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Välkommen att lämna synpunkter på utredningen om allemansrätt
”Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten" finns inskrivet i en av
Sveriges grundlagar. Men ibland är det otydligt hur allemansrätten fungerar och
då kan det uppstå problem. Naturvårdsverket har därför finansierat en utredning
om hur dessa problem ser ut och hur man kan lösa dem: Allemansrätten och dess
framtid. Utredningen innehåller rekommendationer från de två utredarna Klas
Sandell och Margaretha Svenning. Vi vill nu ta in synpunkter på förslagen som
finns. Vi kommer att göra det på två olika sätt. Dels lämnar vi en möjlighet att
svara skriftligt enligt beskrivningen i detta brev. Dels kommer vi även att öppna
för en möjlighet att lämna synpunkter på webben. Här kommer man att kunna
diskutera en del av förslagen tillsammans med andra som också är intresserade
av utredningen. Detta kommer att ske från mitten av januari och två veckor
framöver. Det är ett komplement till möjligheten att svara mer samlat på
förslagen.
Naturvårdsverkets uppdrag handlar om att främja friluftslivet
Vi har som uppdrag att ansvara för allemansrätten och främja friluftslivet. Det
ligger i vårt uppdrag att verka för att förutsättningarna för friluftslivet bevaras
och utvecklas, se 3 § 16 p. förordning (2009:1476) med instruktion för
Naturvårdsverket, samt avsnitt 3.1 i Naturvårdsverkets regleringsbrev för 2011.
I prop. 2009/10:238 föreslås att vi får i uppdrag att värna och främja
allemansrätten genom vägledning, kunskapsspridning, samordning och
samverkan med andra myndigheter och föreningslivet.
Såväl ägande- som allemansrätten åtnjuter grundlagsskydd i egenskap av
grundläggande fri- och rättigheter enligt 2 kap. 15 § regeringsformen.
Allemansrätten kan i det sammanhanget sägas utgöra ett friutrymme i
förhållande till äganderätten. Vi ser ett behov av att vägleda om allemansrättens
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betydelse för friluftslivet, både vad den ger för möjligheter och vad den
innehåller för begränsningar.
Det här önskar vi oss
Det är framför allt med avseende på allemansrättens betydelse för friluftslivet
som vi önskar era synpunkter. Vi välkomnar i detta skede främst synpunkter på
rapportens rekommendationer. Men vi tar givetvis gärna emot andra synpunkter
på texterna. För att få så användbara synpunkter som möjligt ser vi gärna att
du/ni motiverar era ställningstaganden och även beskriver för och nackdelar med
förslagen/rekommendationerna.
Här hittar du utredningen
 Allemansrätten och dess framtid av Klas Sandell och Margareta Svenning
(rekommendationerna finns i del 1 s 109-128, del 2 s 200-202.
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Om-Naturvardsverket/Varapublikationer/ISBN1/6400/978-91-620-6470-9/
 bara rekommendationerna
http://www.naturvardsverket.se/upload/08_att_vara_ute_i_naturen/Allemans
r%c3%a4tten/Rekommendationer-ur-Allemansratten-och-dess-framtidrapport6470.pdf
Vad händer sedan?
Efter det att vi sammanställt synpunkterna och gett alla som vill möjlighet att ta
del av dem, vill vi, under våren samla representanter för olika intressen och
synsätt för vidare diskussioner. Lämna gärna namn, både på organisationer och
på personer, som du tycker bör delta. Vi önskar att dessa möten kan leda
ytterligare ett steg mot praktiska förslag.
Svar senast den 10 februari 2012 Lämna synpunkter per e-post till
registrator@naturvardsverket.se, ange ärendenr NV-12413-11 och
Allemansrätten och dess framtid.
För frågor om utredningen kontakta Per Nilsson
(per.nilsson@naturvardsverket.se) för frågor om möjligheten att lämna
synpunkter på webben kontakta Maria Vidarve
(maria.vidarve@naturvardsverket.se)
För Naturvårdsverket
Lena Callermo
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Sändlista
Myndigheter
Länsstyrelserna
Kommuner
Arjeplog
Luleå
Skellefteå
Storuman
Örnsköldsvik
Kramfors
Strömsund
Härjedalen
Hudiksvall
Ovanåker
Malung-Sälen
Falun
Årjäng
Hagfors
Örebro
Askersund
Sala
Köping
Enköping
Östhammar
Värmdö
Nynäshamn
Valdemarsvik
Linköping
Tanum
Lidköping
Jönköping
Tranås
Borgholm
Hultsfred
Gotland
Växjö
Älmhult
Halmstad
Varberg
Olofström
Karlskrona
Trelleborg
Hörby
SGU
Skogsstyrelsen
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Boverket
Tillväxtverket
Jordbruksverket
Riksantikvarieämbetet
Konsumentverket
Havs och vattenmyndigheten
Statens folkhälsoinstitut
Rikspolisstyrelsen
Trafikverket
Statens Fastighetsverk
Skolverket
Naturhistoriska riksmuseet
Region Skåne
Västra Götalands regionen
Sametinget
Handisam
Organisationer och företag
LRF
Sveriges Jordägareförbund
Sveaskog
Norra skogsägarna
Norrskog
Mellanskog
Södra
SCA Skog
Stora Enso Skog
Holmen Skog
Bergvik Skog
Fastighetsägarna Sverige
Svenska Kyrkan
Svenskt Friluftsliv
Svenska Klätterförbundet
Svenska skidförbundet
Svenska Skridskoförbundet
Svenska Orienteringsförbundet
Svenska Fjällklubben
Svenska Scoutrådet
Svenska Turistföreningen
Friluftsfrämjandet
Hälsofrämjandet
Svensk Turism
Naturskyddsföreningen
Fältbiologerna
Sveriges Ornitologiska förening
Stenhusa Gård
Svenska Botaniska föreningen
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Sveriges Entomologiska Förening
Sveriges Fritids- och kulturchefsförening
Ungdomsstyrelsen
Ekoturistföreningen
Sveriges Kommuner och Landsting
Riksidrottsförbundet
Hushållningssällskapens Förbund
Forskningsprogrammet Friluftsliv i Förändring
Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom
Nationellt centrum för utomhuspedagogik med hälsa
Linköpings universitet
Naturskoleföreningen
Centrum för naturvägledning CNV
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund
Sportfiskarna
Svenska jägareförbundet
Sveriges Fiskares Riksförbund
Jägarnas Riksförbund - Landsbygdens Jägare
Hästnäringens Nationella Stiftelse
Skärgårdarnas riksförbund
Sveriges Hembygdsförbund
Svenska Båtunionen
Svenska Kryssarklubben
Svenska Kanotförbundet
Svenska Seglarförbundet
Norrskensbär AB
Polarica AB
Jagoda
Olle Svenssons Partiaffär
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