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Allemansrätt

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över hur allemansrätten nyttjas.

Motivering
Allemansrätten har växt fram som en sedvanerätt för i första hand lokalbefolkningen att fritt röra sig i skog och mark och även plocka bär och svamp, i
första hand för husbehov. Ekollon och nötter, som förr i tiden hade ett kommersiellt värde, ingår inte i allemansrätten.
I Sverige har rätten skrivits in i grundlagen (regeringsformen) genom formuleringen att ”alla ska ha tillgång till naturen genom allemansrätten”. Formuleringen torde avse alla människor som vistas i Sverige, var man än bor i
världen. Det är en sak att vandra och vistas i skog och mark, att tillsammans
med familjen övernatta några nätter och att plocka bär och svamp. Man ska
visa hänsyn och vara varsam mot naturen. Det blir dock problem när allemansrätten utnyttjas i kommersiella syften. Det kan gälla bärplockare, kanotister, eventföretagare, företagares teambuildning. Resultatet kan bli att ”vildcampare” tillsammans i oorganiserade former lämnar efter sig skräp, sanitära
olägenheter, förstör skog och mark etc.
Detta står i strid med allemansrätten som endast torde medge någon eller
några dagars övernattning med familjen förutsatt att ingen skräpar ner eller
förstör.
Länsstyrelse och polis kan utfärda föreskrifter om avhysning av ”vildcampare” i större grupper men i praktiken låter detta sig svårligen göras. Kostnaden är hög och markägaren har ingen rättighet till detta. Här måste regelverken skärpas så att polisen vid behov snabbt kan agera och avhysa campare
som inte följer allemansrättens hänsynsregler. Äganderätten måste tillåta att
markägaren via polisen direkt kan avhysa personer som åsidosätter allemans1
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rätten, vilket är nödvändigt för allas trevnad. Polisen ska inte behöva be kro-

O k ä n t n a m n p å nofogden om tillåtelse.
d o k u m e n t e g e n s k a p .Det är uppenbart oklart vem som bär ansvaret för de kostnader som upp-

kommer på grund av att allemansrätten missbrukas, det måste klargöras och
analyseras djupare. Vi vill slå vakt om allemansrätten i dess grundläggande
form att med stor hänsyn till naturen kunna fritt röra sig där och även plocka
blommor, bär och svamp. Både vandring, övernattning och bärplockning bör
ske med omsorg om naturen och på ett hänsynsfullt sätt.
För att kunna slå vakt om allemansrätten även i framtiden är det viktigt att
förebygga problem som en alltför stark kommersialisering av allemansrätten
kan innebära och tydliggöra gränsdragningsproblematiken i förhållande till
markägaren.
Med hänvisning till ovanstående bör regeringen återkomma med förslag
till markägarens rätt och förhållande till allemansrätten.
Stockholm den 3 oktober 2013
Solveig Zander (C)
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Staffan Danielsson (C)

