lag och i domarreglerna om att landssed kan
räknas som lag endast om den icke är oskälig. Då färdsel nuförtiden,
isynnerhet om deltagarna är många och störning och men åsamkas ägaren
av det område, som är föremål för färdseln, knappast längre i alla för-
hållanden är sådant oskyldigt nyttjande, som landssed skulle tillstädja
som skäligt, för att icke tala om camping och annan längre tids vistelse
på annans område, torde ifrågavarande landssed icke oreserverat kunna
anses åtminstone såsom en förpliktande rättsregel, som inskränker ägarens
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förbudsrätt. Enligt gällande finsk rätt torde den åsikten kunna anses
riktigare, enligt vilken möjligheten att färdas i annans skog och ut-
märker närmast är en faktisk förmån, som allmänheten kan begagna sig
av så länge icke ägarens intresse kräver förbud däremot. Om ägaren
frånkännes rätt att förbjuda sådan färdsel innebär detta enligt detta
ställningstagande att ägaren utlämnas åt det godtycke, som idkandet av
friluftsliv i vissa förhållanden nuförtiden kan innebära. Å andra sidan
borde emellertid betydelsen av förenämnda landssed beaktas i den for-
men, att markägaren borde undvika att utöva sin förbudsrätt, om icke
hans faktiska rätt det kräver. Detta gäller färdsel och vistelse på annans
mark, som sker under sådana förhållanden och på sådant sätt, att den
icke enligt objektiv bedömning kan anses tillskynda markägaren men
eller olägenhet, som kan anses oskälig. Det är dock skäl att konstatera,
att det ovan sagda endast är en i den juridiska litteraturen framlagd
åsikt, som icke baserar sig på något uttryckligt stadgande och icke ens
på någon av rättspraxis klart omfattad princip.

Vad beträffar rätten att taga naturalster på annan tillhörigt område
är situationen till denna del jämförlig med vad ovan sagts. Bär och svamp
nämns icke bland de naturalster, som enligt strafflagen icke får plockas
på annans område utan ägarens lov. Landsseden tillerkänner också på
denna punkt allmänheten vissa rättigheter att plocka bär och svamp,
men i litteraturen har man ifrågasatt, huruvida ägaren heller i detta fall
kan frånkännas förbudsrätt. Finsk rätt torde kunna anses omfatta prin-
cipen, att ägaren av område är berättigad att förbjuda plockning av bär
och svamp på området, om han har ett faktiskt intresse därav.

I bägge de ovan behandlade fallen, i vilka ägaren i brist på uttryckliga
stadganden har ansetts äga rätt att, då han har intresse därav, förbjuda
även sådant utnyttjande av hans område, som strafflagen icke anser så-
som en straffbar handling, har ägarens förbudsrätt närmast principiell
betydelse, enär han i praktiken oftast saknar effektiva medel att göra sina
krav gällande.

Allmännyttjandet av vattenområden, vilket likaså tidigare bestämdes
av sedvanerätten, har i Finland ända sedan seklets början grundat sig
på uttryckliga lagstadganden. Dessa stadganden reviderades och kom-
pletterades i samband med utarbetandet av den nya vattenlagen av år
1961, varför de kan anses motsvara gällande rättsuppfattning och alltså
ge uttryck åt vad man i detta nu ansett nödigt stadga i förevarande
avseende. Enligt vattenlagen har envar rätt att med undvikande av
onödig störning befara vattendrag, där det är öppet. Vattendrag är
sjöar, älvar och bäckar. Samma regel gäller havet. Vad ovan är sagt
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om färdsel i vattendrag äger motsvarande tillämpning på färdsel på
isen av vattendrag. Färdselrätten innefattar även rätt att begagna främ-
mande vattenområde som tillfällig ankringsplats, såframt annan icke
nämnvärt därav förorsakas men eller störning. Likaså har den, som fär-
das på vattendrag rätt att med vissa inskränkningar ur vattendraget av-
lägsna föremål, som är till förfång för samfärdseln. Vattendrag anses
öppet, om det icke på grund av laglig rätt stängts. Färdsel i vattendrag
tryggas av stadganden om att kungsådra skall hållas öppen och av be-
stämmelserna om allmän farled.

Allmännyttjandet av vattenområde innefattar enligt vattenlagen även
rätt att ur vattendrag taga vatten för hushållsbruk och givetvis även för
personligt bruk samt att taga is att användas på sådant sätt. Likaså får
vatten användas för tvätt och bad. Förutsättning är dock, att det ovan
sagda kan ske utan att annans mark orättmätigt beträdes och utan att
ägaren eller annan förorsakas men eller störning. I fråga om bädd, som
är mindre än bäck, och i fråga om källa har varmansrätten utvidgats
så, att vatten tillfälligt får tagas ur dem, såframt de icke är i ägarens
eller med hans tillstånd i annans stadigvarande bruk.

Om förenämnda stadganden angående allmännyttjande av vattenom-
råden granskas speciellt från friluftslivssynpunkt, kan man konstatera,
att inskränkningarna av färdselrätten utesluter sådan färdsel i vattendrag,
som onödigtvis medför störning, såsom fallet är t. ex. då en båt framförs
med starkt motorbuller på en plats, där detta skulle kunna undvikas.
Ankring på vattenområde förutsätter åter, att ingen därigenom till-
skyndas nämnvärd olägenhet eller störning, vilket bl. a. innebär, att ank-
ring icke får ske nära annans bebodda strand.

Också i finsk rätt finnes stadganden om varmansfiske, som till vissa
delar gäller även enskild tillhöriga vattenområden. Dessa fiskerättig-
heter gäller dock i allmänhet endast dem som bor i kommunen eller byn.
Krav på allmän fiskerätt inom enskilda vattenområden har framställts
närmast från vissa politiska kretsars sida. I jaktlagen finnes stadganden,
med stöd av vilka rov- och skadedjur kan dödas inom område, där annan
har jakträtt. Dessa stadganden kan dock knappast hänföras till de lag-
rum, som avser att främja friluftslivet.

Stadganden av det slag de nordiska ländernas strandlagar innehåller
finnes icke i finsk rätt. Däremot ingår i byggnadslagstiftningen bestäm-
melser, vilka bl. a. har till ändamål att få rekreationsområden avsatta vid
region- och stadsplanering.

Då man på basen av det föregående granskar den nyare utvecklingen
i de nordiska länderna och den lösning av frågan om de rättsliga
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förutsättningarna för friluftslivet som nåtts i de skilda länderna,
kan man allmänt konstatera, att tvenne huvudlinjer följts. Den ena - den
allmänrättsliga — strävar till en noggrannare precisering av den ursprung-
ligen av landssed reglerade varmansrättens innehåll och gränser samt i
vissa delar även till att utvidga området därför med beaktande av det
nutida friluftslivets nya former, behov och krav. Den andra utvecklings-
linje, som kan skönjas i den nyare lagstiftningen och som kan kallas om-
rådeslinjen, tar åter sikte på att skapa särskilda områden, där friluftsliv
kan idkas, antingen så att den enskilde ägarens rätt att bestämma över
området, såsom i strandlagarna skett, inskränkes till förmån för allmän-
heten eller genom att staten och kommunerna beredes möjlighet att få
övertaga områden, som är lämpliga att användas för friluftsliv. I det
följande behandlas i korthet de rättsliga synpunkter, som är av betydelse
vid tillämpningen av bägge dessa linjer, och de möjligheter dessa er-
bjuder till den del fråga är om sammanjämkning av allmänhetens in-
tressen och de privata rättigheterna.

Redan under de första skrivna lagarnas tid hade den enskilda rätten
till såväl land som vattenområden fått ett fast fotfäste i den nordiska
rätten. Därpå är vårt rättssystem uppbyggt, och allmänhetens rättigheter
till privata områden kan icke - såsom ovan redan har nämnts - betraktas
som bevis för att det ovanför äganderätten skulle finnas någonting annat
i princip primärt, som den privata äganderätten endast är ägnad att
inskränka. Alldeles på samma sätt som äganderätten till jord- och vat-
tenområden bildar en del av den positiva rättens system, innefattas i
detta system även de rättigheter lag och landssed tillerkänner allmän-
heten för att dess nyttjandebehov skall bli tillgodosedda. Å andra sidan
kan det konstateras, att det icke i detta sammanhang är riktigt att tala
om inskränkningar i äganderätten. Enligt nutida uppfattning av ägande-
rättens väsen kan det nämligen 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 inskränk-
ningar i äganderätten. I den mån rättsordningen erkänner vissa allmän-
heten tillkommande rättigheter till privata områden, bestämmer den till-
lika i förevarande avseende äganderättens gränser. Om man utgår från
ett äganderättsbegrepp, som bygger på nutida social grund, innebär det
ovan sagda, att rättsordningen i förevarande avseende ställer de sociala
synpunkter, som sammanhänger med förutsättningarna att idka frilufts-
liv, framför den privata äganderätten.
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Idkande 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 avsatt område, till sin juridiska
natur allmännyttjande. Allmännyttjandets förhållande till ägarens rätt
är emellertid olika i olika fall. Om föremålet för nyttjandet är ett på
åtgärd av den offentliga makten för friluftsliv reserverat område, bildar
tillåtelsen till allmännyttjandet den grund, som bestämmer områdets
rättsliga ställning. Det är härvid fråga om ett offentligt föremål i all-
mänt bruk, som i det avseende sagda syfte kräver är res extra commer-
cium. Om åter nyttjandet med stöd av en på landssed eller lag byggande
allmänrätt gäller enskild tillhörigt område, såsom fallet är i fråga om
färdsel eller vistelse på annans mark eller vattenområde, är allmänhetens
nyttjanderätt i förhållande till ägarens rätt i princip sekundär, vilket
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 likaså, med iakttagende i övrigt av vad som gäller om byggande i
vattendrag, inom sitt vattenområde bygga sådana anordningar och bygg-
verk, som han behöver, även om de skulle hindra färdsel i vattendraget.
Däremot kan ägaren i allmänhet icke på sitt vattenområde vidtaga så-
dana åtgärder, som uteslutande eller åtminstone huvudsakligen avser att
hindra färdsel eller vistelse, som lag eller landssed tillåter. Ett sådant
förfarande kan nämligen betraktas som missbruk av ägarbefogenheterna,
dvs. som chikan.

En särställning intager de enligt ovan beskrivna strandlagar mot be-
byggande fredade zoner, vilkas allmännnyttjande enligt svensk rätt
tryggas icke blott av nämnda inskränkning av ägarens nyttjanderätt utan
även av bestämmelsen om skyldighet att ordna övergång eller grind eller
avlägsna stängsel. Oaktat ersättning av statsmedel kan erläggas för
sådan förlust av förmån och sådan kostnad, som denna förpliktelse att
freda strandområde och trygga färdselrätten i samband därmed åsam-
kar ägaren, bör det konstateras, att den i Sverige enbart på landssed
byggande tillåtelsen till allmännyttjande ger dessa zoner för offentliga
föremål kännetecknande drag. Man kan nämligen säga, att i den mån
fråga är om byggande, för vilket myndighets tillstånd erfordras, eller
om placering av stängsel eller dike så, att det hindrar områdets nyttjande
för friluftsliv, ägarens bestämmanderätt är subsidiär i förhållande till
allmännytt jandet. Som en motsvarighet till detta rättsliga arrangemang
i annan lagstiftning kan nämnas kungsådran såsom en inskränkning i
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ägarens nyttjanderätt till förmån för bl. a. samfärdseln och flottningen,
sådan den var i gammal svensk rätt och fortfarande är enligt vattenlagen
i Finland.

Enligt sistnämnda lag, som i detta hänseende motsvarar tidigare
svensk-finsk rätt, är kungsådran ett enskild tillhörigt område, som i
fråga om själva färdseln och flottningen intager samma ställning som
det övriga vattenområdet, men vars rättsliga karaktär bestäms av regeln
om att den skall hållas öppen. I denna mening kan kungsådran i likhet
med enligt strandlagar fredade strandbräddar anses såsom offentliga
föremål, som tjänar allmännyttjandet. Därvid är det likväl skäl att
minnas, att ordet offentlig icke här har någonting att skaffa med ägande-
rättsförhållandena.

Ovan har redan 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
århundradena, då principerna för allmänhetens färdselrätt uppstod
och under utvecklingens gång iklädde sig de former de hade innan fri-
luftsliv i nutida mening begynte idkas, närmast var fråga om att lösa ett
lokalt samfärdselproblem 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 utmarkerna. Denna färdselrätt var
förenad dels med en begränsad rätt att taga vissa naturalster, dels uppen-
barligen också 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 ur-
sprungliga syftet med ifrågavarande rättsinstitut. Färdselrätten syftar
icke längre till att trygga den lokala samfärdseln i outvecklade förhål-
landen och det är icke nu som förr fråga om reciprocitet. Nu är syftet
närmast att tillgodose allmänhetens behov av friluftsliv. Det stora fler-
talet av dem som idkar friluftsliv består av annat folk än landsbygdens
eget och hör ofta hemma i avlägsna trakter, vilket möjliggörs av motor-
fordonen. En längre tids vistelse på annans område innebär icke heller
nu längre en nödvändig rast för färdemannen, utan utgör med tältning
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och läger en 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 innoxiae utilitatis, som i detta fall ofta åberopats,
då allmänheten i stora skaror drar ut i naturen. Också då man i samband
med tältning försöker undvika att förorsaka skada, finnes dock alltid
risken för störning och men, och den blir så mycket större ju allmännare
frilutsliv idkas på ett område. Att taga naturalster var förr en förmån,
som landssed tillerkände främst färdemannen. Härmed förknippas nu-
mera ofta frågan om den ekonomiska betydelsen av denna rätt för den
obesuttna befolkningen, något som man på sociala grunder strävar att
betona. I allt större utsträckning kommer verkningarna av de förändrade
förhållandena till synes, då krav framställes på utvidgning av allemans-
rätten eller då sådan företages i lagstiftningen, såsom till vissa delar skett
t. ex. i Norge. Detta gäller i synnerhet stadganden, som berättigar till
vistelse på annans område.

En väsentlig utvidgning av allmänhetens rättigheter kan sålunda icke
längre härledas ur landssed eller motiveras med sedvanerättsliga syn-
punkter. Då icke heller det oskyldiga nyttjandet som sådant längre kan
betraktas som en godtagbar grund för en utvidgning av allmänhetens
rättigheter, måste prövningen av frågan ske och avgörandena fattas efter
avvägning av de aktuella motsatta intressena mot varandra. Detta inne-
bär att avseende bör fästas å ena sidan vid de väsentliga dragen hos
äganderätten och rättsprinciperna rörande ägarens rättsliga ställning, och
å andra sidan åter därvid, i vilken mån en inskränkning av ägarens be-
fogenheter är nödvändig och vilka andra möjligheter att främja frilufts-
livet som möjligen står till buds.

Det är sannolikt att man 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 tillhörligt område. De övriga nordiska länderna har ju redan
kommit längre härvidlag, även om en utveckling uppenbarligen är att
emotse också hos dem. Alltför långt gående inskränkningar av ägarens
befogenheter kan dock knappast tänkas bli införda. Vattenrätten tjänar
härvidlag som en lämplig måttstock. Om vi nämligen jämför de alle-
mansrättigheter friluftslivet förutsätter med det allmännyttjande, som
sedan gammalt varit tillåtet i vattendrag och vars nuvarande gränser
uppdragits genom relativt nya stadganden i vattenlagen, 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 har ansetts nöd-
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vändigt att till ägaren betala ersättning för inskränkningar i ägande-
rätten, som företagits till förmån för friluftslivet. Särdeles långt torde
man likväl icke heller ens med utnyttjande av denna utväg kunna gå,
utan att äganderättens innehåll och skyddet därför blir betydelselösa.
På denna punkt är det även skäl att hänvisa till den diskussion, som i
olika länder förts speciellt i fråga om utvidgning av rätten att plocka
bär och svamp och rätten till varmansfiske. Försöken att begränsa var-
mansrätten att taga nämnda naturalster har visserligen i fråga om bär
och svamp gång på gång fått förfalla, men å andra sidan har man icke
heller velat utfärda stadganden, som skulle göra rätten till plockning på
annans mark helt fri. Kraven på ett varmansfiske på privat vattenområde
i större skala än för närvarande har icke heller hittills lett till avgörande
resultat. Man torde kunna säga, att även om de nordiska ländernas rätt
erkänner det sociala äganderättsbegreppets förpliktelser, den å andra
sidan ser de faror, som ett alltför stort tillmötesgående av allmänhetens
krav skulle medföra.

Utöver vad ovan sagts bör ytterligera beaktas, att den tidigare rätt
klart avgränsade skillnaden mellan utmark och inmark med den tätnande
bosättningen och lägenhetssplittringen blivit alltmera skenbar och för-
lorat sin betydelse i sak. Friluftslivet utövar också ett allt större tryck på
de trakter, vilkas bosättning även eljest närmast har karaktär av bostads-
tomt- och villabosättning. De sociala synpunkterna i samband med fri-
luftslivet 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 blivit mycket
allmänt i de nordiska länderna att skaffa sig en plats, där man tillbringar
sin lediga tid, och detta kan under inga omständigheter längre anses
såsom något privilegium för de rika. Speciellt i tätorternas omgivningar
är det icke längre möjligt att mot varandra ställa å ena siden de intres-
sen, som representeras av friluftsfolket, och å andra sidan 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, små skogs-
dungar i lägenheternas eget bruk, badstränder m. m. där ligger intill
varandra. Här är det icke heller fråga om ett ringa fåtal, som har ett
speciellt intresse av att ostört få nyttja dylika områden, utan jordägarna
kan stödja sig på sociala synpunkter lika väl som friluftsfolket. Otvivel-
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aktigt 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 fri-
luftsliv, visar den riktning, som i främsta rummet borde följas i denna
fråga. I denna som i många andra sammanhang, som gäller samhällets
allmänna behov, förefaller det nämligen att vara lättare att tillgripa
arrangemang, som gäller ett visst konkret område, även om de förutsät-
ter expropriation, än att företaga allmänna regleringar, som drabbar
alla jordägare på samma sätt men som från privaträttslig synpunkt är
principiellt farligare.

Främjandet av de rättsliga förutsättningarna för friluftsliv får icke
innebära endast att bereda dem som idkar friluftsliv största möjliga
frihet. Målet bör vara att organisera friluftslivet. I denna organisering
är speciellt den bosättningspolitiska lagstiftningen ett verksamt medel.
I kombination med ett inom rimliga gränser hållet varmansnyttjande,
erbjuder den också i tätt bebodda trakter de bästa möjligheterna att
draga försorg om att varje medlem i samhället beredes tillfälle att njuta
av de förmåner naturen erbjuder människan. Organiseringen av frilufts-
livet har också en annan sida, som är av synnerligen stor betydelse. Det
är omsorgen om att friluftslivet antar sådana former, att det icke blir till
oskälig olägenhet och belastning för omgivningen och för dem, vilkas
områden utnyttjas för friluftsliv. Detta förutsätter, att också de som idkar
friluftsliv får sina rättigheter och skyldigheter fastställda i lag även till
den del dessa ännu regleras av landssed. Stadgandena om allmännytt-
jande av vattenområden och erfarenheterna av deras tillämpning torde
härvidlag giva en värdefull antydan om vilken riktning som bör efter-
strävas vid denna organisering.

Den privata äganderätten får icke enbart av principiella skäl 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 långt gående ingrepp i den privata
äganderätten med därtill hörande nyttjande- och bestämmanderätt för-
svagar den grund, på vilken den nordiska rätts- och samhällsordningen
vilar.


