
 

Allemansrätten och marknyttjande  

Studier av ett rättsinstitut 

Åsa Åslund 

 

Linköping Studies in Arts and Science No. 434 
Linköpings Universitet, Institutionen för ekonomisk

                          

och industriell utveckling 
Linköping 2008 

 



Linköping Studies in Arts and Science   No.434 
 
Vid filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet bedrivs forskning och 
ges forskarutbildning med utgångspunkt från breda problemområden. 
Forskningen är organiserad i mångvetenskapliga forskningsmiljöer och 
forskarutbildningen huvudsakligen i forskarskolor. Gemensamt ger de ut 
serien Linköping Studies in Arts and Science. Denna avhandling kommer 
från Avdelningen för Rätt och Rättsfilosofi vid Institutionen för ekonomisk 
och industriell utveckling. 
 
 
Distribueras av: 
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling  
Linköpings universitet 
581 83 Linköping 
 
 
Åsa Åslund 
Allemansrätten och marknyttjande. 
Studier av ett rättsinstitut. 
 
 
Upplaga 1:1 
ISBN 978‐91‐7393‐885‐3 
ISSN 0282‐9800 
 
 
© Åsa Åslund 
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, 2008. 
 
Tryckeri: LiU‐Tryck, Linköping 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
Förord 
 
 
Denna bok är resultatet av många års arbete. Under dessa år har jag förändrats i många 
avseenden. Jag har bland annat blivit mor och er - Jakob, Lovisa och Jonas, mina allra 
käraste barn - tillägnar jag detta arbete.  
 
När man arbetar så länge med ett ämne påverkas man av många olika personer på 
många olika sätt. Jag är därför också skyldig många personer ett stort tack. Främst av 
alla är det min handledare professor Ingrid Arnesdotter som skall tackas - en bättre 
handledare har jag inte kunnat önska mig. Med sin stora kunskap, sitt skarpa intellekt, 
sin förmåga att ställa rätt frågor vid rätt tillfälle (och att avstå från att ställa frågor när 
hon har insett att jag inte varit mogen för att besvara dessa frågor...), sitt stora intresse 
och sin ständiga beredvillighet att diskutera både ämnet och de problem som ämnet har 
vållat mig, har Ingrid alltid varit ett mycket stort stöd. Tack för det!  
 
Alla kollegor på avdelningen för Rätt och rättsfilosofi vid Linköpings universitet har, 
var och en på sitt sätt, bidragit till utformningen av min avhandling och förtjänar alla ett 
stort tack. Särskilt tack riktas till deltagarna vid avdelningens högre seminarier under de 
år som arbetet har pågått: affjur.mag. Mia Boyce, jur.kand. Georg Hellgren, jur.dr. 
Maria Hilling, jur.dr. Anders Holm, jur.dr. Herbert Jacobsson, docent Jan Kellgren, 
Rechtsrefendar Johannes Lerm, docent Bo Lindberg, adj professor Hans Stenberg, 
jur.kand. Ingrid Thörn Berggren, jur.kand. Johan Wessén och affjur.mag. Joel 
Westerlund.  
 
Mia Boyce har därtill som studierektor och avdelningschef bland annat möjliggjort ett 
mer intensivt arbete med avhandlingen under slutfasen. Tack! Maria Hilling skall 
dessutom ha ett alldeles särskilt tack för sin noggranna genomläsning av vissa delar av 
avhandlingsmanuset och för den tid hon lagt ner på att, alltid lika intresserat (!), lyssna 
till min diskussion om den allemansrättsliga svindlande problematiken och komma med 
mycket konstruktiv kritik. Även adjunkt Pamela Vang, som har hjälpt mig med den 
engelska översättning, vill jag rikta ett särskilt tack till. Jag har också haft förmånen att 
arbeta på en institution med många trevliga, kunniga och intresserade arbetskamrater. 
Ett stort tack till er alla! 
 
Professor Håkan Andersson har läst ett tidigt utkast till ett metodavsnitt och har haft 
vänligheten att ge konstruktiv kritik på det. Professor Maria Ågren har läst ett tidigt 
utkast av det historiska avsnittet och deltagit i ett seminarium där avsnittet diskuterades. 
Docent Anna Singer och jur. kand. Karin Richardson har läst manuset/delar av manuset 
och kommit med värdefulla synpunkter. Jag är skyldig både er och docent Håkan 
Gustafsson och jur.dr. Christina Allard, vilka har deltagit som diskutanter vid 
slutseminariet inför disputationen, många tack för synpunkter av olika slag. Därtill har 
såväl mina föräldrar, Ruby och Rune Lindström, som Curt Karlsson korrekturläst mitt 
manus samt haft kloka synpunkter på utformningen av detsamma. Tack! Mina föräldrar 
har dessutom alltid varit hjälpsamma i alla möjliga avseenden och stöttat när så har 

 



 

behövts - vilket även mina svärföräldrar Kerstin och Bo Åslund har. Jag har verkligen 
uppskattat detta. Många tack för all hjälp! 
 
Till min älskade make Henrik - jag är djupt tacksam för att du finns. Du har inte bara 
fixat med marginaler, radavstånd och snygg layout - du har också med oändligt tålamod 
lyssnat till mina monologer om sedvanerätt och rätt att nyttja annans mark under 
åberopande av allemansrätten. Nu är boken klar! 
 
Linköping maj 2008  
 
Åsa Åslund 
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Avtalslagen Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 

område 
Ds Departementsserien 
HD  Högsta domstolen 
MÖD Miljööverdomstolens domar 
NJA Nytt juridiskt arkiv 
Prop. Proposition 
RH Rättsfall från hovrätterna 
RRK Rättsfallsreferat från Regeringsrätten och kammarrätterna 
Rskr Riksdagsskrivelse 
RÅ Regeringsrättens årsbok 
SOU Statens offentliga utredningar 
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1 Inledning 

1.1 Det rättsliga problem som är föremål för avhandlingen  
I det så kallade forsränningsmålet (NJA 1996 s 495) yrkade Per N att rätten skulle 
fastställa att det saknades rätt för Karsten Y att arrangera eller på annat sätt medverka 
till organiserade flottfärder på Per Ns fastighet, utan Per Ns medgivande. Yrkandet hade 
sin upprinnelse i att Karsten Y sedan ett par år tillbaka bedrev näringsverksamhet på sin 
egen fastighet. I sin näringsverksamhet hyrde Karsten Y ut utrustning för forsränning, 
anvisade en bra fors samt gav instruktioner angående utrustning och säkerhetsregler för 
forsränningen. Den fors han anvisade, var belägen på grannens, Per N, mark. För att 
kunna ta sig till och från forsen måste deltagarna beträda Per Ns mark. På grund av det 
stora antalet forsränningsdeltagare skadades forsbranterna och påverkades 
fiskebeståndet negativt. 
 
Vad rätten hade att ta ställning till var huruvida det föreligger en rätt att bedriva den 
sortens verksamhet som Karsten Y bedrev och, om denna fråga besvarades jakande, hur 
stort intrång Per N, som ägare till den mark som nyttjades, var skyldig att tåla. Den 
argumentation som fördes i tingsrätten, hovrätten respektive Högsta domstolen tog sin 
utgångspunkt i allemansrätten. Diskussionen och argumentationen kring allemansrätten 
fokuserade emellertid på olika aspekter av allemansrätten, och det drogs olika slutsatser 
om betydelsen av de förhållanden som förelåg i ärendet kontra allemansrätten. I 
tingsrätten diskuterades inte vem allemansrätten tillkommer eller hur förhållandet 
äganderätt - allemansrätt ser ut, utan där togs det för givet att allemansrätten kan nyttjas 
kollektivt och i kommersiella sammanhang, och att markägaren måste tåla viss skada på 
grund av allemansrätten - frågan var emellertid hur mycket skada markägaren måste 
tåla. Inte heller i hovrätten diskuterades vem allemansrätten tillkommer - däremot fördes 
en större diskussion om allemansrättens ställning i förhållande till äganderätten. Därtill 
ådrog sig frågan, huruvida arrangören av verksamheten kunde förbjudas att fortsätta 
bedriva sin verksamhet, uppmärksamhet, liksom frågan huruvida det finns anledning att 
tåla mindre skada/olägenhet om nyttjandet av allemansrätten skett i kommersiell 
verksamhet. Också frågan om gränserna för allemansrätten diskuterades. I Högsta 
domstolen, slutligen, var det vare sig frågan om förhållandet allemansrätt - äganderätt, 
frågan om det finns anledning att tåla mindre skada vid kommersiellt nyttjande av 
allemansrätten än vid annat nyttjande av allemansrätten eller frågan om arrangören av 
verksamheten kunde förbjudas med sin verksamhet, som väckte intresse. I stället 
kretsade diskussionen kring frågan om vem allemansrätten tillkommer, inkluderande 
frågan om kommersiellt nyttjande av allemansrätten. Dessutom argumenterades kring 
frågan om vilken skada markägaren måste tåla på grund av allemansrätten.  
 
Till dessa olika sätt att nalkas den allemansrättsliga frågan kommer att det i båda de 
lägre instanserna fanns skiljaktiga ledamöter. I tingsrätten anförde till exempel den 
skiljaktige lagmannen att Karsten Ys verksamhet gick ut på att ta betalt av allmänheten 
för att den skulle förnöja sig på Per Ns mark. För sådan verksamhet, som ostridigt sker 
utan samtycke från markägaren, saknas, sade lagmannen, stöd i såväl lag som sedvänja. 

 9



 

Lagmannen fann att verksamheten, eftersom den orsakade skador på marken, utgjorde 
en oacceptabel inskränkning av Per Ns äganderätt till marken.  
 
I lagmannens argumentation fokuseras tydligen på allemansrättens sedvanerättsliga 
sida. I argumentationen uttrycks dels att sedvanan aldrig har inkluderat kommersiell 
verksamhet, dels att allemansrättsligt nyttjande aldrig har innefattat rätt att skada 
markägarens ägor. Således ytterligare ett sätt att argumentera kring allemansrätten. 
Avslutningsvis kan kärandens, Per Ns, argumentation kring allemansrätten föras fram. 
Han gjorde gällande att målet i första hand inte alls skulle bedömas utifrån 
allemansrättsliga hänsyn, utan i stället från äganderättsliga. Han menade att det, för att 
en organisatör av en verksamhet ska kunna bereda sig och sina deltagare rätt till tillträde 
till annans mark, krävs tillstånd från fastighetsägaren. 
 
Som synes är det flera olika frågeställningar som har kommit att beaktas i de olika 
resonemangen och den fråga som befunnits intressant i den ena instansen har inte haft 
samma betydelse i nästa - och tvärtom. Dessutom finns det skiljaktiga ledamöter som 
har varit inne på ytterligare andra rättsligt relevanta spörsmål. Än är det förhållandet 
äganderätten - allemansrätten som har varit föremål för diskussion, än förhållandet 
skadeståndstalan - förbudstalan vid vite, än frågan om kommersiellt nyttjande av 
allemansrätten och än frågan om vad allemansrätten innebär. Detta har lett till ett 
intresse hos mig för allemansrätten i stort:  
 
Vad är allemansrätten?1 
 
 

1.2 Allemansrätten i den rättsvetenskapliga diskussionen 
Allemansrättens existens finns reglerad i 2 kap. 18 § 3 st regeringsformen2:  
 

Alla skall ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som 
förskrivits ovan.  

 
Den finns också reglerad i 7 kap. 1 § miljöbalken3: 
 

Var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen skall visa 
hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den.  

 
Den litteratur som finns angående allemansrätten är emellertid begränsad. Det har 
skrivits en hel rad populärt hållna skrifter om vad allemansrätten omfattar. De allmänt 
hållna ”populärskrifterna” kan sägas ha haft det goda med sig att de har gjort begreppet 

                                                 
1 I forsränningsfallet fann Högsta domstolen att den skada som Per N åsamkades, översteg vad han som 
fastighetsägare måste tåla på grund av allemansrätten. Domstolen fann att det fanns anledning att anta att 
skadorna och olägenheterna skulle fortsätta om Karsten Ys verksamhet skulle få fortgå. Karsten Y 
förklarades därför sakna rätt att utan Per Ns medgivande arrangera eller på annat sätt medverka till 
organiserad forsränning på Per Ns fastighet. Se mer i kapitel 5 nedan. 
2 Regeringsformen (1974:152). 
3 Miljöbalk (1998:808). 
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allemansrätten allmänt känt och att de har satt upp vissa gränser för vad som är ett 
hyggligt beteende i naturen. Allemansrätten har dessutom varit föremål för, eller berörts 
i, forskning i andra discipliner än rättsvetenskap.4 Som föremål för rättsvetenskaplig 
forskning är allemansrätten emellertid tämligen outforskad. Sedan Bertil Bengtssons 
Allemansrätt och markägarskydd utkom år 19665 har inte något mer omfattande arbete 
gjorts på området, utan vad som står att finna är dels avsnitt eller delavsnitt i 
fastighetsrättsliga och miljörättsliga kommentarer och arbeten, dels ett antal artiklar och 
mindre skrifter. 
 
Seve Ljungman karaktäriserar i sin avhandling Om skada och olägenhet från 
grannfastighet allemansrätten som en befogenhet för varje samhällsmedlem att utöva 
”en begränsad fysisk rådighet över annans fasta egendom”.6 Denna befogenhet, menar 
Ljungman, vilar på förutsättningen att fastighetsägaren inte åsamkas nämnvärd skada. 
Ljungman finner att det någonstans måste finnas en gränspunkt, vid vilken 
ersättningsgill skada, för markägaren, anses uppstå. Denna gränspunkt kallar Ljungman 
för ”toleranspunkten”7 och Ljungmans studie avser vilka hänsyn som inverkar på 
toleranspunktens fastställande. Han konstaterar därvid att värdet av allmän rörelsefrihet 
och rekreation - vid en enstaka vandrares färd genom marker, som utgör ett 
betydelselöst ingrepp i markägarens behovstillfredsställelse - väger tyngre än den 
enskilde markägarens intresse av att behålla marken helt utan ingrepp. Detta menar 
Ljungman vara ett utslag av att vissa sociala synpunkter beaktats i diskussionen om 
äganderätten. Eftersom inte endast helt betydelselösa ingrepp behöver tolereras av 
markägaren - markägaren måste till exempel också tåla att bär plockas på hans mark och 
att marken nyttjas på ett annat sätt än tidigare till följd av det ökade friluftslivet - menar 
Ljungman att de sociala synpunkterna gör sig än mer synliggjorda.  
 
Föremålet för Ljungmans studie är således konflikten mellan markägarens intresse av 
att utöva sin äganderätt och allmänhetens intresse av att kunna beträda annans mark 
under åberopande av allemansrätten. Toleranspunktens fastställande bör enligt 
Ljungman ske genom att sedvanan beaktas, som rättsbildande faktor, och tillämpande 
av vissa straffstadganden och skadeståndsregler, samt vitesförbud.8 
 
Bertil Bengtsson har i Allemansrätt och markägarskydd, diskuterat vidare kring 
konflikten markägare - allmänhet. I boken diskuteras allemansrättens innehåll - i 
bemärkelsen räckvidden av vad som får göras på annans mark under åberopande av 
                                                 
4 Se t.ex. Wiklund, T., Det tillgjorda landskapet. En undersökning av förutsättningarna för urban kultur i 
Norden, Bokförlaget Korpen, Göteborg 1995, Sandell, K., Naturkontakt och allemansrätt: Om 
friluftslivets naturmöte och friluftslandskapets tillgänglighet i Sverige 1880 - 2000 i Svensk Geografisk 
Årsbok 1997, s 31 - 65, densamme i Vem tillhör landet? Om friluftsliv och folkstyrets jordbundenhet i 
SOU 1999:84 Civilsamhället. Demokratiutredningens forskarvolym VIII, Mortazavi, R., Essays on 
economic problems in recreation, tourism and transportation, Umeå universitet, Umeå 1999. 
5 Bengtsson, B., Allemansrätt och markägarskydd, 2 uppl., P.A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm 
1966. 
6 Ljungman, S., Om skada och olägenhet från grannfastighet. Ett bidrag till läran om immissionernas 
rättsliga behandling, Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB, Uppsala 1943, s 262. 
7 Ljungman, S., Om skada och olägenhet från grannfastighet. Ett bidrag till läran om immissionernas 
rättsliga behandling, s 263. 
8 Ljungman, S., Om skada och olägenhet från grannfastighet. Ett bidrag till läran om immissionernas 
rättsliga behandling, s 262ff. 
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allemansrätten. Diskussionen anknyter därvid till de rättspolitiska synpunkter som 
kommit till uttryck i lagstiftning och rättspraxis. Avgörande i diskussionen är vilka 
rättsliga sanktioner som står till buds, eftersom man, enligt Bengtsson,”endast på detta 
sätt kan [---] få något grepp om den juridiska verkligheten bakom föreställningarna om 
en allemansrätt.”9 Bengtsson konstaterar att allmänhetens rätt att passera över annans 
mark kan ses ur dels den enskilde naturbesökarens synvinkel, dels markägarens 
synvinkel. För den förstnämnde framstår allemansrätten i det närmaste som en 
begränsad nyttjanderätt, vars ekonomiska värde är ringa och som i stället kan sägas vara 
av ideell art och bestå ”i en önskan om rekreation i en tilltalande omgivning.”10 För den 
sistnämnde framstår allemansrätten i stället som en inskränkning i äganderätten till 
marken, på det sättet att markägaren måste tåla vissa obehag - utan att ha rätt till 
ersättning därför och utan att ha upplåtit någon begränsad rätt till fastigheten.  
 
Bengtssons analys av allemansrätten tar således sin utgångspunkt i straff- och 
skadeståndsrättsliga regler samt reglerna om möjligheten att föra förbudstalan.   
Bengtsson konstaterar att en mängd olika hänsyn måste tas vid bedömningen av de 
rättsliga frågorna kring allemansrätten. Han diskuterar därvid särskilt kring vilka 
allmänna riktlinjer som bör tas hänsyn till vid rättstillämpningen avseende 
allemansrättsliga frågor och konstaterar att sedvanan spelar en stor roll. Vilken sedvana 
som bör fästas avseende vid är emellertid, konstaterar Bengtsson, en svårbedömd fråga - 
dels torde sedvanorna skilja sig åt mellan olika delar av landet och mellan olika 
kategorier av friluftsintresserade, dels kan ifrågasättas i vad mån sedvanorna beror på 
föreställningar om en rättslig skyldighet att bete sig på ett visst sätt och i vad mån 
sedvanorna endast består av en önskan att visa gott uppförande.11  
 
Enligt Bengtsson synes det i stället nödvändigt att falla tillbaka på de 
ändamålssynpunkter som framstått som ledande för lagstiftaren på det berörda området. 
Bengtsson konstaterar därvid att, vid diskussionen om de straffrättsliga reglerna, 
markägarens önskan att vara ostörd på sin mark spelar stor roll, liksom markägarens 
ekonomiska intresse av att undgå skada på sin egendom. Vidare har lagstiftaren funnit 
det viktigt att trygga utövningen av allemansrätten, men att ”friluftsintresset i princip 
borde vika för en bebyggelse avsedd att tillgodose jordbruket och vissa andra därmed 
jämställda intressen”12.  Bengtsson konstaterar vidare att samtidigt som diskussionen i 
riksdagen, i samband med ett par avgivna motioner angående allemansrätten - motioner 
som snarast syftade till att klarlägga allemansrättens gränser - gav intryck av att inte 
vilja inskränka allmänhetens rättigheter, uttalade naturvårdsutredningen att man avsåg 
att precisera gällande rätt på området. Det förslaget innebar emellertid, noterar 
Bengtsson, i realiteten en inskränkning i vad som sedvanemässigt torde gälla. 
Lagstiftaren har därtill, fortsätter Bengtsson, slagit vakt om naturen från vetenskaplig, 
kulturell och estetisk synpunkt, samtidigt som allmänhetens behov av friluftsliv har 
sagts skola tillgodoses.13 

                                                 
9 Bengtsson, B., Allemansrätt och markägarskydd, s 12. 
10 Bengtsson, B., Allemansrätt och markägarskydd, s 14. 
11 Bengtsson, B., Allemansrätt och markägarskydd, s 26ff. 
12 Bengtsson, B., Allemansrätt och markägarskydd, s 30. 
13 Bengtsson, B., Allemansrätt och markägarskydd, s 31ff. 
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Bertil Bengtsson finner att två motsatta tankegångar har framträtt i lagstiftningsarbetet - 
dels behovet av skydd för markägarens hemfridsintresse, dels allmänhetens behov av 
rörelsefrihet i markerna. I den diskussion om allemansrättens innehåll, i bemärkelsen 
vad som får göras på annans mark under åberopande av allemansrätten, som Bengtsson 
därefter för, resonerar han efter de allmänna riktlinjer som han har skisserat. Diskussion 
avgränsas således genom hänvisning till straffstadganden, skadeståndsrättsliga regler 
och möjligheten att vid vite förbjuda viss verksamhet. I Allemansrätt och 
markägarskydd tycks Bengtsson utgå från att allemansrätten utgör en inskränkning i 
äganderätten.14  
 
Bertil Bengtsson för redan i denna bok en diskussion om huruvida lagstiftning rörande 
allemansrättens innehåll behövs eller ej. I flera senare tillkomna artiklar återkommer 
Bengtsson till frågan om en lagstiftning behövs och utformningen av denna eventuella 
lagstiftning.15 
 
I den tjugo år senare författade artikeln Allemansrättsliga komplikationer16 inleder 
Bertil Bengtsson med att konstatera att man kan tala om två olika sätt att se på 
allemansrätten - antingen är det medborgarens rätt att uppehålla sig på annans mark som 
framhålls, varvid man vanligen förnekar att denna rätt skulle representera ett egentligt 
förmögenhetsvärde eller innebära någon egentlig ekonomisk belastning för markägaren, 
eller så framhåller man likheten med andra särskilda rättigheter till fast egendom, såsom 
servitut och nyttjanderätt, vilket skulle kunna motivera ett visst skydd för 
allemansrätten. De olika sätten att se på allemansrätten, menar Bengtsson, har sin grund 
i att man å ena sidan har betraktat allemansrätten som ett nyttjande som sker av den 
stora allmänheten, vilken saknar varje anknytning till fastigheten i fråga, och å andra 
sidan har betraktat allemansrätten som grannars nyttjande av varandras fastigheter. 
Därtill konstaterar Bengtsson att ytterligare ”en sorts allemansrätt, något artskild från de 
andra fallen”17 kan urskiljas - det fallet att rätten att nyttja annans mark utgör 
grundvalen för en enskild persons näring. I artikeln behandlar Bengtsson därefter vissa 
karaktäristiska drag hos allemansrätten.  
 
Allemansrätten diskuteras först som en särskild rättighet till fast egendom, varvid Bertil 
Bengtsson konstaterar att allemansrätten uppvisar drag som gör den till ”något alldeles 
för sig och [som] saknar motsvarighet inom den egentliga civilrätten.”18 Allemansrätten 
existerar bland annat oavsett avsaknaden av avtal, den synes till viss del vara elastisk19 

                                                 
14 Se till exempel diskussionen i Bengtsson, B., Allemansrätt och markägarskydd, s 128ff. 
15 Se till exempel Bengtsson, B., Allemansrätt och naturskydd - problem vid en friluftslagstiftning i 
Festskrift till Gösta Walin, Norstedts Juridik, Stockholm 2002, s 41 - 59 och densamme i Speciell 
fastighetsrätt. Miljöbalken, 8 uppl., Iustus förlag, Uppsala 2003, s 148. 
16 Bengtsson, B., Allemansrättsliga komplikationer i Svensk Juristtidning 1985, s 425 - 453. 
17 Bengtsson, B., Allemansrättsliga komplikationer i Svensk Juristtidning 1985, s 427. 
18 Bengtsson, B., Allemansrättsliga komplikationer i Svensk Juristtidning 1985, s 430. 
19 När en inskränkning i rätten att nyttja annans mark upphävs, till exempel genom att viss förändring sker 
i straffreglerna, tycks allemansrätten i samma mån utvidgas, Bengtsson, B., Allemansrättsliga 
komplikationer i Svensk Juristtidning 1985, s 430f. Om begagnande av termen elasticitet, se      
Bergström, S., Om begreppet äganderätt inom fastighetsrätten i Svensk Juristtidning 1956, s 149, samt 
kapitel 3.3.3.3 nedan. 

 13



 

och den är i princip oberörd av rättsliga förfoganden över fastigheten. Vidare är 
partsställningen i allemansrättsliga konflikter speciell eftersom markägaren ofta har 
svårt att finna en motpart. Detta blir inte endast synligt när flera, för markägaren 
okända, personer orsakar skada på marken, utan också när markägaren har orsakat skada 
på allemansrätten genom att till exempel avverka skog eller uppta en grustäkt. Bertil 
Bengtsson diskuterar därvid kring den ringa möjlighet en näringsidkare, som är 
beroende av allemansrätten för sin näring, har att erhålla ersättning för uppkommen 
skada och problemet med att skadan också drabbar miljön i stort.  
 
Bland annat äganderättens tydligare markerade ställning, genom 1994 års ändring i 
regeringsformen, tillsammans med det förhållandet att en reglering om allemansrätten 
samtidigt placerades i grundlagen, och den ”allt starkare fokuseringen på den inte alls 
nya frågan om kommersialisering av allemansrätt och friluftsupplevelser och om 
kanalisering av stora mängder besökare till ett område, med ty åtföljande stora negativa 
verkningar för markägare men även för andra”20 föranledde Staffan Westerlund att 
skriva en artikel om allemansrättslig problematik.21 I artikeln diskuterar Westerlund 
flera grundläggande frågor om allemansrättens utformning och karaktär. Artikeln 
avslutas med en diskussion om förutsättningarna för att lagstifta om den grundläggande 
allemansrätten. Staffan Westerlund berör i artikeln bland annat frågorna om 
allemansrätten är en enda rätt, vad som utgör grunden för allemansrätten, vem som kan 
vara ”bärare” av allemansrätten och markägarens skydd mot skador utanför 
toleransgränsen. 
 
Vad gäller den första frågan, huruvida allemansrätten är en enda rätt, finner Staffan 
Westerlund att det finns anledning att skilja mellan den grundläggande allemansrätten, 
vilken gäller för envar, inte är positivt angiven i lag och kan ses som en oskyldig 
bruksrätt avseende annans mark, från allemansrätt. Den grundläggande allemansrätten 
är den som i dagligt tal omnämns som allemansrätten och den består av olika 
komponenter, såsom färdselrätt och en rätt att plocka bär med mera. Uttrycket 
allemansrätt använder Westerlund däremot för att beteckna den eller de befogenheter, 
eller rätter, som tillkommer envar. 
 
Westerlund finner att man, för att ”strama upp allemansrättsliga analyser, måste ta 
ställning till ett antal grundfrågor”22:  
”A  huruvida äganderätten har eller saknar betydelse för uttolkningen av allemansrättens 
gränser  
B huruvida en rättskälla för allemansrätten är sedvanerätt och, om så är fallet, vad 
begreppet sedvanerätt egentligen står för 
C huruvida allemansrättens innehåll kan förändras över tiden och, om så är fallet, 
huruvida förändringen är eller inte är kopplad till äganderätten och dess gränser, samt 
huruvida en toleransgräns är central eller inte 

                                                 
20 Westerlund, S., Nutida allemansrättsliga frågor i Miljörättslig Tidskrift 1995:1, s 76. 
21 Westerlund, S., Nutida allemansrättsliga frågor i Miljörättslig Tidskrift 1995:1, s 74 - 130. 
22 Westerlund, S., Nutida allemansrättsliga frågor i Miljörättslig Tidskrift 1995:1, s 119. 
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D huruvida allemansrätt kan anses tillkomma personer (bärare av en allemansrätt) och, 
om så är fallet, dels vilka rättsliga befogenheter detta medför, dels huruvida sådan 
person måste vara en fysisk person eller även kan vara en juridisk person 
E hur olika rättskällor, rättsgrunder och argument ska ordnas inbördes om de strider mot 
varandra.”23 
 
Staffan Westerlund finner för sin del att äganderätten har betydelse vid uttolkningen av 
allemansrättens gränser och att något slags sedvanerätt har en central betydelse som 
rättskälla för allemansrätten. Han finner vidare att frågan som ställdes under punkt C 
måste kartläggas, men att han ställer sig tveksam till att allemansrätten skulle kunna 
utvidgas, om utvidningen samtidigt innebär en motsvarande inskränkning i 
äganderätten.24 Tvärtom, menar han, är äganderätten gränssättande för utvidgningen av 
allemansrätten. Vad gäller frågan huruvida juridiska personer kan vara bärare av 
allemansrätten, finner Westerlund att det förefaller vara omöjligt att hävda att annan än 
en fysisk person är bärare av allemansrätten - såvida sedvanerätten utgör rättskälla för 
allemansrätten. Slutligen finner Westerlund att, vad gäller rättskällornas inbördes 
rangordning, grundlagen står överst i rangordning, följd av vanlig lag, fast 
domstolspraxis och sedvanerätt, därefter enstaka avgöranden i högsta instans följda av 
förordningar. ”Emellertid kan domstolspraxis och sedvanerätt också tänkas belysa 
innebörden av högre rättskällor. Rättsvetenskaplig litteratur är inga rättskällor men kan, 
om den är god, vara en hjälp till att uttolka gällande rätt. --- Policies hos 
Naturvårdsverket eller hos en markägarorganisation är heller inga rättskällor. Sådana 
kan genomföras och har värde endast om de stämmer med gällande rätt.”25 
 
Senare har bland annat såväl Bertil Bengtsson som Gunnar Wiktorsson bemött en del av 
Staffan Westerlunds frågor. Gunnar Wiktorsson har därvid ifrågasatt bland annat 
allemansrättens sedvanerättsliga karaktär och han anför i Den grundlagsskyddade myten 
att det aldrig har funnits någon urgammal sedvänja med innebörden att allmänheten har 
rätt att färdas över annans mark eller tillägna sig vissa naturprodukter. Det är i stället en 
politiskt skapad myt - uppkommen i en brytningstid när samhället, efter andra 
världskriget, höll på att övergå från att vara ett bondesamhälle till att bli ett 
industrisamhälle.26 Därtill visar Wiktorsson att den rätt, som enligt allemansrätten 
tillkommer envar att i viss utsträckning nyttja annans fastighet, också återfinns i flera 
andra europeiska länder.27  Wiktorssons argumentation, som måste sägas vara starkt 
präglad av en politiskt baserad indignation över utformningen och tillämpningen av 
reglerna om allemansrätten, tar sikte på äganderättens utformning. Han argumenterar för 
en förändrad syn på allemansrätten - sett ur perspektivet att äganderätten behöver 
förstärkas.28 
                                                 
23 Westerlund, S., Nutida allemansrättsliga frågor i Miljörättslig Tidskrift 1995:1, s 119. 
24 Således tycks Staffan Westerlund, liksom Bertil Bengtsson, utgå från att allemansrätten utgör en 
inskränkning i äganderätten. 
25 Westerlund, S., Nutida allemansrättsliga frågor i Miljörättslig Tidskrift 1995:1, s 121. 
26 Wiktorsson, G., Den grundlagsskyddade myten. Om allemansrättens lansering i Sverige, City 
University Press, Stockholm 1996, s 220ff. 
27 Wiktorsson, G., Den grundlagsskyddade myten. Om allemansrättens lansering i Sverige, s 230f. 
28 Detta går som en röd tråd genom Wiktorssons bok och kommer särskilt till synes i diskussionen i det 
avslutande kapitlet, densamme i Den grundlagsskyddade myten. Om allemansrättens lansering i Sverige, 
s 241ff. 
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1.3 Bilden av allemansrätten 
Sammantaget målar litteraturen upp följande översiktliga bild av allemansrätten: 
 
Allemansrätten tillkommer den enskilde individen i hennes umgänge med naturen, och 
är den samlade beteckningen på vissa svenska sedvänjor med gamla anor. Dessa 
sedvänjor utgjorde tidigare, då vägnätet var dåligt utbyggt eller obefintligt, en 
nödvändighet. Det var då naturligt att ge den enskilde en rätt att ta sig fram över annans 
mark och att slå läger för natten. Det var heller inget märkligt att man gav annan än 
markägaren rätt att plocka bär och svamp, eftersom dessa produkter inte betraktades 
som ekonomiskt värdefulla.29  
 
Grundstenen i allemansrätten är rätten att färdas över annans mark. Alla övriga, i 
allemansrätten ingående, rättigheter förutsätter nämligen att det är tillåtet att färdas över 
marken, eller omvänt - om det inte ens är tillåtet att färdas över marken, kan det inte 
heller vara tillåtet med någon annan aktivitet där. Denna rätt avgränsas genom 
straffstadgandet i 12 kap. 4 § brottsbalken30: 

 
Tager man olovlig väg över tomt eller plantering eller över annan äga, som 
kan taga skada därav, dömes för tagande av olovlig väg till böter.  
 

Rätten avgränsas därtill av allmänna skadeståndsrättsliga regler. Som synes stöter man 
här på en komplikation, eftersom straffrättsliga regler inte utan vidare kan ”översättas” 
till civilrättsliga regler.31 Ett visst nyttjande av mark kan således mycket väl vara 
straffrättsligt tillåtet, men trots detta vara otillåtet rent civilrättsligt.  
 
Vad som är otillåtet enligt 12 kap. 4 § brottsbalken är att ta olovlig väg över mark som 
kan ta skada därav, medan det alltså är tillåtet att ta lovlig väg.  Med detta förstås att det 
under vissa förutsättningar är otillåtet att ta väg över område som inte utgör väg (tomt 
och plantering i alla fall, och annan äga såvitt denna kan ta skada av nyttjandet)32, 
medan tillåtligheten av att färdas på körvägar, gångvägar, mindre skogsvägar med flera 
vägar som faktiskt utgör väg, i stället regleras i 4 kap. 6 § brottsbalken angående 
hemfridsbrott - den som beträder en väg eller upptrampad gångstig över en gårdsplan, 
vilken skulle vara tillåten att beträda enligt 12 kap. 4 § brottsbalken, gör sig i stället 
skyldig till ett beteende som skall prövas enligt reglerna om hemfridsbrott. 
 

                                                 
29 Ahlström, I., Allemansrätten - en sedvana att vårda i Europa och allemansrätten, Naturia, Stockholm 
1992, s 9, Bonde, F. och Teljer, T., Gården och allemansrätten, Media Nova på uppdrag av 
Lantbrukarnas riksförbund, Stockholm 1994, s 8. Se också SOU 1996:103, del 1, s 321, Ingemansson, I. 
och Holmberg, P., Bären i folkhushållet i Europa och allemansrätten, s 21ff  samt Christoffersson, I. och 
Samuelsson, E., Allemansrätt - naturvett, LTs förlag, Stockholm 1980, s 11ff. 
30 Brottsbalk (1962:700). 
31 Se för övrigt Cervin, U. och Jensen, U., Mark- och miljörätt, 11 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm 
1996, s 125. 
32 Prop. 1962:10, 1 LU 62:42/43, Rskr 62:390. 
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Enligt 12 kap. 4 § brottsbalken föreligger ett förbud att färdas över tomt, oavsett om det 
föreligger skaderisk eller ej. Tomtbegreppet är inte preciserat i vare sig lag eller praxis. I 
litteraturen förklaras tomtbegreppet med hänvisning till markägarens hemfridsintresse.33 
Markägarens tomt sträcker sig så långt som markägarens hemfridsintresse rimligen kan 
sträcka sig, och inom tomtens gränser är markägaren skyddad mot att utomstående 
beträder marken. Då ett boningshus omgärdas av ett staket eller liknande förutsätts 
staketet utgöra tomtgränsen. Är syftet med staketet emellertid endast, eller 
huvudsakligen, att hindra allmänheten från att vistas på mark som den faktiskt har rätt 
att vistas på, eller om den faktiska effekten av staketet blir att allmänheten utestängs 
från mark som den har rätt att vistas på, kan länsstyrelsen förelägga markägaren att ta 
bort stängslet eller ordna passagemöjlighet genom det.34 Saknas staket eller liknande 
runt huset får bedömningen rörande hur stor tomten skall anses vara, göras utifrån hur 
den omgivande terrängen ser ut och vad som kan anses vara rimlig hemfridszon.35 
Frågan huruvida det kan vara berättigat med ett visst hemfridsintresse även runt 
ekonomibyggnader och andra byggnader, vilka är mer avlägset placerade från 
boningshus, har varit föremål för diskussion. Denna diskussion har mynnat ut i 
uppfattningen att det borde vara rimligt att anse det föreligga en hemfridszon kring 
byggnader där det till exempel vistas djur.36   
 
På samma sätt som det råder förbud mot färd över annans tomt, oavsett om det 
föreligger skaderisk på marken eller inte, råder det förbud mot färd över plantering. 
Detta ska ställas i relation till förbudet mot passage över annan äga än tomt och 
plantering, vilken kan ta skada av passagen. Rörande denna senare mark har tydligt 
markerats att det bara är skadekänsliga områden som skyddas. Mark som avses här är 
åkrar, vilka är besådda men ännu inte skördade, nyplanterad skog, oskördade vallar med 
flera liknande ägor. Eftersom lagrummet tillåter tolkning måste hänsyn tas, i varje 
enskilt fall, till dels markens beskaffenhet, dels årstiden. Vintertid, då marken är frusen, 
torde det således vara tillåtet att färdas över betydligt mer mark än sommartid.37  
 
Ytterligare en begränsning i rätten att färdas över annans mark utgörs av att inte alla 
färdsätt är tillåtna. Rätten att färdas på annans mark enligt allemansrätten innebär främst 
en rätt att färdas till fots. I litteraturen har man likställt cykel- och skidåkning med rätten 
att färdas till fots, under hänvisning till att cykel- och skidåkning inte kan skada marken 
mer än vanlig gångtrafik. Vid ridning och körning med häst däremot föreligger en 
mycket större risk för markskada, och rätten att färdas på det sättet är betydligt mer 
inskränkt än rätten att färdas till fots, cykel eller med skidor.38 Helt utanför 

                                                 
33 Bengtsson, B., Allemansrätt och markägarskydd, s 41 ff, Bonde, F. och Teljer, T., Gården och 
allemansrätten, s 14f, Jonzon, S.-G., Delin, L. och Bengtsson, B., Naturvårdslagen. En kommentar,         
3 uppl., Norstedts Förlag, Stockholm 1988, s 38. 
34 26 kap. 11 § miljöbalken. 
35 Bengtsson, B., Allemansrätt och markägarskydd, s 45f, Bonde, F. och Teljer, T., Gården och 
allemansrätten, s 15. 
36 Bengtsson, B., Allemansrätt och markägarskydd, s 47ff, Bonde, F. och Teljer, T., Gården och 
allemansrätten, s 15. 
37Jonzon, S.-G., Delin, L. och Bengtsson, B., Naturvårdslagen. En kommentar, s 40. 
38 Bengtsson, B., Allemansrätt och markägarskydd, s 68ff, Bonde, F. och Teljer, T., Gården och 
allemansrätten, s 16f, Jonzon, S.-G., Delin, L. och Bengtsson, B., Naturvårdslagen. En kommentar, s 37 
och 42. 
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allemansrättens gränser faller motorfordonstrafik. Sådan trafik regleras i väglagen och 
terrängkörningslagen.  
 
Allemansrätten innebär även en rätt att uppehålla sig på annans mark under en kortare 
tid. Denna rätt kan sägas ytterst begränsas av straffstadganden i 12 kap. 4 § 
brottsbalken, 8 kap. 11 § 2 st brottsbalken:  
 

Gör någon intrång i annans besittning av fastighet, såsom genom att olovligen 
anbringa eller bryta stängsel, bygga, gräva, plöja, upptaga väg eller låta kreatur 
beta, eller skiljer någon obehörigen annan från besittning av fastighet eller del 
därav, skall vad i 8 och 9 §§ om egenmäktigt förfarande eller självtäkt äga 
tillämpning.  

 
och 4 kap. 6 § brottsbalken:  
 

Den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare 
sig det är rum, hus, gård eller fartyg dömes för hemfridsbrott --- . 
Intränger eller kvarstannar någon eljest obehörigen i kontor, fabrik, annan 
byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe, dömes för 
olaga intrång. 
---  

 
Samma gränsdragningsproblematik rörande tomt, plantering och annan äga som finns 
vid färd över annans mark, gör sig gällande vid bedömningen av en längre tids vistelse 
på annans mark. Sådan mark som allmänheten inte har rätt att passera över, är inte 
heller tillåten att vistas på en längre tid. Hur lång tid det är tillåtet att vistas på annans 
mark under åberopande av allemansrätten, brukar besvaras med att ”huvudregeln är att 
om det är tillåtet att färdas över viss mark är det också tillåtet att stanna till på marken 
för att rasta. Rasten får dock inte bli så varaktig att den orsakar skador på marken”. 
Möjligheten att rasta på skadekänslig mark är mer begränsad än om det hade varit fråga 
om icke-skadekänslig mark. Rasten får inte heller bli så varaktig att den rubbar 
markägarens besittning över marken, eftersom en sådan vistelse kan innebära intrång i 
besittningen av fastigheten eller delar av fastigheten.39  
 
Det anses tillåtet att röra sig på annans vatten simmandes, med båt eller på annat sätt, 
liksom att vintertid röra sig på isen.40 Brottsbalkens regler i 12 kap. 4 § om tagande av 
olovlig väg, bedöms således inte som tillämpliga i dessa fall. Passagen bedöms i stället i 
förhållande till det allmänna förbud mot att färdas med fartyg så att omgivningen i 
onödan störs genom vald färdväg, hastighet eller på annat sätt, som finns upptaget i 20 
kap. 3 § sjölagen.41 
 

                                                 
39 Bengtsson, B., Allemansrätt och markägarskydd, s 76 ff,  Jonzon, S.-G., Delin, L. och Bengtsson, B., 
Naturvårdslagen. En kommentar, s 43. 
40 Se t.ex. Ljungman, S. och Stjernquist, P., Den rättsliga kontrollen över mark och vatten II, 3 uppl., P.A. 
Norstedt & Söners förlag, Stockholm 1970, s 138f, Jonzon, S.-G., Delin, L. och Bengtsson, B., 
Naturvårdslagen. En kommentar, s 44f. 
41 Sjölag (1994:1009). 
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Vad gäller rätten att vistas på annans mark som utgör strand, regleras detta särskilt i de 
så kallade strandskyddsreglerna.42 Vistelsen ger rätt inte bara till bad, utan det anses till 
exempel också att båt får förtöjas vid strand som inte utgör tomt eller är fridlyst, liksom 
att båt tillfälligt får förtöjas vid annans brygga, om inte ägaren hindras i sin 
användning.43  
 
Något skild från övriga i allemansrätten ingående rättigheter, är rätten att tillgodogöra 
sig naturprodukter. Begreppet allemansrätt vidgas här från att enbart innebära en rätt att 
rent fysiskt vara på en plats, till att dessutom innefatta en rätt att föra med sig vissa 
produkter bort från platsen. Även denna rätt kan sägas ytterst begränsas av stadganden i 
brottsbalken. Regeln om skadegörelse i 12 kap. 1 § brottsbalken kan bli tillämplig om 
tillgodogörandet av naturprodukterna innebär att egendom förstörs eller skadas, och    
12 kap. 2 § 2 st brottsbalken anger vilka naturprodukter som allmänheten inte får lov att 
tillgodogöra sig. Dit hör bland annat växande träd, gräs, ris, gren, näver, bark och löv av 
växande träd, sten, grus och torv.  Övriga naturprodukter är det, motsatsvis, tillåtet att 
tillgodogöra sig. Var och en kan således på annans mark plocka bär, blommor, svampar, 
kottar med mera, utan att bli straffansvarig eller skadeståndsskyldig (förutsatt att det rör 
sig om naturprodukter, det vill säga vilda blommor och bär, och inte är fråga om 
kulturprodukter, alltså odlade bär och blommor). En begränsning härvid står att finna i 
möjligheten att fridlysa naturprodukter enligt miljöbalkens regler.44 
 
Någon rätt att fiska på annans vatten ingår inte i den sedvanerättsligt grundade 
allemansrätten. I stället är detta en rätt som ges genom fiskelagen45, enligt vilken 
handredskapsfisket i havet och vissa av insjöarna är fritt. Denna rätt till 
handredskapsfiske talas det emellanåt om som om det vore en allemansrättslig 
företeelse, men då en lagstiftad allemansrätt.46 
 
Regeringsformens ”alla” som tillerkänns tillgång till naturen enligt allemansrätten, tycks 
avse enskilda individer som nyttjar annans mark.47 Samtidigt förs tanken upp att 
allemansrätten kan nyttjas i kommersiella sammanhang48 och att allemansrätten kan 
nyttjas i grupp49. Av detta torde man kunna sluta sig till att den bild av allemansrätten 
som uppmålas är att allemansrätten är en individuell rättighet, vilken kan utnyttjas av ett 
kollektiv och även innefattar en rätt att kommersiellt utnyttja allemansrätten.  
 
 

                                                 
42 7 kap. 13 § - 18 § miljöbalken. 
43 Bengtsson, B., Allemansrätt och markägarskydd, s 84. 
44 8 kap. och 7 kap. 12 § miljöbalken. 
45 Se regleringen i 8§ och 9§ fiskelagen (1993:787). 
46 Westerlund, S., Nutida allemansrättsliga frågor i Miljörättslig Tidskrift, 1995:1, s 89f, med hänvisning 
till Bengtsson, B., Allemansrättsliga komplikationer i  Svensk Juristtidning 1985, s 446f. 
47 SOU 1993:40 A, s 86 ff, prop. 1993/94:117 s 18. 
48 Bengtsson, B., Allemansrättsliga komplikationer i Svensk Juristtidning 1985, till exempel s 439 och 
443, samt Forsränningsfallet (NJA 1996 s 495). Jfr dock Bengtsson, B., Grundlagen och fastighetsrätten, 
Nerenius & Santérus Förlag, Stockholm 1996, s 130, prop. 1997/98:45, del 1, s 302f, SOU 1996:103, del 
1, s 322f. 
49 Naturvårdsverkets rapport 4446/1995, Allemansrätten och kommersen, s 10, Forsränningsfallet (NJA 
1996 s 495), prop. 1997/98:45, del 1, s 302f, SOU 1996:103, del 1, s 322. 
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1.4 Allemansrättslig problematik 
Om detta är den gängse bild som ges av allemansrätten, följer emellertid vissa frågor. 
Somliga av frågorna har redan ställts av andra, vilket framgår av redovisningen av 
allemansrätten i den rättsvetenskapliga diskussionen, och då givits olika svar på. Den 
första frågan handlar om allemansrättens ursprung. Att säga att en viss typ av 
marknyttjande måste ha varit naturligt i ett tidigare samhälle, ter sig inte helt 
oproblematiskt. Det måste i stället vara en mycket förenklad beskrivning av 
allemansrättens ursprung. En sådan beskrivning tar till exempel inte hänsyn till det 
förhållandet att äganderättsbegreppet har genomgått en förvandling över tiden - en 
förvandling som torde återspeglas i allemansrättens utformning. 
 
Allemansrätten brukar vidare anges som en av de mest välkända sedvanerätterna i vårt 
land. Det gör allemansrättens historia än mer intressant. Det finns emellertid få rättsfall 
där allemansrätten är den rättsliga kärnfrågan. Det föranleder frågan om allemansrätten, 
i så fall, kan sägas vara sedvanerätt. Och vad kan över huvud taget anses vara 
sedvanerätt? Om allemansrätten inte är sedvanerätt, på vilken grund står den då?  
 
Under 1940- och 1960-talen tillsattes olika statliga utredningar för att se över innehållet 
i allemansrätten. Dessa utredningar hade sin grund i att nyttjandet av annans mark under 
1900-talet, på grund av förändrade levnadsförhållanden med mer fritid och ett ökande 
intresse för friluftsliv, tog sig delvis annat uttryck än tidigare. Naturvårdsutredningen 
föreslog år 1962 i SOU 1962:36 Naturen och samhället införande av regler om 
allmänhetens rättigheter på annans mark. Detta förslag genomfördes emellertid aldrig, 
men tid efter annan har tanken på en lagstiftning av allemansrätten förts fram.50 Men - 
om nu allemansrätten är sedvanerätt finns anledning att ifrågasätta huruvida det för det 
första behövs en lagreglering. Regleringen finns redan, ehuru inte i lagstiftad form. För 
det andra finns anledning att ifrågasätta om det över huvud taget är möjligt att lagstifta 
om något annat än det som redan gäller. Antag till exempel att den lagstiftade 
rättigheten skulle innehålla andra regler än de som redan gäller enligt sedvanan - kan 
den sedvanerättsliga regeln då upphöra att gälla? 
 
Ett annat problem är huruvida allemansrätten kan kanaliseras via individ till organisatör. 
Vem tillkommer då allemansrätten? Vem/vilka är part/-er i mål om allemansrätt - och 
alldeles särskilt om allemansrätten kanaliserats? Med frågan om kanalisation följer 
frågan om vad som är tillåtet nyttjande av mark - råder det olika rätt till nyttjande 
beroende på vem som vill nyttja marken? Och får mark användas till vilka ändamål som 
helst under åberopande av allemansrätten eller finns det begränsningar i till vilket 
ändamål nyttjandet avser?   
 
Ett särskilt problem avseende vem som kan vara part i ett mål rörande allemansrätt, är 
att denna fråga öppnar upp för frågan om partsbegreppets mångsidighet. Med part kan 

                                                 
50 Se t.ex. Tredje lagutskottets utlåtande nr 6 år 1965, Jordbruksutskottets betänkande 1975/76:5, 
Jordbruksutskottets betänkande 1976/77:10, motion 1999/2000:c304, SOU 1996:103, del 1, s  321f, 
Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2007/08:MJU14, samt Bengtsson, B., i t.ex. Speciell 
fastighetsrätt. Miljöbalken, s 148 och Allemansrätt och naturskydd – problem vid en friluftslagstiftning i 
Festskrift till Gösta Walin , s 41ff.  
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avses dels den som kan utöva allemansrätten, dels den som kan bli skadeståndsrättsligt 
ansvarig respektive straffrättsligt ansvarig - vilket inte innefattar två identiska 
bedömningar - dels den som kan föra talan inför domstol och den som kan uppträda 
inför domstol. Den enda självklara parten i sammanhanget torde emellertid markägaren 
vara. Då en enskild person nyttjat mark på ett sätt som går utanför allemansrättens 
gränser kan denna person antingen drabbas av ett straff eller ådömas 
skadeståndsskyldighet samt förbjudas vid vite att fortsätta med det otillåtna 
handlingssättet. Om emellertid flera personer befinner sig på ett markområde, och var 
och en håller sig inom allemansrättens gränser men det sammantagna nyttjandet leder 
till ”överutnyttjande” av allemansrätten, finns anledning att fråga vem som kan anses 
vara skadeståndsskyldig eller straffbar. Då även det kollektiva nyttjandet av marken 
anses falla inom allemansrättens gränser, finns i detta fall inte någon självklar part. I de 
fall, där det i stället rör sig om en grupp där man kan finna en arrangör, sägs det i 
doktrin och praxis att denne arrangör har ansvar för deltagarnas beteende, och att 
markägaren då kan rikta skadeståndstalan och vitesförbud mot arrangören.51 Hur 
förhåller sig då kanalisationen till allemansrätten? 
 
I både forsränningsfallet52 och litteraturen utgör skaderekvisitet ett viktigt, och i visst 
avseende avgörande, inslag i bedömningen av ett visst nyttjandes förenlighet med 
allemansrätten.53 I forsränningsfallet förde hovrätten en argumentation som ligger nära 
en argumentation baserad på skadeståndsrättsliga principer. Hovrätten fann att käranden 
tillfogats skada som klart översteg vad han måste tåla, och att svaranden, som anordnare 
av kollektivt nyttjande, utan tvekan hade varit skadeståndsskyldig om ärendet hade haft 
sådan utformning. Då det i forsränningsfallet i stället var fråga om huruvida 
verksamheten kunde förbjudas, blev frågan om en sådan talan kunde prövas. Hovrätten 
fann, liksom senare Högsta domstolen, att frågan om vitesförbud torde kunna prövas, 
men att då fråga rörande vilken verksamhet markägaren måste tåla, uppkom. Hovrätten 
argumenterade för att den på allemansrätten grundade skyldigheten att tåla skada och 
intrång borde försvagas, eftersom det rörde sig om nyttjande på kommersiell basis. 
Argumentationen fann sin grund i bedömningen att skaderisken var lätt insebar och att 
kraven på arrangören, att minimera eller helt undanröja skaderiskerna, därför borde 
kunna ställas högre (samma resonemang torde också ha legat bakom Högsta domstolens 
domslut, vilket emellertid inte uttalades). Hur förhåller sig detta resonemang till rätten 
att nyttja annans mark under åberopande av allemansrätten?  
 
Alla dessa frågeställningar innefattas i det som jag kallar ”allemansrättslig 
problematik”. Formuleringen får stå som en samlingsbeteckning för att formulera vad 
avhandlingen handlar om. Frågorna i formuleringen ”allemansrättslig problematik” är 
av både praktisk-juridiskt slag och av mer rättsteoretiskt slag, och avhandlingen 
fokuserar mycket på samspelet mellan frågor av dessa olika slag. Frågan vem 
allemansrätten tillkommer är således en fråga av praktisk-juridiskt slag, medan en fråga 

                                                 
51 Detta uppmärksammades redan av Ljungman, S., Om skada och olägenhet från grannfastighet. Ett 
bidrag till läran om immissionernas rättsliga behandling, s 267 f, och har senare bekräftats i både i 
doktrin och praxis se t.ex. NJA 1994 s 162 samt NJA 1996 s 495, SOU 1996:103, del 1, s 325f. 
52 NJA 1996 s 495, se ovan. 
53 Se kapitel 1.2 och 1.3 ovan. 
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av mer rättsteoretiskt slag är den hur ett innehåll kan fastställas och förändras i 
sedvanerätt, eller frågan hur sedvanerätt kan legitimeras. Frågorna av praktisk-juridiskt 
slag och de mer rättsteoretiska frågorna hänger emellertid ihop. Svaret på den ena 
frågeställningen är beroende av hur den andra frågeställningen besvaras: Eftersom 
allemansrätten sägs vara sedvanerätt borde sedvanan ligga till grund för det rättsliga 
innehållet, vilket innebär att det förefaller som om frågan om vem allemansrätten 
tillkommer borde besvaras genom studier av sedvanan. Hur legitimeras då detta i en 
modern demokratisk stat? 
 
 

1.5 Avhandlingens syfte 
Man kan nog, utan att uppfattas som djärv, säga att en allmän uppfattning om 
allemansrätten är att den utgör en del av naturvården och att den representerar det som 
vi måhända relaterar till som ”mjuka värden” - rekreationsbehovet, det rörliga 
friluftslivet och värnande om miljön i största allmänhet.54 Den forskning som har gjorts 
hittills, har i första hand fokuserat på den konflikt som kan tänkas uppstå mellan 
nyttjaren av allemansrätten och markägaren, och då särskilt på frågan om vilket intrång 
en enskild markägare måste tåla i sin äganderätt. Detta ter sig inte oförståeligt eftersom 
det till stor del är i den konfliktsituationen som allemansrätten kommer till synes i 
rättsliga sammanhang. I det föreliggande arbetet är det emellertid inte i första hand 
konfliktsituationen markäganderätt - allemansrätt som står i fokus, utan allemansrätten 
som ett rättsinstitut.55  
 
Termen allemansrätten används i såväl den juridiska doktrinen som i förarbeten och 
rättspraxis för att beteckna vad jag uppfattar vara olika begrepp. Termen tycks i vissa 
sammanhang avse att beteckna vissa sedvänjor, medan den i andra sammanhang i stället 
tycks syfta på den rättsliga relevans som sedvänjorna har. I ytterligare andra 
sammanhang är det snarare en nyttjanderätt som avses med termen allemansrätt.56 
Såsom redovisades i avsnittet om allemansrätten i den rättsvetenskapliga diskussionen 
har såväl Bertil Bengtsson som Staffan Westerlund i sin forskning visat att det 
föreligger oklarheter kring allemansrättens innehåll. Staffan Westerlund har därvid 
argumenterat för att man, för att ”strama upp allemansrättsliga analyser, måste ta 
ställning till ett antal grundfrågor.”57 Enligt min uppfattning är de grundläggande frågor 
om allemansrätten, som Staffan Westerlund finner att man behöver ta ställning till, av 
sådan karaktär att de kan sägas avse allemansrättens hela utformning. Det föreliggande 
arbetet avser att föra diskussionen om allemansrättens hela utformning vidare. 
 

                                                 
54 Se t.ex. Ahlström, I., Allemansrätten. En bok om vad som gäller i naturen, Naturia, Stockholm 1999 
och Naturvårdsverkets rapport 4446/1995, Allemansrätten och kommersen,  Michanek, G. och Zetterberg, 
C., Den svenska miljörätten, Iustus Förlag, Uppsala 2004, s 196. 
55Att allemansrätten är ”något alldeles för sig själv” har för övrigt även diskuterats i Bengtsson, B., 
Allemansrättsliga komplikationer i Svensk Juristtidning 1985, s 425 ff, se särskilt s 430ff.  
56 Se diskussionen i kapitel 1.6.3.1 nedan. 
57 Westerlund, S., Nutida allemansrättsliga frågor i Miljörättslig tidskrift 1995:1, s 119, samt kapitel 1.2 
ovan. 
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Det övergripande syftet med denna avhandling är att analysera allemansrätten, under 
hänsynstagande till dess sedvanerättsliga natur, för att kartlägga och utreda 
allemansrättens innehåll. I analysen ligger dels att klargöra och redovisa allemansrättens 
status som sedvanerätt, dels att diskutera hur allemansrätten kan erhålla ett innehåll, dels 
att studera och redogöra för allemansrättens systematik. Eftersom de grundläggande 
frågor om allemansrätten som behöver besvaras avser allemansrättens hela utformning, 
avser studien av allemansrättens systematik att ge en förståelse av allemansrättens 
utformning och att ge ett redskap för vidare diskussion om allemansrättsliga 
frågeställningar. Inte minst frågan huruvida nya samhälleliga företeelser, vilka gör 
anspråk på att kunna placeras in under allemansrättsbegreppet, kan anses uppfylla de 
rättsliga kraven härför, är betjänad av ett dylikt redskap. 
 
Att rättsvetenskapliga arbeten kan ha ett vidare syfte än att i materiellt hänseende 
redogöra för eller analysera rättsliga problem, torde vara ett okontroversiellt påstående. 
Håkan Andersson talar i sin avhandling58 om skillnaden mellan den praktiskt tillämpade 
juridiken och grundforskningen, vilken ”inriktar sig på mer generella delar av rätten. 
Man kan säga att grundforskning rör grundvalarna i begreppsmässigt och systematiskt 
hänseende för hur problemlösandet går till. Värdet av en praktiskt inriktad forskning får 
inte undanskymma att en av rättsvetenskapens huvuduppgifter måste vara att på ett 
sammanhängande sätt förklara och framställa olika rättsområden.”59 Syftet att kartlägga 
och utreda allemansrättens innehåll är till viss del förenat med praktiskt tillämpad 
juridik. I det att syftet med analysen av allemansrätten innefattar att studera och 
redogöra för allemansrättens systematik, för att ge en förståelse av allemansrättens 
utformning och att ge ett redskap för vidare diskussion om allemansrättslig problematik, 
vidgas syftet emellertid i denna del till att även omfatta det som Håkan Andersson 
benämner grundforskning. Allemansrättens systematik avser frågan hur institutet är 
uppbyggt och frågan vilka faktorer som måste beaktas i den praktiska rättstillämpningen 
vid konflikter, problem och/eller diskussioner involverande överväganden om 
allemansrätten. Det redskap som analysen avser resultera i, kallar jag ett redskap för, 
eller en systematik för, avgörande av och diskussion om allemansrättsliga 
frågeställningar.  
 
Inom juridiken särskiljs mellan utredningar och analyser de lege lata och de lege 
ferenda, det vill säga analyser av den gällande rätten och analyser av lagen/ rätten som 
man önskar se den i framtiden.60 En sådan uppdelning indikerar att det finns något som 
man kan kalla ”gällande rätt” och här uppstår ett problem när det gäller karaktäristiken 
av denna avhandling. Jag menar att det starkt kan betvivlas att det faktiskt finns en 
gällande rätt som hjälper oss i den rättsliga situation vi hamnar i i morgon.61 Nu är det ju 
möjligt att hävda att begreppet gällande rätt är så etablerat bland jurister att man utan 
fara för missförstånd kan använda sig av begreppet, och att läsaren ändå är medveten 
om att det som är föremål för diskussionen är något ständigt föränderligt. Uppdelningen 

                                                 
58 Andersson, H., Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, Iustus Förlag, 
Uppsala 1993.  
59 Andersson, H., Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, s 178f. 
60 Se Bergström, S. m.fl., Juridikens termer, 6. uppl., Esselte Studium, Stockholm 1983. 
61 Se diskussionen om rätten i ett föränderligt samhälle i kapitel 4 nedan. 
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i de lege lata och de lege ferenda blir trots detta inte helt träffande när det gäller 
karaktäristiken av det föreliggande arbetet. Eftersom det är den nu existerande 
allemansrätten som är föremål för analysen kan arbetet i och för sig sägas ha sin 
utgångspunkt i något som skulle kunna karaktäriseras som de lege lata. Forskning som 
syftar till att uppställa en systematik för diskussion om allemansrättslig problematik 
tycks emellertid svårligen kunna placeras under vare sig den ena eller andra 
beteckningen. 
 
 

1.6 Tillvägagångssättet vid arbetet med avhandlingen 

1.6.1 Om juridisk metod 
I begreppet metod ligger att det är tillvägagångssättet som intresserar och som står i 
fokus.62 I rättsvetenskapliga arbeten åberopas ofta den juridiska metoden och därtill har 
författaren tagit sin utgångspunkt i någon av de klassiska tolkningsmetoderna och 
arbetat i enlighet med denna. Även arbetet med denna avhandling påbörjades i enlighet 
med vad som kan betecknas som en traditionell juridisk metod - även om detta, vad en 
traditionell juridisk metod innebär, förvisso kan diskuteras. I den rättsvetenskapliga 
litteraturen finns åtskilligt skrivet om den juridiska metoden, eller ”den rättsdogmatiska 
metoden” som den omväxlande benämns63, och det påpekas ofta att metoden inte är 
entydig till sitt innehåll.64 Stig Strömholm visar till exempel på att man ibland åsyftar 
den generella juridiska metoden, varmed i sin tur åsyftas att juridikens metod är 
särskiljd från andra discipliners metoder, ibland åsyftar de särskilda metoder som 
existerar inom den juridiska disciplinen och därmed inom det vidare generella begreppet 
”den juridiska metoden”, såsom teleologisk metod, begreppsjurisprudens m.m.65 Inte 
desto mindre är rättsvetenskapliga arbeten skrivna med tillämpande av juridisk metod 
vanligt förekommande, på samma sätt som det i rättsvetenskapliga arbeten ofta sker 
hänvisningar till metoden som sådan.66 Detta har förklarats med att det i rättsteoretiska 
framställningar visserligen ofta framhålls att den juridiska metoden inte är helt entydig 

                                                 
62 Jfr Andersson, H., Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, s 210, se även      
s 176f, Fikentscher, W., Methoden des Rechts IV, Tübingen 1977, s 122ff. 
63 Angående användningen av begreppen ”den juridiska metoden” och ”den traditionella rättsdogmatiska 
metoden”, se t.ex. Singer, A., Föräldraskap i rättslig belysning, Iustus Förlag, Uppsala 2000, s 41 not 58 
jämfört med s 37, Bull, T., Mötes- och demonstrationsfriheten; En statsrättslig studie av mötes- och 
demonstrationsfrihetens innehåll och gränser i Sverige, Tyskland och USA, Iustus Förlag, Uppsala 1997, 
s 299ff, Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning. En lärobok i allmän rättslära, 5 uppl., 
Norstedts Juridik, Stockholm 1996, s 411 ff.   
64 Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning. En lärobok i allmän rättslära, s 411ff, Peczenik, 
A., Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, Fritzes Förlag, Stockholm 
1995, se särskilt s 99f, Sandgren, C., Om empiri och rättsvetenskap, del 1 i Juridisk Tidskrift, 1995-96      
s 727f (se även not 4 s 728), Bull, T., Mötes- och demonstrationsfriheten; En statsrättslig studie av mötes- 
och demonstrationsfrihetens innehåll och gränser i Sverige, Tyskland och USA, s 300f. 
65 Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning. En lärobok i allmän rättslära, s 411. 
66 Se till exempel Bull, T., Mötes- och demonstrationsfriheten; En statsrättslig studie av mötes- och 
demonstrationsfrihetens innehåll och gränser i Sverige, Tyskland och USA, s 26, Singer, A., 
Föräldraskap i rättslig belysning, s 37, Kellgren, J., Mål och metoder vid tolkning av skattelag, Iustus 
Förlag, Uppsala 1997, s 14. 
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till sitt innehåll, men att det i praktiken faktiskt råder sådan enighet om begreppet att det 
kan användas utan att vålla missuppfattningar.67  
 
När det refereras till den juridiska metoden förstås vanligen ett behärskande av 
rättskälleläran, den juridiska argumentationen, den juridiska begreppsbildningen och 
systematiken med mera.68 Så långt råder det en enighet. När detta ”behärskande” sedan 
ska omsättas i rättsvetenskapligt arbete är enigheten angående vad den juridiska 
metoden innebär emellertid inte given. Som ett exempel på en uppfattning om vad den 
juridiska metoden innebär kan Tomas Bulls avhandling Mötes- och 
demonstrationsfriheten69 tjäna. Bull har i sin avhandling inlett med att konstatera att 
”Om metod finns ofta inte mycket att säga när det gäller juridiska avhandlingar. Så är 
nog även fallet här. Arbetet torde kunna karakteriseras som en rättsdogmatisk 
avhandling.”70 Därefter konstaterar Bull att avhandlingen begränsas av det material och 
de perspektiv som den juridiska metoden uppställer. Senare återkommer Bull med en 
analys, varvid en viss tolkningssyn har varit styrande.71 Det torde inte vara missvisande 
att hänvisa till denna tolkningssyn som ”metoden” i Bulls arbete. Enligt citatet ovan 
refererar Bull själv till sin metod som användande av juridisk metod. Om man då med 
metoden avser den särskilda tolkningssynen, utgör den emellertid inte en självklar del i 
den juridiska metod som det råder enighet kring (här behöver man bara referera till 
andra författares tillvägagångssätt när de uppgett sig ha använt sig av, alternativt inte 
använt sig av, en juridisk metod72). Den Bullska metoden, i bemärkelsen den styrande 
tolkningssynen, faller snarare in under de av Strömholm kategoriserade särskilda 
juridiska metoderna, om vilka det väl knappast kan påstås råda en enig uppfattning ens i 
praktiken.73 
 
Det var i den generella juridiska metoden - för att använda Strömholms uttryck - detta 
avhandlingsarbete påbörjades. Ämnet, en analys av allemansrätten under 
hänsynstagande till dess sedvanerättsliga natur, visade sig emellertid ohanterligt och de 

                                                 
67 Sandgren, C., Om empiri och rättsvetenskap, del 1 i Juridisk tidskrift 1995-96, s 727. 
68 Sandgren, C., Om empiri och rättsvetenskap, del 1 i Juridisk tidskrift 1995-96, s 727f, Singer, A., 
Föräldraskap i rättslig belysning, s 37, Bull, T., Mötes- och demonstrationsfriheten; En statsrättslig 
studie av mötes- och demonstrationsfrihetens innehåll och gränser i Sverige, Tyskland och USA, s 299ff. 
69 Bull, T., Mötes- och demonstrationsfriheten; En statsrättslig studie av mötes- och 
demonstrationsfrihetens innehåll och gränser i Sverige, Tyskland och USA, Iustus Förlag, Uppsala 1997. 
70 Bull, T., Mötes- och demonstrationsfriheten; En statsrättslig studie av mötes- och 
demonstrationsfrihetens innehåll och gränser i Sverige, Tyskland och USA, s 26. 
71 I all korthet kan Bulls tankegångar sammanfattas med att, vid tolkning av texter, stor lärdom kan tas 
från hermeneutiska strömningar inom human- och samhällsvetenskaperna. All tolkning är 
situationsbunden och beroende av föreställningar av olika slag. Tolkning kan aldrig ge sådan kunskap 
som avses i naturvetenskapliga sammanhang. För tolkning av regeringsformens opinionsfriheter 
förespråkar Bull en differentierad tolkningsmetod, varvid hänsyn tas till en mängd olika faktorer. Dessa 
hänsyn ska ses som argument som kan användas som utgångspunkter vid konkreta tolkningsproblem i 
samband med regeringsformens opinionsfriheter, Bull, T., Mötes- och demonstrationsfriheten; En 
statsrättslig studie av mötes- och demonstrationsfrihetens innehåll och gränser i Sverige, Tyskland och 
USA, kapitel 6. 
72 Jfr under not 63 ovan.  Se även Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, 4 uppl., Iustus Förlag, Uppsala 
2001, s 133ff. 
73 Om juridikens särskilda metoder finns åtskilligt skrivet. Här kan exempelvis Strömholm, S., Rätt, 
rättskällor och rättstillämpning. En lärobok i allmän rättslära, samt Peczenik, A.,Vad är rätt? Om 
demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, nämnas.  
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ställda frågorna kunde inte besvaras med hjälp av en generell juridisk metod. I stället 
har en omvärdering av hur frågeställningarna i avhandlingsarbetet ska hanteras gjorts, 
och jag har kommit att ägna betydligt mer tid åt metodfrågor än vad som ursprungligen 
åsyftades. Detta har lett till att denna avhandling har närmat sig den allemansrättsliga 
problematiken på ett annat sätt än vad som vanligen ryms inom den traditionella 
juridiska metoden. Här har en topisk metod, utgående från underliggande 
omständigheter, använts, för att, utifrån dessa underliggande omständigheter, visa på 
den generella regeln. Tillvägagångssättet skulle mycket väl kunna placeras in under ”en 
traditionell juridisk metod” i den meningen att de för juristen traditionella rättskällorna 
har använts, liksom den juridiska begreppsbildningen och systematiken med mera - 
alltså det som Strömholm kallar för den generella juridiska metoden. I betydelsen 
särskild metod, återigen Strömholms ord, finns det kanske anledning att påpeka att 
tillvägagångssättet skiljer sig från traditionell juridisk metod. 
 

1.6.2 Om kunskap och förståelse 
Ordet metod stammar ursprungligen från det grekiska ordet för ”att gå mot något” och 
avsåg under den klassiska grekiska perioden vägen vilken ledde till ett visst bestämt mål 
i idévärlden.74 Begreppet metod har, samtidigt som den sokratiska idéläran har förlorat i 
betydelse, förändrats, och det mål som söks numera är inte nödvändigtvis ett i den 
sokratiska idévärlden befintligt mål.75 Den övergripande metoden, tillvägagångssättet 
eller vägen, vid arbetet med denna avhandling, har sin grund i min syn på kunskap och 
förståelse, vilken, till viss del, är inspirerad av ett hermeneutiskt synsätt.  
 
Hermeneutik, läran om texttolkning76, stod länge för texttolkning i största allmänhet.77 
Den har emellertid kommit att utvecklas till en viss bestämd syn på texttolkning, med 
särskilda förgreningar inom olika vetenskapliga discipliner, och den moderna 
hermeneutiken återfinns numera inom alla samhälls- och humanvetenskaper.78 Sålunda 
existerar även en juridikens hermeneutik.79 Den juridiska hermeneutiken, vilken 

                                                 
74 Fikentscher, W.,  Methoden des Rechts IV, s 122ff. Se även Andersson, H., Skyddsändamål och 
adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, s 210f. 
75 Fikentscher, W., Methoden des Rechts IV, s 124. Man skulle väl kunna tillägga att det mål som söks 
mycket sällan är ett i den sokratiska idévärlden befintligt mål. 
76 2007-02-19 Källa Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O181796  
77 Hellner, J., Metodproblem i rättsvetenskapen. Studier i förmögenhetsrätt, Jure, Stockholm 2001, s 41. 
Jfr även Bull, T., Mötes- och demonstrationsfriheten; En statsrättslig studie av mötes- och 
demonstrationsfrihetens innehåll och gränser i Sverige, Tyskland och USA, s 302ff, Fikentscher, W., 
Methoden des Rechts III, Tübingen 1976, s 429f.  
78 Gadamer, H.-G., Sanning och metod (i urval). Urval, inledning och översättning av Melberg, A., 
Daidalos, Göteborg  1997, s 115, Bull, T., Mötes- och demonstrationsfriheten; En statsrättslig studie av 
mötes- och demonstrationsfrihetens innehåll och gränser i Sverige, Tyskland och USA, s 302, Alvesson, 
M. och Sköldberg, K., Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod,  Studentlitteratur, 
Lund 1994, s 36f och 114ff, Andersson, S., Positivism kontra hermeneutik, Bokförlaget Korpen, 
Göteborg 1979, s 13. Sten Andersson skriver att hermeneutiken ursprungligen användes i betydelsen 
”tolkning av bibliska texter”, men att betydelsen i dag snarare är ”allmän tolkningslära”.  
79 Se t.ex. Hassemer, W., Juristische Hermeneutik i Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Stuttgart 
1986, Fikentscher, W., Methoden des Rechts III, s 429ff, Hellner, J., Metodproblem i rättsvetenskapen. 
Studier i förmögenhetsrätt, s 41, Bull, T., Mötes- och demonstrationsfriheten; En statsrättslig studie av 
mötes- och demonstrationsfrihetens innehåll och gränser i Sverige, Tyskland och USA, s 311ff, 
Andersson, H., Skyddsändamåloch adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, s 216ff. 
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intresserar sig för frågor rörande juridisk metod, för tolkning inom juridiken samt för 
värderingar och dessas betydelse för utbildandet av vissa tankeramar80, finns det 
anledning att återkomma till i det större metodkapitlet (kapitel 4). I det föreliggande 
avsnittet åsyftar jag emellertid en mer allmän filosofisk hermeneutisk grundsyn, vilken 
utgör en teori om kunskap och förståelsens villkor. 
 
Gemensamt för de olika hermeneutiska skolorna är uppfattningen att meningen hos en 
del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten - omvänt kan helheten 
endast förstås ur delarna - vilket är den s k hermeneutiska cirkeln.81 Den hermeneutiska 
skola som Hans-Georg Gadamer bildade, betecknades av Gadamer själv som en 
filosofisk hermeneutik.82 Gadamers filosofiska hermeneutik är egentligen en reaktion 
mot den utveckling som hermeneutiken genomgick under senare delen av 1700-talet 
och1800-talet, då texttolkning framför allt åsyftade en objektiv förståelse och kunskap.83 
Gadamer vände sig mot denna utveckling av hermeneutiken och menade att själva de 
grundläggande frågeställningar som låg bakom en sådan syn på texttolkning var 
felaktiga, eftersom det som avsågs uppnås var en förklaring av texten - genom att till 
exempel studera författarens historia, kunde man som läsare förklara vissa skeenden i 
texten. Enligt Gadamer är den förklarande aspekten av en text emellertid enbart ett 
hjälpmedel för att uppnå förståelse.84 Hermeneutiken ska inte uppfattas som en ”diskurs 
om metoder för ´objektiv förståelse´”.85 Den filosofiska hermeneutiken innefattar 
uppfattningen att det som är av vikt vid texttolkning, och här avses text och texttolkning 
i vid bemärkelse, är betingelserna för förståelse i allmänhet.86 Texttolkningen i denna 
teori handlar i främsta rummet om förståelse av textens giltighet och sanning.87 Genom 
detta steg bort från den hermeneutik vilken åsyftar objektiv kunskap, blir frågan om 
”metod” i bemärkelsen verktyg av mindre betydelse. Vilken metod som tillgrips för att 
uppnå förståelse är av mindre vikt, eftersom allt som gynnar förståelsen är ett bra 
verktyg.88 
 
Enligt Gadamer är således hermenutiken mindre en metod, än en filosofisk inriktning 
som tar sikte på hur kunskap över huvud taget är möjlig. Det är denna filosofiska 

                                                 
80 Hassemer, W., Juristische Hermeneutik i Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, s 208ff, Andersson, 
H., Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, s 221, Andersson, H., Topisk 
retorik inom juridiken i Retorik och rätt, (red.; Mellqvist, M., Persson, M.), Iustus Förlag, Uppsala 1994, 
s 131ff. 
81 Alvesson, M. och Sköldberg, K., Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod,         
s 115. Se även Bull, T., Mötes- och demonstrationsfriheten; En statsrättslig studie av mötes- och 
demonstrationsfrihetens innehåll och gränser i Sverige, Tyskland och USA, s 304, Fikentscher, W., 
Methoden des Rechts III, s 430, Hassemer, W., Juristische Hermeneutik i Archiv für Rechts- und 
Sozialphilosophie, s 208, Andersson, H., Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansvarets 
gränser, s 219.  
82 Melberg, A., i Gadamer, H.-G., Sanning och metod (i urval). Urval, inledning och översättning av 
Melberg, A., Daidalos, Göteborg  1997, s 9. 
83 Gadamer, H.-G., Sanning och metod (i urval), s 121ff. 
84 Warnke, G., Hans-Georg Gadamer. Hermeneutik, tradition och förnuft, Daidalos, Göteborg 1993, s 22, 
Gadamer, H.-G., Sanning och metod (i urval), s 140f. 
85 Warnke, G., Hans-Georg Gadamer. Hermeneutik, tradition och förnuft, s 15. 
86 Jfr diskussionen ovan. 
87 Gadamer, H.-G., Sanning och metod (i urval), s 122ff, Warnke, G., Hans-Georg Gadamer. 
Hermeneutik, tradition och förnuft, s 15ff.   
88 Warnke, G., Hans-Georg Gadamer. Hermeneutik, tradition och förnuft, s 27ff. 
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hermeneutik som har inspirerat till tillvägagångssättet i denna avhandling och som, 
mycket kortfattat, kan sägas ta sikte på vad som över huvud taget möjliggör förståelse. 
En sedvanerätt som allemansrätten, vars historiska ursprung är omtvistat och som, när 
den blir föremål för rättslig prövning i forsränningsfallet, föranleder domarkåren att föra 
fram sex olika resonemang och käranden att föra fram ytterligare ett - hur ska ett sådant 
rättsinstitut kunna förstås?  
 
Gadamer menade att förståelse kommer av sig självt och att tolkning är aktuell först i 
den situationen där förståelse inte infinner sig.89 Att förståelse kan infinna sig av sig 
själv är avhängigt det faktum att individen inte är ett tomt blad, utan redan har del i 
historien och traditionen. Med detta resonemang drar Gadamer in den tolkande 
individen själv i tolkningsprocessen. Det är inte bara texten och dess författare som är 
placerade i historien, utan även uttolkaren är det.90 En, en gång för alla, giltig tolkning 
är därmed inte möjlig att göra, och även om det vore möjligt att göra en sådan tolkning 
vore det inte meningsfullt att göra det. Endast tolkningar som gör anspråk på att uppnå 
förståelse är meningsfulla, liksom endast tolkningar som gör anspråk på giltighet och 
sanning är meningsfulla. Eftersom såväl texten och dess författare som uttolkaren är 
placerade i historien, är varje förståelse, med Gadamers sätt att resonera, avhängig den 
tid och plats uttolkaren befinner sig i och på.91  
 
Varje förståelse är därmed också avhängig den förförståelse som individen har.92 För 
Gadamer har det varit viktigt att återupprätta begreppen fördom och tradition. Den 
negativa klang dessa begrepp till viss del är behäftade med, stammar enligt Gadamer 
från upplysningstiden och dess förnufts- och rationalitetstro. Gadamer menar i stället att 
fördomen och traditionen är nödvändiga för uppnående av förståelse.93 Fördomen, eller 
för-domen som Gadamer väljer att uttrycka det, är ett omdöme som ges innan alla fakta 
är givna. För-domen kan därför alltid justeras, bekräftas eller vederläggas, vid den 
fortsatta läsningen.94 För-domen är alltså inte något negativt i sig. Den utgör endast en 
del av förförståelsen och baseras på traditionen. 
  
Mot Gadamers syn på förståelse, och mot Gadamers uppfattning om hermeneutikens 
uppgifter, har invändningar rests, vilka framför allt rör frågan om att Gadamers 
hermeneutik leder till subjektivism, relativism och konservatism.95  
 
Poängen med Gadamers uppfattning om hermeneutiken är emellertid att det faktiskt inte 
existerar en objektiv, i bemärkelsen en gång för alla given och alltid gällande, tolkning. 
Varje tolkning är barn av sin tid. Godtyckligheten i tolkningen kommer man ifrån 
                                                 
89 Warnke, G., Hans-Georg Gadamer. Hermeneutik, tradition och förnuft,  s 26. 
90 Gadamer, H.-G., Sanning och metod (i urval), s 140ff, Warnke, G, Hans-Georg Gadamer. 
Hermeneutik, tradition och förnuft, s 101. 
91 Gadamer, H.-G., Sanning och metod (i urval), s 143. Jfr även densamme s 150ff. 
92 Gadamer, H.-G., Sanning och metod (i urval), s 141. 
93 Gadamer, H.-G., Sanning och metod (i urval), s 142ff , Warnke, G., Hans-Georg Gadamer. 
Hermeneutik, tradition och förnuft, s 99ff. 
94 Warnke, G., Hans-Georg Gadamer. Hermeneutik, tradition och förnuft, s 101ff. 
95 Se t.ex. Warnke, G., Hans-Georg Gadamer. Hermeneutik, tradition och förnuft, s 97-135, samt 137ff, 
Habermas, J., Kommunikativt handlande. Texter om språk, rationalitet och samhälle, (red. Molander, A.), 
2 uppl., Daidalos, Göteborg 1996, s 40ff. 
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genom att uppställa krav på att frågan om tolkning måste placeras i sammanhanget 
”traditionen”. Eftersom varje tolkning måste förhålla sig till traditionen, kan inte varje 
godtycklig tolkning vara riktig. Den kunskap en individ eller ett samfund har om ett 
visst område, är inte enbart en produkt av den individen eller det samfundet, utan också 
en produkt av historien. Georgia Warnke har därvid sagt att ”[e]tt uttalande om --- är 
således inte --- ett uttalande om individuella perspektiv --- utan representerar deras 
arv.”96 En tolkning som enbart ger uttryck för en individs subjektiva uppfattning, utan 
att förhålla sig till den gemensamma kunskap som finns på området, är inte att uppfatta 
som en riktig tolkning. Den Gadamerska hermeneutiken leder således inte till 
subjektivism och relativism i det avseendet att den ena tolkningen är så god som den 
andra. Vad den Gadamerska hermeneutiken däremot säger är att varje tolkning är 
reviderbar. 
 
Den filosofiska hermeneutiken tar som sagt sikte på hur kunskap över huvud taget är 
möjlig, i alla sammanhang. När det gäller en sådan svårgripbar företeelse som 
”sedvanerätten allemansrätten”, fyller en kunskapssyn grundad på den filosofiska 
hermeneutiken en viktig funktion, i det att kunskapssynen i sin tur synliggör behovet av 
delvis andra frågor och tillvägagångssätt än de som vanligen ställs respektive används i 
rättsvetenskapliga arbeten. Rättsinstitutets historia blir till exempel intressant inte bara 
som bakgrund eller ”kuriosa”, utan som en del av förståelsen av rättsinstitutet i dag. 
Allemansrätten i dag kan bara förstås mot bakgrund av vår referensram, vilket bland 
annat innefattar allemansrättens historia. Vidare får frågan om vilken särskild juridisk 
metod som kan/bör/får användas ett vidare svar, eftersom allt som leder till förståelse av 
det undersökta är av godo - och det är just förståelse som eftersöks. Huruvida förståelse 
kan uppnås utan tolkning, vilket Gadamer menar, finner jag mig mer tveksam till. 
Frågan behöver dessbättre inte besvaras i detta arbete utan kan lämnas åt sidan. 
   

1.6.3 Om arbetet med denna avhandling 

1.6.3.1 Allemansrätten – ett rättsinstitut 
I avhandlingen studeras allemansrätten som ett rättsinstitut. Huruvida allemansrätten 
skall betecknas ett rättsinstitut eller en under ett rättsinstitut liggande regel kan 
diskuteras, men mitt arbete med avhandlingen har lett mig fram till bedömningen att 
allemansrätten lämpligen behandlas som ett rättsinstitut.  
 
Systematiseringen av rättsregler i rättsinstitut och därunder liggande rättsregler bygger 
på att sakligt samhöriga regler inordnas i grupper, vilka betecknas rättsinstitut. Stig 
Strömholm har som exempel på detta visat på rättsinstitutet äganderätt med dess 
därunder liggande rättsliga styrmedel. De rättsliga styrmedlen är indelade i 1) faktorer 
som påverkar valet av styrmedel och 2) själva styrmedlen. Strömholm listar först ett 
antal faktorer som påverkar valet av styrmedel - såsom ideologiska basfaktorer (etiska, 
religiösa och politiska faktorer), funktionella faktorer (reglernas uppgifter) och 
ekonomisk-tekniska ramar (resurser och kontrollmöjligheter). Styrmedlen är därefter 
grupperade under a) en basprincip som säger att alla nyttigheter i samhället är tilldelade 
                                                 
96 Warnke, G., Hans-Georg Gadamer. Hermeneutik, tradition och förnuft, s 103. 

 29



 

någon med ”äganderätt” och en styrteknik där endast konfliktsituationer samt avvikelser 
från basprincipen regleras, under b) allmänna principer (till exempel att besittning av en 
sak skyddas av rättsordningen och att äganderätten måste avse en bestämd sak) och 
slutligen under c) explicita rättsregler, vilka i sin tur är systematiserade under civilrätt, 
straffrätt och offentlig rätt. De explicita rättsreglerna avser rättsskydd för den bestående 
besittningen i vissa konflikter, kravet på bestämd sak, den totala förfoganderätten, att 
äganderätt kan övergå på annan och avtalsfriheten vid övergång till annan genom 
avtal.97  
 
Med anammande av Strömholms terminologi och kategorisering skulle kunna sägas att 
under rättsinstitutet allemansrätten ligger dels ”faktorer som påverkar valet av styrmedel 
och dessas effektivitet”, dels själva styrmedlen. Samma faktorer som anfördes påverka 
valet av styrmedel inom rättsinstitutet äganderätten kan antas påverka valet av 
styrmedel inom rättsinstitutet allemansrätten. Under ideologiska basfaktorer förefaller 
därvid ett antagande om att mark ska nyttjas ändamålsenligt kunna urskiljas. Styrmedlen 
skulle därefter kunna sägas bestå av a) en basprincip som säger att mark är 
allemansrättsligt tillgänglig och en styrteknik där specifik reglering krävs för att reglera 
de fall mark inte är allemansrättsligt tillgänglig, b) allmänna principer (till exempel att 
det allmänna bör behålla bestämmanderätten över markanvändningen och att 
upprätthållandet av principer som förutsebarhet och proportionalitetsprincipen väger 
tungt i rättstillämpningen). De explicita rättsreglerna, c), återfinns dels inom civilrätt, 
straffrätt och offentlig rätt (inklusive processrätt), dels såsom sedvanerätt. De förra 
reglerna avser bland annat skadeståndsansvar, straffansvar, rättsskydd för 
tillgängligheten till mark för allemansrättsligt nyttjande och talerätt. De sedvanerättsliga 
reglerna å sin sida avser bland annat tillgängligheten respektive icke-tillgängligheten till 
viss mark för allemansrättsligt nyttjande.  
 
Att allemansrätten studeras som ett rättsinstitut får till följd att det i detta arbete är 
allemansrätten som är den rättsliga företeelse till vilken, och under vilken, regler fogas. 
Det får också till följd att det är de i rättsinstitutet allemansrätten ingående reglerna 
som studeras - eller de allemansrättsliga normerna som de i förkortande syfte emellanåt 
kommer att kallas. Härav följer att det inte är rättsinstitutet allemansrätten som är 
sedvanerätt. Det är i stället vissa av de i rättsinstitutet allemansrätten ingående reglerna 
som är sedvanerätt. Jag har sökt att i största möjliga utsträckning förbehålla termen 
”allemansrätten” för att beteckna just rättsinstitutet.  
 
Det här är ett sätt att studera allemansrätten som förefaller skilja sig från 
tillvägagångssättet i andra studier. I såväl den juridiska doktrinen som praxis och 
förarbeten förefaller termen allemansrätten användas för att beteckna vad jag uppfattar 
vara olika begrepp. I förarbetena till den i samband med inkorporeringen av 
Europakonventionen i svensk rätt förändrade regeringsformen sägs att:  
 

Allemansrätten är beteckningen på vissa svenska sedvänjor med gamla anor. 
Den innebär i stort en begränsad rätt för var och en att ta sig fram - åtminstone 
till fots - över annans mark och att tillfälligt uppehålla sig där, liksom en rätt 

                                                 
97 Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning. En lärobok i allmän rättslära, s 178ff. 
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att i skog och mark plocka bär, svamp, vilda blommor, kottar samt nedfallna 
grenar och kvistar.  
 
Från allmänhetens synpunkt framstår allemansrätten närmast som en 
begränsad nyttjanderätt till någon annans fasta egendom. Ur markägarens 
perspektiv innebär allemansrätten en inskränkning i hans äganderätt till 
fastigheten utan att han upplåtit någon nyttjanderätt.98  

 
Denna formulering kan jämföras med vad som sägs om allemansrätten i propositionen 
till miljöbalken:  
 

Regeringen vill påminna om att allemansrätten kan beskrivas som en rätt för 
var och en att i viss utsträckning vistas på mark- och vattenområden som 
tillhör andra och att där plocka svamp, bär och vissa andra naturprodukter. 
Nyttjandet får inte innebära att fastighetsägare eller andra med särskild rätt till 
fastighet tillfogas nämnvärd skada eller olägenhet.99  

 
Där termen allemansrätten i den första meningen i det första citatet tycks syfta på 
sedvänjorna som sådana100, tycks termen i den andra meningen i samma citat i stället 
syfta på den rättsliga relevans som sedvänjorna har - det vill säga på allemansrättens 
sedvanerättsliga natur. I tredje meningen används termen allemansrätten som en 
benämning på en nyttjanderätt. Det förefaller också vara på det sättet som termen 
används i det andra citatet, och det synes vara på det sättet som termen används i 
kommentaren till den tidigare gällande naturvårdslagen101:  
 

Allemansrätten kan enklast beskrivas som en befogenhet för envar att i viss 
utsträckning nyttja annans fastighet, oavsett om man äger någon särskild rätt 
till den.102  

 
Termen allemansrätten används således på skilda sätt i rättskällorna och detta har 
emellanåt föranlett vissa svårigheter vid arbetet med denna avhandling. I den mån jag 
har valt att citera texter har jag självklart använt den terminologi som författaren av den 
citerade texten har använt. Jag har dock försökt att i den löpande texten ”översätta” den 
citerade texten till den terminologi som denna avhandling använder sig av. Därvid 
används termen allemansrätten endast för att beteckna rättsinstitutet. Uttrycket 
allemansrätten i snävare bemärkelse används för att beteckna den i rättsinstitutet 
ingående rätten att nyttja annans mark.103 
                                                 
98 SOU 1993:40, del A, s 86. 
99 Prop. 1997/98:45, del 1, s 300f. 
100 Se också hur begreppet används i Bonde, F. och Teljer, T., Gården och allemansrätten, s 8: 
”Allemansrätt är den samlade beteckningen på vissa svenska sedvänjor med gamla anor.” 
101 Naturvårdslag (1964:822). 
102 Jonzon, S.-G., Delin, L. och Bengtsson, B., Naturvårdslagen. En kommentar, s 35. I Allemansrätt och 
markägarskydd tycks Bertil Bengtsson emellertid finna att allemansrätten bör ses som ett institut: ”På alla 
håll godtages allemansrätten som rättsligt institut”..., Bengtsson, B., Allemansrätt och markägarskydd,     
s 10. 
103 Jag har, som synes, valt att inte använda mig av den terminologi som Staffan Westerlund använder sig 
av i Nutida allemansrättsliga frågor i Miljörättslig Tidskrift 1995:1, s 74 - 130. Westerlund väljer att tala 
om den grundläggande allemansrätten och allemansrätt. Ett användande av Westerlunds terminologi 
skulle i och för sig leda till ett gemensamt språkbruk och därmed en sammanhållen rättsvetenskaplig 
diskussion. Eftersom Staffan Westerlund och jag, med vår respektive terminologi, emellertid avser olika 
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1.6.3.2 Disposition 
Eftersom syftet med denna avhandling är att analysera rättsinstitutet allemansrätten 
under hänsynstagande till dess sedvanerättsliga karaktär, för att utreda och kartlägga 
allemansrättens innehåll och för att ge ett redskap för vidare diskussion om 
allemansrättsliga frågeställningar, har flera olika frågor behövts studeras innan fokus 
har lagts på frågan om vad man får göra på annans mark under åberopande av 
allemansrätten. Alla de frågor som har undersökts har, den ena efter den andra, lagts till 
grund för den fortsatta diskussionen - inte minst genom att utgöra den förkunskap som 
den vidare undersökningen vilar på. Därigenom avses att ge en förståelse av 
allemansrättens utformning. 
 
De första frågor som har behövts studeras, för att syftet med avhandlingen ska kunna 
uppnås, är frågorna om allemansrättens ursprung, allemansrättens relation till begreppet 
äganderätt och frågan huruvida allemansrätten i snäv bemärkelse är sedvanerätt. Detta 
görs i kapitel 2. Att detta är frågor av grundläggande betydelse har redan 
uppmärksammats i tidigare forskning.104 I den tidigare forskningen har bland annat 
konstaterats att frågan om vem allemansrätten, i snäv bemärkelse, tillkommer, kan 
tolkas utifrån två olika perspektiv; dels det historiska perspektivet, dels 
nutidsperspektivet. Historiskt sett, har det sagts, bör endast enskilda fysiska personer ha 
kunnat nyttja annans mark under åberopande av allemansrätten och eftersom 
allemansrätten vilar på sedvanan, och den därmed inte kan ändras hur som helst, borde 
det historiska perspektivet väga relativt tungt. Har då något hänt som kunnat ändra på 
den historiska innebörden av allemansrätten?105 Frågan, som har ställts av både Staffan 
Westerlund och Gunnar Wiktorsson, öppnar upp för en diskussion om vad sedvanerätt 
är, och gör frågor rörande sedvanerättsbegreppets innehåll, dess legitimitet och 
fastställandet av sedvanerätts innehåll, relevanta. Det är dessa frågor som jag diskuterar 
i kapitel 2. 
 
Efter den, för det fortsatta avhandlingsarbetet, grundläggande diskussionen om 
sedvanerätt som rättskälla, har frågan om allemansrättens innehåll i dag ställts i 
förgrunden. Den fråga som har intresserat är därvid hur allemansrätten, mot bakgrund 
av dess sedvanerättsliga natur, kan ges ett rättsligt innehåll.  
 
I kapitel 3 har fokuserats på allemansrätten som en del av regleringen av 
markanvändningen. Markäganderätten innebär förvisso att en mängd olika rättigheter 
knyts till ägaren. Samtidigt innebär emellertid den särskilda regleringen av 

                                                                                                                                               
förhållanden,  förefaller det vara förfelat att använda sig av Westerlunds terminologi i denna avhandling. 
Staffan Westerlund synes med den grundläggande allemansrätten avse en bruksrätt avseende annans mark 
och med allemansrätt de olika befogenheter som tillkommer olika personer. Den åtskillnad, mellan 
institutet allemansrätten respektive den i institutet ingående nyttjanderätten, som jag åsyftar, är således en 
skillnad som inte täcks/ryms i Westerlunds terminologi.  
104 Se till exempel Westerlund, S., Nutida allemansrättsliga frågor i Miljörättslig tidskrift 1995:1, s 99-102 
och Wiktorsson, G., Den grundlagsskyddade myten. Om allemansrättens lansering i Sverige.  
105 Westerlund, S., Nutida allemansrättsliga frågor i Miljörättslig tidskrift 1995:1, s 74-130 och 
Wiktorsson, G., Den grundlagsskyddade myten. Om allemansrättens lansering i Sverige.  

 32 



 

markanvändningen att flera rättigheter de facto frånhänds markägaren.106 Kan det vara 
så att allemansrätten syftar till ett, ur den samhälleliga synvinkeln att mark är en 
begränsad naturresurs som ska nyttjas ändamålsenligt, lämpligt marknyttjande? Och att 
allemansrättens innehåll ska sökas i föreställningen om hur marken på lämpligast 
möjliga sätt nyttjas? 
 
Eftersom avhandlingen syftar till att analysera rättsinstitutet allemansrätten, under 
hänsynstagande till dess sedvanerättsliga karaktär, har det varit angeläget att finna ett 
sätt att förklara, och förstå, hur institutet kan erhålla ett innehåll och huruvida detta 
innehåll kan förändras. I kapitel 4 fokuseras därför på hur ett rättsligt begrepp rent 
allmänt kan få ett innehåll. Därvid har bland annat frågor om rättens legitimitet och 
juridisk argumentationsteori studerats.  
 
Denna del av avhandlingsarbetet har lett mig fram till uppfattningen att allemansrätten 
skapas i den argumentation som förs i den ”rättsliga sfären”. De argument och de 
föreställningar om allemansrätten som ligger bakom de argument som framförs i våra 
rättskällor, skapar allemansrätten. Denna uppfattning har gjort det angeläget för mig att 
söka efter föreställningar om allemansrätten.  
 
Ett problem med att söka efter föreställningar om allemansrätten i rättskällorna är 
emellertid att allemansrätten, eftersom den är av sedvanerättslig natur, inte existerar i 
rättskällorna på samma sätt som rättsinstitut och rättsliga regler skapade av lagstiftaren. 
Lagtext och uttalanden i förarbeten existerar inte mer än i de fall där allemansrätten har 
betydelse för bedömningen av en annan fråga. Uttalanden om allemansrätten finns 
således i strandskyddslagstiftningen - en lagstiftning som är av stor betydelse vid 
bedömningen av allemansrättens innehåll, men som också har skapats för att 
upprätthålla allemansrätten i snäv bemärkelse - i miljöbalken och inte minst i 2 kap.    
18 § 3 st regeringsformen. Vad gäller rättspraxis finns det endast ett fåtal rättsfall i vilka 
allemansrätten utgör den rättsliga kärnfrågan. På samma sätt som allemansrätten finns 
närvarande i lagstiftning och förarbeten rörande andra närliggande frågor, finns 
allemansrätten emellertid också berörd i rättsfall där den huvudsakliga frågan har varit 
en annan än just allemansrätt. Vid en sökning i Rättsbanken på sökordet ”allemansrätt*” 
har jag erhållit ett hundratal rättsfall, härstammande från åren 1964 - 2004. Ett trettiotal 
av ärendena avser rättsfall från hovrätterna och Högsta domstolen, medan ett sextiotal 
härrör från Regeringsrätten, regeringen och kammarrätterna. Vidare har jag gjort en 
kompletterande sökning avseende rättsfall från miljödomstolarna respektive 
Miljööverdomstolen härstammande från åren 2000 - 2006, varvid ytterligare ett antal 
rättsfall tillkommit. 
 
De föreställningar som går att utläsa i dessa rättskällor bildar, tillsammans med den 
förförståelse om allemansrätten som de tidigare kapitlen givit, grunden för de fem sista 
kapitlen i denna avhandling. I dessa fem kapitel studeras och redogörs för 

                                                 
106 Se mer i kapitel 3 nedan, samt i Åhman, K., Egendomsskyddet. Äganderätten enligt artikel 1 första 
tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna, Iustus Förlag, 
Uppsala 2000, Michanek, G., Energirätt. En undersökning från mark- och miljörättslig utgångspunkt med 
särskild inriktning på frågor om energihushållning, Iustus Förlag, Uppsala 1990. 
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allemansrättens systematik. Diskussionen i kapitlen avser att ge en förståelse av 
allemansrättens utformning och ett redskap för en fortsatt diskussion om 
allemansrättsliga frågeställningar. Därför diskuteras i tur och ordning vem som kan 
nyttja annans mark under åberopande av allemansrätten, de av lagstiftaren stiftade regler 
som är tillämpbara vid nyttjande av annans mark under åberopande av allemansrätten, 
de sedvanerättsliga regler som är tillämpbara vid nyttjande av annans mark under 
åberopande av allemansrätten, vilken mark som är allemansrättsligt tillgänglig och 
talerättsreglernas utformning.  
 
Vem som kan nyttja annans mark under åberopande av allemansrätten - vem som är 
allemansrättens subjekt - diskuteras i kapitel 5. Diskussionen i kapitlet utgår från 
konstaterandet att det finns anledning att skilja mellan utövarens, kanalisatörens och 
utövarens i kollektivet nyttjande.  
 
I kapitel 6 studeras de straff- och skadeståndsrättsliga regler som är tillämpbara vid 
nyttjande av annans mark under åberopande av allemansrätten - det vill säga de regler 
som utgör de traditionella gränserna för det allemansrättsliga nyttjandet. I kapitlet 
diskuteras särskilt dessa reglers tillämpbarhet på de olika allemansrättsliga subjekten. 
 
Kapitel 7 ägnas åt en diskussion om allemansrättens gränser i en sedvanerättslig 
kontext. Diskussionen i kapitlet fokuserar därvid på de aktiviteter som får utföras under 
åberopande av allemansrätten och på de föreställningar om de allemansrättsliga 
aktiviteterna som kan skönjas i domstolarnas argumentation kring dessa aktiviteter.  
 
I kapitel 8 diskuterar jag efter vilka linjer konflikter mellan allemansrättslig 
markanvändning och annan markanvändning, synes lösas. Därvid fokuserar jag särskilt 
på vilka värden som i rättstillämpningen synes uppfattas vara skyddsvärda och som 
därmed ges betydelse i konfliktlösningen.  
 
I kapitel 9 diskuteras slutligen talerättsreglerna. Därvid diskuteras reglernas 
tillämpbarhet på de olika allemansrättsliga subjekten.   
 
 

1.7 Allemansrätten i domstolarnas praxis 

1.7.1 Inledning 
Rättsfallsanalyserna utgör en stor del av arbetet i de senare kapitlen. Redan här kan det 
emellertid vara av intresse att något nämna när allemansrättsliga frågeställningar 
kommer under rättsligt beaktande. 
 
I forsränningsfallet utgjorde allemansrätten den rättsliga kärnfrågan. Allemansrätten 
kom därmed under domstolarnas prövning och dess konturer och innehåll blev 
därigenom tydligare. Viktigare, sett ur den rättsteoretiska aspekten att rätten måste 
kunna legitimeras, är att allemansrätten genom domstolarnas befattning med den, inte 
endast framstår som en sedvana utan som sedvanerätt, och därmed placeras in i de 
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traditionella rättskällorna (se mer härom nedan i kapitel 2). Man kunde tro att ett 
rättsinstitut som legitimeras av sedvanan skulle finnas manifesterat i talrik rättspraxis. 
De rättsfall, i vilka allemansrätten har varit den rättsliga huvudfrågan, är emellertid 
lätträknade. Forsränningsfallet tillhör således, tillsammans med vitlavsplockarfallet107, 
det äldre rättsfallet NJA 1949 s 167 och ytterligare något rättsfall, en sällsynt grupp av 
fall på det sättet att fokus där legat på allemansrätten. 
 
De hundratalet rättsfall som jag har studerat108 rör vitt skilda rättsområden med den 
gemensamma nämnaren att de alla handlar om markanvändning. Den rättsliga 
kärnfrågan har, i de absolut allra flesta fallen, inte rört allemansrätten. Den rättsliga 
kärnfrågan har i stället rört en fråga om markanvändning som på något sätt kommit att 
involvera överväganden som tangerar någon del av allemansrätten. Flera rättsfall rör 
fastighetsbildning (klyvning, avstyckning med mera), bygglov, planläggning eller 
stängselgenombrott, men även andra rättsliga konflikter har kommit att beröra 
allemansrätten. Nedskräpning, nyttjande av väg över annans mark, frågor om vad de 
grannelagsrättsliga reglerna tillåter respektive inte tillåter, är några exempel härpå. Av 
rättsfallen framgår att viss mark är mer önskvärd att nyttja än annan mark. I tre 
fjärdedelar av alla rättsfall är det vatten eller vattennära mark som är föremål för 
konflikt. Strandskyddsreglernas nära samhörighet med den allemansrättsliga frågan gör 
sig starkt påmind. Min uppfattning att vattnet och/eller den vattennära marken är 
mycket attraktiv, förstärks av att, förutom de nämnda ärendena, ytterligare fem ärenden 
är att hänföra till tillämpningen av vattenlagen109 110 och att dessutom fyra ärenden 
rörande rätten till fiske tillkommer.111  
 
Rättsfallen har således inte haft allemansrätten som sin huvudsakliga rättsfråga, men de 
har på olika sätt ändå berört allemansrätten. Tillsammans bildar dessa rättsfall ett 
underlag av betydelse för en rättslig analys av allemansrätten. Rättsfallen säger något 
om allemansrätten, men vad? För att ge en inledande uppfattning om hur allemansrätten 
kommer till uttryck i praxis i dag, refereras här kort tre rättsfall. De tre rättsfallen kan 
inte sägas vara representativa för den totala ärendemängden i vidare mån än att de visar 
att domstolarna, i sin dömande funktion, tar hänsyn till allemansrätten, men att 
domstolens fokus på intet sätt ligger på allemansrätten som sådan. 
 
De rättsfall som involverar allemansrättsliga frågor är som synes av mycket skiftande 
slag och spänner över stora delar av rätten. Eftersom allemansrätten på detta sätt går på 
tvären över annan rättslig reglering, berörs flera olika rättsområden.  
 

                                                 
107 NJA 1986 s 637. 
108 Se delavsnittet ovan samt kapitel 4 nedan. 
109 Vattenlag (1983:291) och dess föregångare vattenlag (1918:523). 
110 NJA 1965 s 182, NJA 1971 s 8, NJA 1977 s 558, NJA 1982 s 653, RH 1994:30. 
111 NJA 1964 s 127, NJA 1992 s 337, NJA 1995 s 322, Ab - 323/77. 
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1.7.2 Tre rättsfall 

1.7.2.1 RÅ 2000 not 184 
I RÅ 2000 not 184 hade stranden till den fastighet ärendet handlar om, genom 
landhöjning och mekanisk uppgrundning (urschaktningar och muddringar), förskjutits 
västerut 15 - 20 meter. Fastighetsägaren ansökte om tillstånd att genom 
fastighetsreglering få utöka fastigheten med det uppgrundade området. Fastigheten låg 
inom strandskyddsreglerat område och fråga uppkom om undantag från 
strandskyddsbestämmelserna kunde medges (de företagna åtgärderna i vattenområdet 
var föremål för prövning av dessas tillåtlighet, men det ärendet hade vilandeförklarats i 
avvaktan på beslut avseende fastighetsregleringen). Enligt fastighetsägaren innebar inte 
fastighetsregleringen någon utökning av befintlig tomtplats, eftersom byggnaden på 
tomten endast låg 30 meter från den nya strandlinjen och området redan nu var att 
beteckna som hemfridszon. En formell reglering skulle således inte komma att förändra 
den redan gällande situationen och därmed inte heller motverka syftet med 
strandskyddsbestämmelserna. 
 
Vad gällde själva området som hade uppgrundats, framförde fastighetsägaren att det 
tidigare bestod av dy och vass, och att det då var svårgenomträngligt eller 
oframkomligt, beroende på vattenståndet. Området kunde endast nås genom passage via 
angränsande tomter, och kunde inte nås medelst båt. Området nyttjades vare sig för 
friluftsliv, promenader eller för att ta väg till annat område. Efter uppgrundningen hade 
omkringliggande fastigheter utnyttjat sina respektive områden för gräsmattor, bryggor 
och dylikt. 
 
Regeringen konstaterade i sitt avgörande att strandskydd rådde på platsen, upp till 100 
meter från strandlinjen, och att området enligt kommunens översiktsplan hade bedömts 
vara av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Vid olika åtgärder skulle det rörliga 
friluftslivets intressen enligt 3 kap. 1 §, 2 § och 4 § naturresurslagen112 särskilt beaktas, 
och fritidsbebyggelse fick komma till stånd endast i form av kompletteringar av redan 
befintlig bebyggelse. Av översiktsplanen framgick vidare att ingen vidare 
fritidsbebyggelse eller annan bebyggelse borde tillkomma. Regeringen poängterade att 
även om området inte användes av allmänheten i dag, kunde området inte anses sakna 
betydelse för friluftslivet. Eftersom strandskyddet bör ses i ett långsiktigt perspektiv, 
och det var troligt att en fortsatt landhöjning skulle komma att ske, fann regeringen att 
området åtminstone i ett långsiktigt perspektiv var att se som tillgängligt för 
allmänheten. Regeringen fann vidare att det, för att överföra ett allemansrättsligt 
tillgängligt markområde, inom strandskyddat område, till en bebyggd fritidsfastighet, 
krävs mycket tungt vägande skäl. Om en fastighetsreglering av sökt slag skulle ske, 
skulle det uppgrundade området för all framtid tas i anspråk för enskilt bruk, eftersom 
en överföring av mark till fritidsfastighet i allmänhet leder till att allmänhetens fria 
tillträde dit försvåras. I detta särskilda fall fann regeringen det vara uppenbart att 
allmänhetens tillträde till marken skulle komma att varaktigt försvåras eller 

                                                 
112 Lag (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. 
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omöjliggöras. Regeringen fann därmed att det inte förelåg skäl att medge undantag 
enligt 3 kap. 2 § eller 3 § fastighetsbildningslagen113.114 
 

1.7.2.2 RH 1989:111 
I ärendet RH 1989:111 var frågan huruvida en ansökan om avstyckning av ett område 
runt en sjöbod, som uppförts utan bygglov, kunde beviljas. På fastighet inom 
strandskyddat område hade bygglov givits för uppförande av en sjöbod på samma plats 
där det tidigare stått en, nu riven, sjöbod. Särskilt bygglov hade senare getts för 
uppförande av bastu och mulltoa i anslutning till sjöboden, men byggnadsnämnden hade 
därmed inte ansetts sanktionera att boden använts som fristående fritidshus. Fråga var 
nu om avstyckning av tomtmark runt sjöboden. Fastighetsbildningsmyndigheten fann 
att avstyckningen stred mot reglerna i 3 kap. 2 § och 1 § fastighetsbildningslagen. Som 
grund för detta anfördes att på styckningslotten och angränsande tomt fanns mark av 
betydande värde för naturvården och det rörliga friluftslivet. Redan nuvarande 
bebyggelse begränsade allmänhetens rörelsefrihet inom området. Om en avstyckning 
skulle godtas, skulle allmänhetens möjlighet att röra sig i området helt utsläckas. 
Sökandenas mening att allemansrätten redan nu var utsläckt, eftersom sjöboden de facto 
användes för övernattning, fann fastighetsbildningsnämnden felaktig.  
 
I tingsrätten utvecklade sökandena sin talan och anförde bland annat att sjöboden med 
sina spröjsade fönster inte hade karaktär av bod utan av fritidshus. Vidare måste 
byggnadsnämnden, vid beviljande av mulltoa och bastu, ha insett att dessa anläggningar 
önskades för att tillgodose bodens användning som fritidshus. Området kring boden var 
dessutom på grund av bodens karaktär av fritidshus och siktförhållandena att se som 
tomt. Området var därmed inte tillgängligt för allmänheten enligt allemansrätten, något 
som också respekterades av allmänheten. Tingsrätten lämnade besvären utan bifall och 
anförde i sin motivering först och främst att byggnaden låg inom strandskyddsområde. 
Därefter konstaterade man att det inte fanns anledning att ifrågasätta det förhållandet att 
allemansrätten endast i ringa omfattning utövades inom området. Detta torde emellertid 
till viss del kunna förklaras av att det hade anbringats trådstängsel och trästaket kring 
styckningslotten.  
 
I tingsrättens avgörande motivering gällande avstyckningen saknas ett allemansrättsligt 
inriktat resonemang. Sakfrågan avgörs med tillämpning av ett lämplighetsresonemang 
rörande vägservitut. Hovrätten fann i sin bedömning inte anledning att komma till annat 
slut tingsrätten.  
 

1.7.2.3 MÖD 2005:16 
Föremålet för konflikten i målet var ett antal stenmurar och elstängsel kring hästhagar 
inom detaljplanelagt område. Kommunens miljö- och byggnadsnämnd hade förelagt 
innehavarna av stängslen att ta bort dem, så att fri passage över fastigheten kunde ske, 
och hade dessutom förbjudit vidare hästhållning inom området. Sedan länsstyrelsen 
                                                 
113 Fastighetsbildningslag (1970:988). 
114 Vid begäran om rättsprövning av beslutet kom Regeringsrätten till samma slut. 
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upphävt detta beslut, överklagades länsstyrelsens beslut till miljödomstolen och därefter 
vidare till miljööverdomstolen. 
 
De klagande parterna anförde till stöd för sin talan, att när ett område detaljplaneläggs 
för bostadsändamål, innebär det att boende och friluftsliv ges prioritet framför jordbruk. 
Det saknar då betydelse om djurhållning tidigare skett inom området. Eftersom det 
aktuella området började bli fullt utbyggt ställde det stora krav på att de ytor, som 
angetts som naturområden, också var tillgängliga för allmänheten, även för allergiker 
och hästrädda. ”Det är sålunda inte bara frågan om att kunna passera utan man skall 
även kunna låta sina barn leka där, inta sin kaffekorg med utsikt över Kalmarsund och 
framför allt känna sig trygg under sin vistelse.” Stängselinnehavarna däremot anförde 
att de, efter kontakt med länsstyrelsen, brukade marken för att på bästa möjliga sätt 
återskapa och bevara strandängarna. Efter vassröjning hade tofsvipor och strandskator 
häckat på strandängen och de hästar som hölls på marken möjliggjorde återskapandet av 
strandängen. Ingen granne eller närboende hade klagat på hästhållningen, och skötseln 
av fastigheten ökade tillgängligheten för allmänheten genom att markområden, som 
tidigare inte varit framkomliga, genom hästbetet blev det. 
 
Miljödomstolen anförde i domskälen att tillsynsmyndighet enligt 26 kap. 11 § 
miljöbalken under vissa förhållanden får förelägga stängselgenombrott för att 
säkerställa att allmänheten ska kunna komma till mark som omfattas av allemansrätten. 
Stängselgenombrottsreglerna gäller emellertid endast stängsel, och en stenmur kunde 
inte jämställas med stängsel. I de stängsel som hade satts upp kring hästarna fanns ett 
stort antal genomgångar, varför detta stängsel inte hade till syfte att utestänga 
allmänheten utan att hålla hästarna instängda. Då fanns det inte förutsättningar att 
förelägga borttagande av det. Av de år 1986 utfärdade lokala hälsoskyddsföreskrifterna i 
kommunen, framgick att häst inte fick hållas inom detaljplanelagt område utan särskilt 
tillstånd. Av utredningen framgick att hästar hade hållits på fastigheten sedan 
åtminstone år 1948. Det kunde då inte vara fråga om nyetablering av hästhållning och 
ett förbud kunde då inte stödjas på de kommunala hälsoskyddsföreskrifterna. Inte heller 
med stöd av 26 kap. 3 § miljöbalken kunde miljö- och byggnadsnämnden meddela 
förbud mot hästhållningen, eftersom denna reglering har siktet inställt på olägenheter 
för människors hälsa som, enligt 9 kap. 3 § miljöbalken, inte är helt tillfälliga. Det hade 
inte i målet framkommit att någon av de närboende skulle vara hästallergiker eller att 
hästarna annars medförde negativ hälsopåverkan. Överklagandet avslogs därför. 
 
I miljööverdomstolen anförde miljö- och byggnadsnämnden att stenmurar självklart 
omfattas av stängselgenombrottsreglerna i 26 kap. 11 § miljöbalken, och att muren i 
”Sjöviksvägens förlängning” endast hade till uppgift att hindra allmänheten från att 
komma in på området. Det elstängsel som hade satts upp utgjorde i sig en avskärmande 
åtgärd och sådana stängsel skulle inte finnas i området då detta skulle vara tillgängligt 
för alla. 
 
Miljööverdomstolen konstaterade att avsikten med stängselgenombrottsreglerna är att 
allmänheten inte ska hindras från att komma till ett område som är av betydelse för 
friluftslivet. Enligt miljööverdomstolen kan en stenmur hindra tillgängligheten på 
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samma sätt som övriga stängsel, och det är i och för sig möjligt att med stöd av 26 kap. 
11 § miljöbalken meddela förelägganden om stängselgenombrott även för stenmurar. 
Den fråga som då blev avgörande i målet var huruvida det förelåg skäl att förordna om 
borttagande av stenmuren. En bit norr om den omtvistade marken ”går Fiskarvägen, 
varifrån allmänheten utan hinder kan ta sig ned till sjöbodar och badstrand”. Det fanns 
även möjligheter att från stranden passera över den omtvistade marken genom en 
öppning i stenmuren och vidare mellan elstängslen för hästhagarna. Det fanns också 
möjlighet att passera elstängslen till hagarna genom att öppna dessa på ett antal ställen. 
Avsikten med stenmurarna kunde inte vara att utestänga allmänheten från 
naturområden. Vidare måste de möjligheter allmänheten hade att komma till de aktuella 
naturområdena anses vara tillräckliga. Det fanns då inte skäl att förelägga om 
borttagande av stenmurarna.  
 
 

1.8 Avgränsningar 
Vid analysen av rättsinstitutet allemansrätten tangeras flera frågeställningar som skulle 
kunna vara föremål för egna studier. I denna avhandling behandlas dessa 
frågeställningar emellertid endast, och i sådan utsträckning, som de har betydelse för 
den allemansrättsliga frågan. I avsnittet om svensk reglering av markanvändning görs 
undersökningen således i syfte att undersöka huruvida allemansrätten kan sägas utgöra 
en del av ett större sammanhängande system, som har sin utgångspunkt i något som kan 
betecknas lämpligt marknyttjande. Regleringen av markanvändningen har därigenom 
endast berörts i sin karaktär av att utgöra ”intrång” i äganderätten. Någon särskild 
undersökning av markanvändningsregleringen i sin helhet har inte åsyftats.  
 
Inte heller har någon särskild undersökning av vilka befogenheter som ingår i 
markäganderätten åsyftats. Studierna i den delen syftar i stället till att diskutera den på 
allemansrätten grundade rätten att nyttja annans mark och hur denna nyttjanderätt kan 
existera jämsides med markägarens rätt till marken.  
 
Eftersom studien avser en analys av allemansrätten, under hänsynstagande till dess 
sedvanerättsliga karaktär, har fokus riktats på allemansrätten som sedvanerätt. 
Lagstiftade regler, som till exempel reglerna om stängselgenombrott och strandskydd, 
har visserligen tangerats i arbetet, men dessa regler har inte varit föremål för någon 
större studie.  
 
Också sedvanerättsbegreppet har, i avsnittet om sedvanerätt, diskuterats med 
allemansrätten i blickfånget. Jag har valt att avhandla endast det sedvanerättsbegrepp 
som existerar som rättskälla i svensk rätt. Jag har därmed valt att inte utvidga 
diskussionen i det avseendet och har således inte utsträckt diskussion till att omfatta till 
exempel sedvanerätten som rättskälla i folkrätten eller som rättskälla i Common Law-
systemet. I avsnittet om sedvanerätten har särskilt fokuserats på domstolens roll i den 
övergång som sker från det att en sedvana utgör en social norm till det att den utgör en 
rättslig norm. ”Domstolen” är ett i detta sammanhang vagt begrepp. Jag har valt att 
studera domstolsavgöranden från hovrätterna, Högsta domstolen, kammarrätterna, 
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Regeringsrätten, miljödomstolarna samt Miljööverdomstolen. Det skulle kunna 
diskuteras om inte andra myndigheters avgöranden, i ärenden rörande markanvändning 
som tangerar allemansrätten, är väl så lämpade att studera vid en analys av 
allemansrätten. Sålunda fattar till exempel länsstyrelserna, Naturvårdsverket och 
skogsvårdsstyrelserna beslut som involverar överväganden rörande sådan 
markanvändning som allemansrätten omfattar. I flera av de mål som ligger till grund för 
denna studie har dessa myndigheter yttrat sig eller fattat beslut, som senare blivit 
föremål för domstols prövning. Jag har emellertid valt att inte särskilt studera beslut 
eller domar från andra organ än de nyss nämnda domstolarna. Jag har således inte heller 
särskilt studerat tingsrättsdomar eller länsrättsdomar. Valet finner sin grund i det 
förhållandet att sedvanerätt kan sägas ”skapas” i domstolen, varför domstolens 
överväganden är av största vikt. Rättsfallsmaterialet är av denna orsak tämligen 
omfattande. Genom att begränsa mitt material till att avse de högre instansernas domar 
har jag kunnat erhålla ett hanterbart omfång på materialet, samtidigt som de lägre 
instansernas argumentation har framträtt i den mån som målet har överklagats. 
 
Eftersom detta arbete fokuserar på den svenska allemansrätten har endast svensk rätt 
beaktats. Det förhållandet att det kan ifrågasättas om allemansrätten endast existerar i 
Sverige - delar av det som här betecknas allemansrätten, i snäv bemärkelse, existerar till 
exempel i både Norge och Finland, liksom det i flera europeiska länder ges utrymme för 
marknyttjande som åtminstone delvis ligger inom det som i Sverige kallas 
allemansrätten115 - föranleder frågan om val av inriktning på studien. Således hade en 
möjlig inriktning av studien varit att söka innehållet och regleringen av det beteende 
som faller in under allemansrätten i andra länders reglering. Eftersom studien emellertid 
syftar till att analysera den svenska allemansrätten, under hänsynstagande till dess 
sedvanerättsliga karaktär, har jag inte funnit det befogat att gå vidare till utländsk 
reglering. Studien syftar inte heller till att diskutera huruvida allemansrätten borde bli 
föremål för lagstiftning i Sverige. Det förefaller också på denna grund vara mindre 
givande att studera utländsk reglering. 
 
 

                                                 
115 Se till exempel Ahlström, I., Allemansrätten. En bok om vad som gäller i naturen, s 94ff, 
Allemansrätten i Norden, Nordisk ministerråd, Tema Nord 1997:501. Se också den forskning om 
allemansrätten som bedrivs av Valguarnera, F. vid universitetet i Florens. I Valguarneras komparativa 
studie av allemansrätten jämförs reglerna, och dessas uppkomst, avseende tillgång till annans mark under 
åberopande av det som i  Sverige benämns allemansrätten, i olika europeiska stater. Valguarneras resultat 
presenteras i boken Accesso alla natura tra ideologia e diritto, vilken planeras att ges ut av Giappichelli 
Editore, Torino, i september 2008. 
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2 Allemansrätten – sedvanerätt? 

2.1 Inledning 
Vid analys av juridiska begrepp och regler är en viktig frågeställning vilken legitimitet 
regeln har. Vanligen kan frågan om legitimitet besvaras genom att ett specifikt lagrum 
åberopas, och att tillämpning av rättskälleläran, med användande av förarbeten, praxis 
och doktrin, leder till att ett visst innehåll kan anses föreligga. Genom hänvisning till 
lagstiftningsproceduren och praxisbildningen kan regeln så legitimeras - jag bortser här 
från den rättsfilosofiska frågeställningen vad som i sin tur ger dessa regler deras 
bindande kraft, utan tar som utgångspunkt att regler som tillkommit genom att de stiftats 
på behörigt sätt är bindande för rättstillämpare i Sverige.  
 
Med rättsinstitutet allemansrätten förhåller det sig dock annorlunda, eftersom vissa av 
de i institutet ingående normerna är sedvanerätt.116 Detta innebär att de har sin 
legitimitet inte i lagstiftningen, utan i sedvanan. I diskussionen om allemansrättens 
sedvanerättsliga natur, inställer sig frågan om all sedvana, avseende nyttjande av annans 
mark, är rättsligt bindande och om sedvanan således kan ge legitimitet åt alla möjliga 
former av beteenden. Till denna fråga anknyter frågeställningen om det kanske i stället 
snarare förhåller sig så att det är den av domstolarna fastlagda praxisbildningen, mer än 
den faktiska sedvanan, som ger legitimitet åt ett visst beteende. Det förefaller inte 
orimligt att så som ett inledande antagande föreställa sig att det någonstans går en 
skiljelinje mellan ett beteende som omfattas av en social norm, vilket skulle kunna 
betecknas som sedvana, och ett beteende som omfattas av en rättslig norm, vilket likaså 
skulle kunna betecknas såsom sedvana. Vad utgör i så fall skillnaden mellan dessa två 
sedvanebegrepp? Till denna frågeställning hör även den mer grundläggande frågan 
huruvida domstolens dom är konstitutiv eller konstaterande - skapar domstolen rätt eller 
bekräftar den bara ett redan befintligt rättsläge? 
 
I detta kapitel studeras begreppet sedvanerätt i syfte att öka förståelsen för 
allemansrättens grund och i förlängningen dess innehåll. De frågor som intresserar är 
framför allt följande: Allemansrätten presenteras allmänt som sedvanerätt, men vad 
konstituerar egentligen sedvanerätt? Vad är det som gör allemansrätten till sedvanerätt? 
Hur förhåller sig sedvanerätten till begreppet sedvana?  
 
För att inte tynga framställningen har jag valt att i detta kapitel tala om att 
allemansrätten är sedvanerätt. Därmed avses emellertid det förhållandet att vissa av de i 
institutet allemansrätten ingående normerna är sedvanerätt. 
 
 

                                                 
116 Se t.ex. Ahlström, I., Allemansrätten; En bok om vad som gäller i naturen, s 9 - 17, Bergfors, U., 
Allemansrätten ur rättsekonomisk synpunkt. Historia, regelverk och dagsläge, arbetsrapport 115, Sveriges 
Lantbruksuniversitet, Umeå 1990, s 5, SOU 1993:40, del A, s 86, Westerlund, S., Nutida 
allemansrättsliga frågor i Miljörättslig Tidskrift 1995:1, s 120. Jfr dock även Wiktorsson, Den 
grundlagsskyddade myten. Om allemansrättens lansering i Sverige, t. ex. s 10, för en motsatt uppfattning. 
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2.2 Sedvanerätt och empiriska inslag i rättsvetenskapen 
Den sista av frågeställningarna i delavsnittet ovan aktualiserar frågan om empiriska 
inslag i rättsvetenskapen. Traditionellt sett är de empiriska inslagen i rättsvetenskapliga 
arbeten ringa. Uppmärksamhet har dock kommit att riktas på värdet av empiriska inslag 
i rättsvetenskapen, inte minst för att öka rättsvetenskapens samhälleliga relevans.117 Vad 
som skall betecknas som empiri i rättsvetenskapliga sammanhang kan dock diskuteras. 
Claes Sandgren har till exempel påpekat att rättskällematerialet, definitionsmässigt, är 
den positivrättsliga rättsvetenskapens empiri, eftersom systematisering och tolkning av 
det positiva, rättsliga materialet är doktrinens uppgift.118 Samtidigt har han konstaterat 
att det med empiri i rättsvetenskapliga sammanhang ofta avses något helt annat, 
eftersom material och metod på grund av rättskälleläran är så sammanvävda med 
varandra.119 Sandgren har därvid påpekat att det avgörande inte kan vara vilket material 
det är fråga om, utan syftet med det använda materialet. Således kan visst källmaterial 
användas för analys av gällande rätt, och därmed utgöra del i metoden och inte 
betecknas empiriskt material. Samma material kan emellertid i annat sammanhang 
användas för andra syften och då utgöra empiriskt material.120 Som exempel på syften 
som användningen av det empiriska materialet skulle kunna tjäna, har i litteraturen 
angetts att ge bakgrundsinformation, att säkerställa relevansen hos det problem som 
behandlas, att analysera rättsreglerna i ljuset av en viss teori, att analysera rätten utifrån 
ett visst perspektiv - till exempel ett invandrarperspektiv eller könsperspektiv - eller att 
arbeta utifrån en viss värdering respektive söka frilägga värderingar som ligger i botten 
för viss lagstiftning, att belysa hur till exempel en rättskultur fungerar eller att analysera 
effekterna av viss lagstiftning.121  
 
Inslag av empiriskt material har enligt min uppfattning en funktion att fylla i 
rättsvetenskapliga sammanhang - under förutsättning att syftet med den 
rättsvetenskapliga studien är av sådant ”vidare” slag som angivits ovan. I den här 
föreliggande avhandlingen får användande av empiriskt material betydelse vid analysen 
av allemansrättens sedvanerättsliga natur och vid analysen av allemansrättens innehåll. 
Den empiri som aktualiseras är rättskällematerialet, och då framför allt den rättspraxis 
som föreligger på området. Detta förklaras av sedvanerättsbegreppets koppling till det 
faktiska beteende som ges rättslig relevans. Det rättsliga materialet och den rättsliga 
metoden står i sådant nära förhållande till varandra att det i och för sig kan finnas 
anledning att ifrågasätta relevansen av att särskilt särskilja när det är fråga om 
användande av empiriskt inslag och när det är fråga om användande av traditionell 
juridisk metod. I denna avhandling, som fokuserar på ett rättsligt institut vars regler till 
                                                 
117 Sandgren, C., Om empiri och rättsvetenskap, del 1 i Juridisk Tidskrift 1995-96, s 728ff, Agell, A., 
Rättsdogmatik eller konstruktiv rättsvetenskap i Festskrift till Stig Strömholm, Iustus Förlag, Uppsala 
1997, s 36, Westberg, P., Avhandlingsskrivande och val av forskningsansats - en idé om rättsvetenskaplig 
öppenhet i Festskrift till Per Olof Bolding, Juristförlaget, Stockholm 1992, s 437ff. 
118 Sandgren, C., Om empiri och rättsvetenskap, del 1 i Juridisk Tidskrift 1995-96, s 731. 
119 Sandgren, C., Om empiri och rättsvetenskap, del 1 i Juridisk Tidskrift 1995-96, s 732. 
120 Sandgren, C., Om empiri och rättsvetenskap, del 1 i Juridisk Tidskrift 1995-96, s 731ff. Se även Agell, 
A., Rättsdogmatik eller konstruktiv rättsvetenskap i Festskrift till Stig Strömholm, s 36. 
121 Sandgren, C., Om empiri och rättsvetenskap, del 1 i Juridisk Tidskrift 1995-96, s 736ff. Till den senare 
gruppen hör för övrigt både rättssociologin och rättsekonomin. Ang empiriskt materials relevans inom 
dessa båda discipliner, se t.ex. Sandgren, C., Om empiri och rättsvetenskap, del  i Juridisk Tidskrift 1995-
96, s 743, Agell, A., Rättsdogmatik eller konstruktiv rättsvetenskap i Festskrift till Stig Strömholm, s 36f. 
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viss del erhåller sin legitimitet och sitt innehåll genom sedvanan, finner jag att det trots 
allt finns anledning att göra denna formella åtskillnad, för att peka på det faktiska 
beteendets roll och på domstolens roll vid ”skapandet” av sedvanerätt. Empirin i 
avhandlingen utgörs därmed inte av undersökningar av det faktiska beteendet i största 
allmänhet. Vad folk de facto tar sig för på annans mark utgör i stället den sedvana som 
domstolen har att ta ställning till. 
 
Det faktiska beteendets roll, för sedvanerättens tillkomst och för fastställande av 
sedvanerätt, har för övrigt diskuterats, och ansetts nödvändig, i kommentaren till 1905 
års köplag. Tore Almén konstaterar där att det är ”förenat med betydande svårigheter att 
vinna tillförlitlig kännedom, huruvida inom en viss bransch ett handelsbruk utbildat sig 
och vilken innebörden därav i så fall må vara”122, och att det därför krävs medverkan 
från affärsvärldens sida genom att olika organ för affärsmännen fastställer vilka 
handelsbruk som de facto tillämpas inom olika branscher. Att sedan handelsbruk inte 
alltid kan anses vara av sedvanerättslig karaktär är en diskussion som Almén har fört 
vidare, och som det finns anledning att återkomma till nedan.123  
 
 

2.3 Sedvanan och sedvanerätt 

2.3.1 Vad är sedvanerätt?  
Vad är sedvanerätt och hur kan sedvanerätt över huvud taget legitimeras? Frågan har 
ställts av fler än mig och synes vara en av de stora rättsfilosofiska och rättsteoretiska 
frågorna. Inte minst i tysk juridisk litteratur finns en omfattande diskussion om 
sedvanerättsbegreppet och om sedvanerätt som rättskälla.124 Diskussionen återfinns 
också i svensk och övrig nordisk doktrin och avser just frågorna om sedvanerättens 
karaktär och legitimitet.125 Dessa frågor om sedvanerätten förefaller bland annat ha sin 
                                                 
122 Almén, T., Om köp och byte av lös egendom. Kommentar till lagen den 20 juni 1905, 3 uppl., P.A. 
Norstedt & Söners Förlag, Stockholm 1934, s 27. 
123 Almén, T., Om köp och byte av lös egendom. Kommentar till lagen den 20 juni 1905, s 27ff, samt 
diskussionen i kapitel 2.3 nedan. 
124 Se till exempel den genomgång av olika teoretiska förklaringar av sedvanerättens existens och 
legitimitet som görs i Freitag, H. O., Gewohnheitsrecht und Rechtssysteme. Eine rechtstheoretische und 
verfassungsrechtliche Untersuchung zum Gewohnheitsrecht, insbesondere in der Eingriffsverwaltung, 
Schriften zur Rechtstheorie, heft 55, Duncker & Humblot, Berlin 1976, Marx, H.-A., Das 
Gewohnheitsrecht im heutigen Strafrecht, Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der 
Johannes Gutenberg-Universität in Mainz 1969, Fikentscher, W., Das Wechselspiel von 
Gewohnheitsrecht und Menschenrechten im Kulturvergleich i Gewohnheitsrecht und Menschenrechte: 
Aspekte eines vielschichtigen Beziehungssystems (red; Scholler, H.), Nomos Verlag, Baden-Baden 1998.  
125 Se till exempel Ross, A.,  Om ret og retfaerdighet. En indforelse i den analytiske retsfilosofi, Nyt 
Nordisk Forlag, Köpenhamn 1966, s 107 - 116, där han diskuterar hur det är möjligt att ett beteende kan 
accepteras som en norm - både av folk i gemen och av dem som är givna normskapande makt. Se vidare 
till exempel Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning. En lärobok i allmän rättslära, s 234 ff 
samt s 317ff, Peczenik, A., Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation,     
s 229ff, Klami, H.T., Gewohnheitsrecht als Rechtsquelle. Einige Gesichtspunkte aufgrund der finnischen 
Rechtsquellenlehre, Turun Yliopisto, Turku 1984, Eckhoff, T., Rettskildelære, 5 uppl., 
Universitetsforlaget, Oslo 2001, s 258ff, Bjarup, J., Social interaction: the foundation of customary law i 
The Role of Customary Law in Sustainable Development, Cambridge University Press, Cambridge 2005, 
Ørebech, P., How custom becomes law in Norway i The Role of Customary Law in Sustainable 
Development, Cambridge University Press, Cambridge 2005. 
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grund i det förhållandet att lagstiftning, tillkommen i behörig ordning av behörigt organ, 
uppfattas vara en av de grundläggande principerna avseende en rättsstat.126  
 
Utan att i övrigt föregripa vad som skall behandlas senare i denna avhandling, kan 
konstateras att frågorna om sedvanerättens karaktär och legitimitet har sin givna plats i 
kapitel 4. Där förs en diskussionen om rättens karaktär och innehåll och om den 
påverkan som den samhälleliga kontexten utövar på rätten. Denna kontext kan mycket 
väl utgöras av det faktiska beteendet, sedvanan. Om analysen av rättens karaktär görs på 
det sätt som jag förespråkar i kapitel 4, finns inte anledning att göra skillnad på regler 
tillkomna av lagstiftaren och regler tillkomna på annat sätt. Det finns således inte 
anledning att göra skillnad mellan sedvanerätt, regler utbildade vid domstolar och 
lagstiftade regler. En liknande slutsats synes också Hannu Tapani Klami dra.127 Han 
konstaterar att det kunde finnas anledning att föra en fördjupad och särskild diskussion 
om rättstolkningslära gällande sedvanerätten om man kunde finna en strukturell skillnad 
mellan sedvanerätt och lagstiftad rätt. Är strukturen däremot likartad, är den intressanta 
frågan endast vilken argumentation och tolkning som möjliggörs i olika situationer. 
Klami konstaterar därefter att sedvanerätten, enligt hans sätt att betrakta saken, i 
strukturellt hänseende inte skiljer sig från lagstiftad rätt. Diskussionen om sedvanerätten 
handlar därför, menar Klami, mer om betoning av olika aspekter av rätten än olikheter i 
strukturen på själva tankeprocessen.128  
 
I det föreliggande kapitlet diskuteras emellertid i stället frågan om vad sedvanerätten är, 
i bemärkelsen vad som kan anses vara sedvanerätt. Att frågan om vad som kan anses 
vara sedvanerätt är avhängig den djupare analysen om rättens karaktär, kommer det, i 
syfte att renodla olika frågeställningar rörande sedvanerätten, till viss del att bortses 
ifrån i detta kapitel. 
 
Klami har, angående sedvanerättens roll som rättskälla, sagt att det är känt att 
sedvänjans erkännande som sedvanerätt vanligen kommer till synes i konfliktlösning, 
där sedvänjans rättsliga betydelse erkänns.129 Sedvänjan - eller sedvanan, vilket är ett 
synonymt uttryck130 - och sedvanerätten är tydligen nära förbundna med varandra. 
Vilken sedvänja som är sedvanerätt kommer därtill tydligen till synes i domstolens 
konfliklösning.  
 
Det brukar i den juridiska litteraturen sägas att det, för att en företeelse skall ges status 
av sedvanerätt, krävs att det faktiska tillståndet är öppet, känt, någorlunda utbrett och av 
någorlunda varaktighet. Dessutom skall den av berörda parter uppfattas som nödvändig, 
                                                 
126 Jfr diskussionen i Peczenik, A., Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk 
argumentation, s 50ff, s 229, Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning. En lärobok i allmän 
rättslära, s 234 ff. 
127 Klami, H.T., Gewohnheitsrecht als Rechtsquelle. Einige Gesichtspunkte aufgrund der finnischen 
Rechtsquellenlehre, s 11. 
128 Se noten ovan.  
129 ”Es ist bekannt, dass Gewohnheit sich allmählich, meistens durch Konfliktlösung, so einbürgert, dass 
sie als Recht anerkannt wird.” Klami, H.T., Gewohnheitsrecht als Rechtsquelle. Einige Gesichtspunkte 
aufgrund der finnischen Rechtsquellenlehre, s 5f. 
130 Se 2007-09-20 Källa Nationalencyklopedin, 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O310008.  
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i betydelsen bindande - opinio necessitatis måste föreligga.131 Alexander Peczenik talar 
därvid om sådant handlande som motiveras av en övertygelse om att man bör handla på 
visst sätt. Han hänvisar i denna del till Jan Hellner som har uttalat att ”[f]ör att skilja 
sedvanor som är bindande från andra talas ibland om att de är uttryck för en ´opinio 
necessitatis´ (åsikt om nödvändighet), d.v.s. det skall finnas en allmän övertygelse om 
att det är en skyldighet att handla på detta sätt.” Peczenik fortsätter att hänvisa till 
Hellner genom att säga att ”[e]ftersom den allmänna övertygelsen kan vara svår att 
utreda ’torde en domstol… tämligen fritt bedöma’ om sedvanan ’skall anses vara 
bindande’”.132  
 
Därtill brukar det anges att sedvanan, för att ges status av sedvanerätt, de facto ska 
utövas.133 Således är inte det förhållandet, att det finns en uppfattning om att något 
förhåller sig på ett visst sätt, tillräckligt, för att företeelsen ska kunna ges status av 
sedvanerätt. Företeelsen ska också praktiseras.  
 
En företeelse som ges statusen sedvanerätt har, till skillnad från sedvanan, rättslig 
relevans. Sedvanan däremot är en beskrivning av ett rent faktiskt tillstånd, men detta ges 
ingen rättslig relevans.134  
 
Det kan vara värt att lägga märke till att en distinktion mellan begreppen sedvana - 
sedvanerätt inte alltid har gjorts. I äldre juridisk litteratur användes begreppen som 
synonymer för varandra och åsyftade sådana regler som i mer eller mindre stor 
omfattning låg till grund för folks beteende - antingen i hela landet eller i en avgränsad 

                                                 
131 Se till exempel Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning. En lärobok i allmän rättslära,     
s 199, Freitag, H. O., Gewohnheitsrecht und Rechtssystem. Eine rechtstheoretische und 
verfassungsrechtliche Untersuchung zum Gewohnheitsrecht, insbesondere in der Eingriffsverwaltung, 
Marx, H.-A., Das Gewohnheitsrecht im heutigen Strafrecht, Ørebech, P., How custom becomes law in 
Norway i The Role of Customary Law in Sustainable Development. Ørebech talar om varaktighet, opinio 
necessitatis, moraliskt välgrundad, öppenhet, försvarbarhet (justified) och rimlighet (reasonable), som 
kriterier för att anse viss sedvana utgöra sedvanerätt, densamme, a a s 233ff.  
132 Peczenik, A., Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s 230 och 
Hellner, J., Rättsteori, 2 uppl., Juristförlaget,  Stockholm 1994, s 112. 
133 Se not 131 ovan. Observera dock att utövandet, av olika författare, ges olika betydelser. Enligt vissa 
skolor är utövandet konstituerande av sedvanerätt, medan utövandet enligt andra skolor endast är 
konstaterande av sedvanerätt. 
134 Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning. En lärobok i allmän rättslära, s 198f. Se även 
Ross, A., Om ret og retfaerdighet. En indforelse i den analytiske retsfilosofi, s 114, om att man i dansk 
teori har ansett att de objektiva kriterier, som ska vara förhanden för att en sedvanerätt ska anses 
föreligga, är att sedvanan har varit utövad allmänt, stadigt, länge och i övertygelse om att man är rättsligt 
förpliktad därtill, samt Eckhoff, T., Rettskildelære, s 258ff. Torstein Eckhoff  redogör i och för sig för 
samma kriterier som Strömholm och Ross för fastställande av sedvanerätt i norsk rättsteori. Han menar 
dock att uppställandet av vissa kriterier, för att anse sedvanerätt föreligga, är en alldeles för enkel 
förklaring av en komplex rättskälla. En mängd olika bevekelsegrunder, utanför de traditionella kriterierna 
för fastställande av sedvanerätt, bör ha haft inflytande över domstolens avgöranden avseende frågan om 
sedvanerätt föreligger eller ej.”....tas det også hensyn til mange andre kjennetegn ved sedvanen. Og ingen 
av de relevante kjennetegn har karakter av faste betingelser, fordi det beror på en skjønnsmessig 
helhetsbedømmelse om en påberopt sedvane skal legges til grunn. Det har f.eks. stor betydning hva som 
foreligger av andre rettskildefaktorer, og om de trekker i samme eller motsatt retning av sedvanen. Bl.a. 
spiller det en rolle om dommeren anser sedvanen for å gi en god regel, og om den fører til et rimelig 
resultat i den foreliggende sak. Det er en stor svakhet ved den tradisjonelle lære at den gir utseende av at 
dommerens oppgave bare består i å konstatere om visse betingelser er oppfylt, ikke i å foreta avveininger 
og vurderinger.“, densamme, a a s 266. 
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del - och som inte var formellt stiftade.135 Det förefaller som om det inte heller i dag 
alltid görs en medveten skillnad de två begreppen emellan. I till exempel SOU 1999:25 
Samerna - ett ursprungsfolk i Sverige uttalas att ”[e]nligt svensk rätt betraktas emellertid 
sedvänjor eller sedvanerätt som en av flera rättskällor.”136  Uttalandet kan antingen stå 
för uppfattningen att sedvänjor och sedvanerätt är synonymer, eller för att såväl 
sedvänjor som sedvanerätt är rättskällor. Båda tolkningarna av uttalandet förefaller visa 
på en mindre medveten åtskillnad begreppen emellan. 
 

2.3.2 Sedvanerätt som tolkningsunderlag 
Ett exempel på hur begreppen sedvana och sedvanerätt redogörs för i dag återfinns i 
läroboken Finna rätt.137 Det talas där om att rättsläget, inom handelsrätten, i första hand 
framgår av den sedvanerätt som utbildats i domstolarnas praxis, på grundval av analog 
tillämpning av lagregler och uttalanden i den juridiska litteraturen. ”Denna av 
domstolarna skapade sedvanerätt får inte förväxlas med handelsbruk eller annan 
sedvänja som faktiskt iakttas inom näringslivet eller en viss bransch. Däremot torde 
sådan sedvänja många gånger ha påverkat innehållet i domstolarnas praxis och alltså i 
sedvanerätten”.138 Det verkar således som om man i boken menar att det finns 
sedvanerätt, vilken utbildats i domstolarnas praxis, samt sedvänja. Denna sedvänja har 
emellertid påverkat domstolarna och således redan därigenom givits en rättslig relevans. 
Sedvänjan ges därutöver rättslig relevans genom att lagtexten i sig medger sådan 
relevans. 
 
Diskussionen i läroboken avser handelsrättsliga regler och den ståndpunkt som kommer 
till uttryck i läroboken torde ha sin grund i Tore Alméns kommentar till 1905 års 
köplag. Genom ett analyserande och teoretiskt stringent förhållningssätt till begreppen 
sedvänja, handelsbruk och sedvanerätt, konstaterar Almén att sedvanerätten är en 
rättskälla av samma rang som lagstiftningen och att den inte behöver sanktioneras i, 
eller av, lagstiftningen för att erhålla sin giltighet. ”Det skulle i själva verket utgöra ett 
överskridande av lagstiftarens maktfullkomlighet, om han trodde sig kunna för 
framtiden förhindra uppkomsten av en sedvanerätt. Ett uttryckligt stadgande av detta 
innehåll skulle i själva verket betyda lika mycket eller lika litet som en bestämmelse i en 
lag av innehåll, att densamma över huvud icke eller åtminstone icke i sina principer 
finge ändras”.139 Eftersom handel betecknar köp i yrkesmässig verksamhet, menar 
Almén vidare att beteckningen handelsbruk endast bör användas om de bruk som 
utvecklats vid yrkesmässigt bedriven verksamhet med köp och försäljning, medan 
sådana bruk som kan finnas även vid andra köp ska ingå i uttrycket ”annan sedvänja”.140 
Vidare säger Almén att det finns handelsbruk - och trots att han inte nämner ”andra 
sedvänjor” förefaller det som om resonemanget måste gälla även dessa - som har 
karaktären av sedvanerätt, medan det finns andra som i avseende på sin fasthet och brist 

                                                 
135 Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning. En lärobok i allmän rättslära, s 235. 
136 SOU 1999:25, s 104. 
137 Finna rätt. Juristens källmaterial och arbetsmetoder, 9 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm 2006. 
138 Bernitz, U., Näringslivets normer i Finna rätt. Juristens källmaterial och arbetsmetoder, s 151. 
139 Almén, T., Om köp och byte av lös egendom. Kommentar till lagen den 20 juni 1905, s 31. 
140 Almén, T., Om köp och byte av lös egendom. Kommentar till lagen den 20 juni 1905, s 31, se också 
Winroth, A.O., Köp av lös egendom: efterlämnat manuskript, Norstedt, Stockholm 1917, s 9. 
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på vidsträckt utbredning inte kan anses ha giltighet i vidare mån än då kontrahenterna 
kan anses ha underkastat sig dem.141  
 
Almén konstaterar dessutom att frågan om handelsbrukens natur och förklaringen till 
deras bindande kraft har varit mycket omdiskuterad i rättsvetenskapen. Almén redogör 
därvid för de två olika huvudförklaringar som finns rörande handelsbrukens natur och 
bindande kraft - den subjektiva teorin och den objektiva teorin. Den subjektiva teorin, 
skriver Almén, utgår från att det även inom handelsrättens område kan utbildas en 
verklig sedvanerätt, som äger giltighet även om inte kontrahenterna varit medvetna om 
dess existens. Handelsbruk och kutymer anses emellertid vanligen inte utan vidare vara 
en rättskälla av samma rang som lagstiftning eller den egentliga sedvanerätten, eftersom 
handelsbruket och kutymen saknar den opinio necessitatis som är karaktäristisk för 
sedvanerätten. Handelsbruken är därmed, skriver Almén, endast bindande såvida 
kontrahenterna uttryckligen eller ”stillatigande” godtagit dem.142 I den objektiva teorin 
utgår man i stället, enligt Almén, ifrån att handelsbruken utgör just den typiska 
uppenbarelseformen för sedvanerätten på handelsrättens område och att handelsbruken 
således utgör en verklig rättskälla.143 Almén menar emellertid att dessa två olika skolor 
inte medför någon större skillnad i det praktiska livet, eftersom, skriver han, utgången 
av frågan huruvida ett visst handelsbruk ska lända till efterrättelse eller ej, så gott som 
alltid torde vara densamma, oavsett vilken skola man säger sig tillhöra.144  
 
Detta förhållningssätt har förvånat Hjalmar Karlgren, som menar att Alméns yttrande är 
gåtfullt.145 Karlgren menar att ”[d]et förefaller svårbegripligt att, om handelsbruk måste 
respekteras allenast om på något sätt hänvisning gjorts till dem i kontrahenternas avtal, 
detta leder till ett lika vidsträckt erkännande av deras giltighet som om de gälla 
objektivt, d.v.s. utan att någon som helst partsunderkastelse är av nöden. För övrigt är 
den angivna motsättningen mellan de två huvuduppfattningarna mindre lyckad 
såtillvida, som det naturligtvis kan ifrågasättas såsom ett tredje alternativ, att 
handelsbruk äga objektiv giltighet och följaktligen icke kräva stöd i kontrahenternas 
avtal, utan att någon ´opinio necessitatis´och över huvud taget sedvanerätt i klassisk 
bemärkelse är förhanden.”146 Karlgren argumenterar vidare för att Almén omöjligen kan 
ha menat att handelsbruk aldrig kan ha karaktären av objektiv rätt, utan att de för sin 
giltighet förutsätter förankring i partsviljan. I stället måste Almén, skriver Karlgren, ha 
menat att handelsbruk, som besitter vederbörlig fasthet och utbredning, alltid gäller 
objektivt.147  
 
Här kan dock konstateras att även Winroth har uttalat sig något kryptiskt angående 
handelsbrukens karaktär. Han menar att eftersom lagtexten framhåller handelsbruk eller 
annan sedvänja, så måste lagstiftaren ha utgått från att kontrahenterna har haft som vilja 

                                                 
141 Almén, T., Om köp och byte av lös egendom. Kommentar till lagen den 20 juni 1905, s 30. 
142 Almén, T., Om köp och byte av lös egendom. Kommentar till lagen den 20 juni 1905, s 28ff. 
143 Almén, T., Om köp och byte av lös egendom. Kommentar till lagen den 20 juni 1905, s 28ff. 
144 Almén, T., Om köp och byte av lös egendom. Kommentar till lagen den 20 juni 1905, s 28ff. 
145 Karlgren, H., Kutym och rättsregel: en civilrättslig undersökning, P A Norstedt & Söners förlag, 
Stockholm 1960, s 16f. 
146 Karlgren, H., Kutym och rättsregel: en civilrättslig undersökning, s 17. 
147 Karlgren, H., Kutym och rättsregel: en civilrättslig undersökning, s 18. 
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att handelsbruket och annan sedvänja ska gälla framför lagen. Lagrummet skulle 
därmed endast ge uttryck för grundsatsen att parternas vilja ska vara bestämmande.148 
Ska Winroths uttalande, enligt Karlgrens sätt att närma sig Alméns argumentation, 
också ses som ett uttryck för att handelsbruk alltid gäller objektivt?149 
 
Begreppet sedvänja återfinns även i nu gällande 3 § köplagen150där det sägs att:  
 

Lagens bestämmelser tillämpas inte i den mån annat följer av avtalet, av praxis 
som har utbildats mellan parterna eller av handelsbruk eller annan sedvänja 
som måste anses bindande för parterna. 

 
Själva lagtexten uttalar således att sedvanan, det faktiska tillståndet, skall gälla före 
lagens egna regler. Vid utarbetandet av nu gällande köplag var utformningen av just 3 § 
föremål för viss diskussion. I 1905 års köplag återfinns inte passusen ”… handelsbruk 
eller annan sedvänja som måste anses bindande för parterna” [min understrykning], utan 
där talas det endast om att lagens stadganden ska lända till efterrättelse, såvitt inte annat 
är uttryckligen överenskommet eller eljest må anses avtalat eller följer av handelsbruk 
eller annan sedvänja. Under remissförfarandet med 1990 års köplag kommenterades 
förändringen i lagrummet. Den nya formuleringen, sades det, var oklar och frågan var 
om formuleringen avsåg att öppna upp för möjligheten att kunna åsidosätta sedvänjan 
respektive handelsbruket, som tidigare givits ställning av en egen självständig rättskälla, 
om sedvänjan/handelsbruket ansågs oskälig. En sådan möjlighet skulle innebära, sades 
det, att sedvanerättens självständiga ställning skulle komma att naggas i kanten.151 
Förskjutningen i lagrummet påtalas även av Torgny Håstad, som särskilt påpekar att 
oskälig sedvänja, enligt lagrummet, kan åsidosättas. Detta, säger Håstad, är inte 
detsamma som att tillämpa 36 § avtalslagen152, eftersom det senare lagrummet endast 
talar om jämkning av avtalsvillkor och inte om jämkning av rådande handelsbruk eller 
sedvänja.153   
 
Den refererade diskussionen i doktrinen avser frågan om vilken sedvänja som ska ges 
rättslig relevans. Diskussionen avser också frågan om kriterierna för fastställande av 
sedvanerätt och det poängteras särskilt att det är skillnad mellan ”verklig” sedvanerätt 
och andra sedvänjor. Därvid tycks diskussionen kretsa kring frågan om de agerande 
parterna måste ha godtagit villkoren i normerna eller ej. Det förefaller som om man i 

                                                 
148 Winroth, A.O., Köp av lös egendom: efterlämnat manuskript, s 8f. 
149 Kurt Grönfors har därtill, i en studie om Alméns uppfattning om handelsbruken, kommenterat att 
Alméns inställning till frågan om de subjektiva och objektiva teorierna var att frågan var mindre viktig. 
För Almén var juridiken främst en praktisk vetenskap, skriver Grönfors, och Almén menade att vissa 
handelsbruk hade uppnått sådan fasthet och utbredning att de krävde mindre stöd, i fråga om utredning 
huruvida parterna underkastade sig dem eller ej, för att beaktas. Andra handelsbruk, skriver Grönfors, 
ansåg Almén inte hade uppnått sådan fasthet och utbredning. Dessa senare handelsbruk fann Almén inte 
på samma sätt kunna tilläggas rättslig betydelse i den praktiska bedömningen av rättsläget mellan två 
parter. Grönfors, K., Almén om handelsbruk i Rättsvetenskapliga studier till minnet av Tore Almén, Iustus 
Förlag, Uppsala 1999, s 125ff. 
150 Köplag (1990:931). 
151 Svea hovrätt i prop 1988/89:76, bilagedel, s 76f. 
152 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. 
153 Håstad, T., Den nya köprätten, 4 uppl., Iustus Förlag, Uppsala 1998, s 31. 
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doktrinen är ense om att verklig sedvanerätt gäller oavsett kontrahenternas uttryckliga 
acceptans av normen. 
 
Av resonemanget i doktrinen att döma, synes det som om även sedvanan i vissa fall ges 
rättslig betydelse - och därmed rätteligen borde betecknas sedvanerätt. Det föranleder 
frågan hur man ska förstå begreppet sedvana som sådant och vad som kan anses falla in 
under begreppet.  
 
I förarbetena till 10 § 2 st avtalslagen beskrivs sedvänjan såsom ett handlingsmönster 
som är så allmänt utbrett och har iakttagits så länge att det numera accepteras som 
fullständigt normalt och riktigt. Det talas om ”gängse skick och bruk”, samt om ”gängse 
uppfattning”.154 Handlingsmönstren skall således vara av sådan art att de inblandade 
helt naturligt rättar sig efter dem.155  
 
Sett i ljuset av köplagen och avtalslagen förefaller sedvanan spela en relativt stor roll. 
Detta är emellertid lagtexter som rör handelsrätt, där rätten till stor del är dispositiv. 
Utrymmet för parterna att själva utarbeta bruk och skick i relationen dem emellan är 
därmed relativt stort. Det är inte säkert att samma stora vikt kan läggas vid sedvanan i 
andra, icke handelsrättsliga, sammanhang - vid nyttjande av annans mark under 
åberopande av allemansrätt till exempel. Ifrågasättandet föranleds bland annat av det 
förhållandet att sedvanan inte ens på handelsrättens område ges full genomslagskraft, 
eftersom all tvingande civilrättslig reglering, både konsumentskyddande och andra 
tvingande regler, tar över sedvänja. 
 
Sett i ljuset av köplagen och avtalslagen förefaller det också som om 
sedvanan/sedvanerätten existerar inom handelsrätten främst som en metod vid tolkning 
av avtal. Huruvida sedvanerätten även existerar som en ren rättsregel besvaras 
egentligen inte av det ovan refererade. Tvärtom väcks frågan huruvida sedvanerätten 
över huvud taget finns inom alla rättsområden eller om den bara skulle vara gällande 
inom vissa rättsområden, till exempel handelsrätten, och då framför allt som en 
tolkningsmetod.  
 

2.3.3 Sedvanerätt som rättsregel 
Mot antagandet att sedvanerätten endast skulle finnas inom handelsrätten, och då främst 
som tolkningsunderlag, talar emellertid Alméns resonemang om att det även inom 
handelsrättens område måste kunna utbildas sedvanerätt, som äger giltighet även utan 
kontrahenternas kännedom om den.156 Därtill förefaller författarna till den 
rättsvetenskapliga litteratur som Almén hänvisar till, anse det vara självklart att 
sedvanerätt förekommer inom andra delar av rätten. Detta torde också kunna förstås av 

                                                 
154 Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. 
Kommittébetänkande, bihang till riksdagens protokoll, 2 saml, s avd, 1 band, 1915, s 72ff. 
155 Här kan helt kort nämnas att handlingsmönstrens karaktär av att utgöra sedvänja endast är beroende av 
uppfattningen inom den berörda kretsen. Det är således inte nödvändigt att sedvänjan är synlig för 
allmänheten. Se vidare Tiberg, H. och Dotevall, R., Mellanmansrätt, 9 uppl., Norstedts Juridik, 2006,       
s 49f.  
156 Almén, T., Om köp och byte av lös egendom. Kommentar till lagen den 20 juni 1905, s 28 ff. 
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Alfred Ross resonemang om sedvanerätten kontra lagstiftad rätt - även om han 
argumenterar för sedvanerättens starkt minskade relevans i dagens rättssamhälle157 - och 
av de resonemang som förs i talrik annan rättsteoretisk litteratur.158 Peczenik har till 
exempel uttalat att ”[s]edvanerätten utgör samhällets äldsta försvar mot det kaos som 
lätt kan uppstå till följd av olika intressekonflikter”159. Han menar att trots att sedvanans 
rättsliga ställning inte är enhetlig - i vissa fall skall sedvanan beaktas, då den bedöms ha 
karaktär av sedvanerätt, i andra fall bör den beaktas, då sedvanan är både rimlig och väl 
förankrad i samhället, i vissa yrkesgrupper eller delar av landet, eller då sedvanan 
uttrycker vissa generella etiska principer eller då sedvanan genom myndigheters fasta 
praxis kommer till uttryck som ett auktoritetsskäl och i ytterligare andra fall får den 
beaktas160 - kan den normativa frågan om varför sedvanerätten bör beaktas som 
auktoritetsskäl, besvaras bland annat med att medborgarna förväntar sig att en väl 
förankrad och rimlig sedvana respekteras även rättsligt.161  
 
Ross menar att frågan om sedvanerätten spelar en för stor roll i rättsfilosofiska 
sammanhang, i förhållande till den lilla roll sedvanerätten spelar i det moderna 
rättssamhället. Han menar att det får antas att lagstiftningen har sin historiska 
upprinnelse i kodifiering av redan gällande rätt, och att det då kan antas att sedvanan, 
från början, varit bestämmande för rättens innehåll. Därefter har rätten mer och mer 
kommit att bestämma sedvanan. Ju starkare den lagstiftade rätten blivit, desto mindre 
roll har sedvanan kommit att spela.162  
 
Vad är det då som krävs för att sedvanan, en social norm, ska få karaktären av rättslig 
norm? Ross menar att sedvanerätt innefattar sedvanor på ett område som inte är rättsligt 
reglerat, men som uppfattas böra vara reglerat av rättsregler. Det som är avgörande för 
huruvida sedvanerätt föreligger eller ej, är om det subjektiva momentet av känsla av 
rättslig förbundenhet till ett visst beteende är förhanden. Eftersom det är detta psykiska 
moment som är det avgörande för huruvida sedvanerätt ska anses föreligga eller ej, 
finns enligt Ross resonemang inget skäl till att söka efter huruvida sedvanan är gammal 
eller inte. Även en förhållandevis ny företeelse som är förknippad med 
förpliktelsekänsla uppfyller således kraven för sedvanerätt - om förpliktelsekänslan 

                                                 
157 Ross, A., Om ret og retfaerdighet. En indforelse i den analytiske retsfilosofi, s 107 - 116. 
158 Se till exempel Klami, H.T., Gewohnheitsrecht als Rechtsquelle. Einige Gesichtspunkte aufgrund der 
finnischen Rechtsquellenlehre, Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning. En lärobok i allmän 
rättslära, s 198f, Peczenik, A., Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk 
argumentation, s 229ff, Eckhoff, T., Rettskildelære, s 244ff, Bjarup, J., Social interaction: the foundation 
of customary law i The Role of Customary Law in Sustainable Development, s 89-157. 
159 Peczenik, A., Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s 229. 
160 Peczenik, A., Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s 231. Se 
också Klami, H.T., Gewohnheitsrecht als Rechtsquelle. Einige Gesichtspunkte aufgrund der finnischen 
Rechtsquellenlehre, s 16 ff och 43 ff, Eckhoff, T., Rettsskildelære, s 244 ff och Sundberg, J. Från Eddan 
till Ekelöf. Repetitorium om rättskällor i Norden, 2 uppl., Juristförlaget, Stockholm 1990, s 172. 
161 Peczenik, A., Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation,  s 231f. 
162 Ross, A., Om ret og retfaerdighet. En indforelse i den analytiske retsfilosofi, s 109, jfr också Eckhoff, 
T., Rettskildelære, s 244ff. 
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finns där.163 Detta synes vara en återkommande uppfattning i den rättsteoretiska 
diskussionen om sedvanerätten.164 
 
Här kan man dock konstatera att utan domstolarnas acceptans av den sociala normen är 
normen ingenting annat än just en social norm, eftersom det inte har klargjorts huruvida 
förpliktelsekänslan faktiskt föreligger eller ej. Domstolens acceptans av den sociala 
normen kommer därmed de facto att förvandla denna norm till en rättslig sådan - 
domstolen ger den sociala normen rättslig relevans.165 Klami strukturerar här 
sedvanerättens uppkomst i samspelet mellan åtminstone två persongrupper - den 
agerande gruppen och en referensgrupp166, varvid den senare gruppen erkänner den 
första gruppens handlande såsom rättsligt normerat. På vilken grund den senare gruppen 
agerar, är, menar Klami, en fråga, vars svar är beroende av den aktuella rättskulturens 
struktur.167  
 
Det förhållandet att domstolarna ges den tolkande uppgiften i vår rättskultur ter sig helt 
rimligt eftersom tolkningsuppdraget, i vår rättskultur, är domstolarna given168 - vilket 
inte utesluter att även andra referensgrupper kan komma i fråga. Rättsvetenskapen/-arna 
skulle till exempel kunna komma i fråga som uttolkare av den sociala normens rättsliga 
karaktär.169 
 
Det verkar som om vi har att göra med något som skulle kunna kallas sedvanerättens 
cirkel. En social norm, det vill säga ett visst beteende, kan vara en rättslig norm - om 
referensgruppen tolkar den sociala normen som liggande under en uppfattning av 
rättslig förpliktelse. Denna tolkning har i något avseende sin grund i det faktiska 
beteendets utformning - och här spelar frågor som vem som ägnar sig åt beteendet, var 

                                                 
163 Ross, A., Om ret og retfaerdighet. En indforelse i den analytiske retsfilosofi, s 110 ff. Se dock 
Eckhoffs fördjupade analys av detta, vilken kort återges i  not 134 ovan. 
164 Peczenik, A., Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s 230,  Marx, 
H.-A., Das Gewohnheitsrecht im heutigen Strafrecht, s 6ff, Freitag, H. O., Gewohnheitsrecht und 
Rechtssysteme. Eine rechtstheoretische und verfassungsrechtliche Untersuchung zum Gewohnheitsrecht, 
insbesondere in der Eingriffsverwaltung. Freitag menar för övrigt att de traditionellt omhuldade 
kriterierna för att anse att sedvanerätt föreligger, faller in under de moderna varianterna av 
”Überzeugungstheorien” - övertygelseteorier - för att förklara sedvanerättens karaktär och legitimitet. 
Freitag menar att dessa moderna varianter av övertygelseteorier om sedvanerätten har åtminstone en sak 
gemensamt - de har anammat kriterier ur flera olika tidigare rättsliga teorier (teorier uppkomna i den 
historiska skolan, viljeteorier, intressejurisprudens, erkännandeteorin, den rena rättsläran, psykologisk-
sociologiska teorier och rättsekonomiska teorier) och  har skapat en ny teori, utan att ha tagit till sig den 
totala rättsteorin som utgjorde grunden för de enskilda teorierna. Detta har i sin tur skapat en lära, eller 
mer korrekt flera olika läror, som inte kan ges en ideologisk förankring. Detta gör, framhåller Freitag, 
teorierna om sedvanerätten svårförståeliga. Densamme, a a s 73 - 79.  
165 Jfr Klami, H.T., Gewohnheitsrecht als Rechtsquelle. Einige Gesichtspunkte aufgrund der finnischen 
Rechtsquellenlehre, s 8ff. 
166 Klamis ord, se Klami, H.T., Gewohnheitsrecht als Rechtsquelle. Einige Gesichtspunkte aufgrund der 
finnischen Rechtsquellenlehre, s 8ff.  
167 Klami, H.T., Gewohnheitsrecht als Rechtsquelle. Einige Gesichtspunkte aufgrund der finnischen 
Rechtsquellenlehre, s 8 f. 
168 Se om rättstillämpning och tolkning i Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning. En lärobok 
i allmän rättslära, s 428ff och  Peczenik, A., Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk 
argumentation, till exempel s 46. 
169 Jfr Klami, H.T., Gewohnheitsrecht als Rechtsquelle. Einige Gesichtspunkte aufgrund der finnischen 
Rechtsquellenlehre, s 8ff. 
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man gör det, vilket beteende det är fråga om och vilken utbredning företeelsen har, 
roll.170  
 

2.3.4 Domstolarnas argumentation kring den sociala normen att i 
viss utsträckning nyttja annans mark   

I Juridikens metodproblem har Peczenik skiljt de två begreppen sedvana och 
sedvanerätt från varandra, genom att i sin tur dela in dessa två begrepp i underbegrepp. 
Sedvanan, finner Peczenik, kan ses i bredare eller snävare mening, varvid man med 
sedvana i bredare mening åsyftar faktiska regelbundenheter i det mänskliga beteendet, 
medan man med sedvana i snävare bemärkelse åsyftar regelbundenheter som står i 
samband med en känsla av att man enligt regler av olika slag - moralregler, språkregler, 
spelregler med mera - faktiskt är förpliktad till ett visst beteende. Det är endast sedvana 
av det senare slaget som är intressant sett ur det rättsliga perspektivet. Enligt Peczenik 
kan även sedvanerätten vara av två olika slag. Det kan vara fråga om viss faktisk 
sedvana som domstolen och andra myndigheter bör ta hänsyn till i sin verksamhet; 
alltså en sedvana som uppstått hos folket och som domstolarna bör anpassa sig till. Med 
sedvanerätt kan emellertid även avses det förhållandet att domstolarna skapar praxis på 
ett område där det saknas lagstöd eller där den befintliga lagen är opreciserad. Denna 
form av sedvanerätt, säger Peczenik, skapas av domstolen, inte av folket.171  
 
I forsränningsfallet172 fördes en diskussion om sociala normers eventuella rättsliga 
karaktär. I vardera av de rättsliga instanserna argumenterades kring den sociala normen 
att ta väg över annans mark och färdas i annans vatten som ett led i en kommersiell 
verksamhet, i syfte att utröna huruvida denna sociala norm också var att uppfatta som en 
rättslig norm - alltså om det faktiska beteendet var tillåtet enligt reglerna i rättsinstitutet 
allemansrätt. I domstolens argumentation, vilket, enligt resonemanget ovan, är en 
argumentation utförd av en i vår rättskultur nödvändig referensgrupp, hänvisas till den 
rättsvetenskapliga forskningen - vilken också är en möjlig referensgrupp för tolkning av 
en social norms rättsliga karaktär.  
 
Den sociala normen att ta väg över annans mark och färdas i annans vatten som ett led i 
en kommersiell verksamhet skulle, med Peczeniks sätt att resonera, vara att hänföra till 
sedvana av det snävare slaget - beteendet står i samband med en känsla av förpliktelse. 
Genom domstolens dom har det konstaterats att det föreligger sedvanerätt. Huruvida 
detta är sedvanerätt som har uppstått hos folket och som domstolen bör anpassa sig till 
eller sedvanerätt som domstolen skapat själv, är öppet för diskussion. Peczeniks 
begreppsbildning för med sig att forsränningsfallet kan anses falla in under båda 
undergrupperna av sedvanerätt - domen i sig skapar praxis och utvecklar sedvanerätten, 
men det kan också vara så att den endast bekräftar det som redan uppfattas vara rättsligt 
gällande. Det tycks som om den sedvanerättsliga cirkeln gör sig synlig även i Peczeniks 
                                                 
170 Se också den diskussion som förs i Ørebech, P., How custom becomes law in Norway i The Role of 
Customary Law in Sustainable Development, s 224 - 244. 
171 Peczenik, A., Juridikens metodproblem: Rättskällelära och lagtolkning, 2 uppl., Almqvist & Wiksell 
Förlag, Stockholm  1980,  s 137, densamme Vad är rätt? Om demokrati, rättsäkerhet, etik och juridisk 
argumentation, s 230ff. 
172 NJA 1996 s 495, se kapitel 1.1 ovan. 
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begreppsbildning, eftersom det inte synes vara möjligt att avgöra huruvida sedvana i 
bredare eller snävare bemärkelse föreligger, förrän frågan har avgjorts av domstol. 
 
Av resonemangen angående sedvanerätten och sedvanan kan man sluta sig till att både 
sedvanan och sedvanerätten har gemensam utgångspunkt, i det att de utbildas internt av 
de inblandade parterna, utan att lagstiftaren blandas in. De ger uttryck för ett faktiskt 
tillstånd. Lagstiftaren kan i detta läge välja att gå in och reglera området, antingen i 
enlighet med gällande faktiska tillstånd eller på annat sätt, eller låta området förbli, av 
lagstiftaren, oreglerat.  
 
Oavsett om området regleras av lagstiftaren eller inte, kan fråga uppkomma huruvida 
sedvanerätt eller sedvana föreligger eller ej. Frågan om gängse bruk ges nämligen i 
relativt stor omfattning betydelse i domstolarnas arbete. Det förhållandet att 
allemansrättens existens har manifesterats i regeringsformen och i miljöbalken säger 
inte så mycket om vare sig den sociala eller rättsliga normen bakom begreppet 
”allemansrätten”. Det handlar i stället mer om att lagstiftaren har valt att reglera 
området genom att slå fast allemansrättens existens. Den rättsliga normen måste 
däremot sökas någon annanstans, i analogi med dess status av sedvanerätt. 
 
I RÅ 2000 not 184173 hävdade fastighetsägaren att det område, som ärendet gällde, inte 
nyttjades av allmänheten, eftersom det tidigare varit så svårtillgängligt respektive 
oframkomligt, beroende på vattenståndet, och att det nu, i uppgrundat skick, endast 
kunde nås via båt eller passage över granntomterna. Regeringen, vars bedömning 
regeringsrätten sedermera delade, fann att även om marken inte nyttjades i dag, skulle 
den kanske komma att nyttjas i framtiden på grund av fortsatt landhöjning med mera. 
Detta innebär att det faktiska beteendet gavs en rättslig betydelse i rättsfallet, eftersom 
både part och beslutande organ gav det faktiska beteendet, gängse bruk/sedvana, 
relevans i avgörandet av frågan huruvida området var tillgängligt för allemansrättsligt 
nyttjande eller ej. På detta sätt gavs också allemansrätten, i den argumentation som 
fördes i domstolen/det beslutande organet, ett innehåll. 
 
Av diskussionen om sedvanerättsbegreppet i den juridiska litteraturen, följer vidare att 
det inte verkar vara möjligt att, genom iakttagande av att ett visst bruk föreligger, 
avgöra huruvida en norm bakom detta beteende skall betecknas såsom sedvanerätt eller 
sedvana. Det är först vid ett eventuellt domstolsförfarande som det avgörs om den 
aktuella företeelsen har rättslig betydelse eller ej. I RÅ 2000 not 184 kunde inte 
beteendet att nyttja, respektive att inte nyttja, den omtvistade marken, sägas vara 
sedvana eller sedvanerätt förrän frågan hade prövats rättsligt. Tvärtom visar fallet just 
på den rättsliga prövningens funktion av att avgöra huruvida sedvana eller sedvanerätt 
föreligger. Fastighetsägaren argumenterade för att rätten att nyttja marken under 
åberopande av allemansrätten var utsläckt i området, eftersom marken de facto inte 
nyttjades av allmänheten. Den rättsliga instansen fann emellertid att marken förvisso 
inte nyttjades allemansrättsligt. Detta icke-nyttjande, det vill säga det gängse bruket, 
hade emellertid inte, enligt domstolen, till följd att rätten att nyttja mark under 

                                                 
173 Se kapitel 1.7.2.1 ovan. 
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åberopande av allemansrätten utsläcktes. Icke-nyttjandet utgjorde därmed, enligt 
domstolens resonemang, en sedvana - ett gängse bruk - som inte gavs den rättsliga 
betydelsen att utsläcka allemansrätten.  
 
Det förefaller vara på sin plats att poängtera att diskussionen om allemansrättens 
karaktär av att vara sedvanerätt, inte är en diskussion om huruvida det föreligger en rätt 
att nyttja annans mark under åberopande av allemansrätten enligt reglerna om urminnes 
hävd. Reglerna om urminnes hävd fanns upptagna i den tidigare gällande jordabalken. 
Reglerna om urminnes hävd finns emellertid inte upptagna i nu gällande jordabalk174, 
utan återfinns i stället i övergångsbestämmelserna till jordabalken.175 Det saknas därmed 
möjlighet att erhålla rätt till fastighet på grund av urminnes hävd, grundad på 
omständigheter som uppkommit efter 1970 års jordabalk.176 I tidigare gällande 
jordabalk sades emellertid om urminnes hävd, att sådan förelåg ”...där man någon fast 
egendom eller rättighet i så lång tid okvald och obehindrad besuttit, nyttjat och brukat 
haver, att ingen minnes eller av sanna sago vet, huru hans förfäder eller fångesmän först 
därtill komne äro”.177 Reglerna om urminnes hävd har särskilt varit av intresse när fråga 
varit om samernas rätt till mark och vatten. I det så kallade Skattefjällsmålet178 slogs till 
exempel fast att samerna har en stark bruksrätt till de i målet omtvistade fjällen i 
Jämtland - en bruksrätt som grundar sig på urminnes hävd.179 180 
 
I en diskussion om urminnes hävd är det av stor vikt att besvara frågan huruvida och i 
vilken utsträckning viss, utpekbar mark har hävdats av viss eller vissa person/-er. Denna 
diskussion framträder i såväl Skattefjällsmålet som i Christina Allards avhandling Two 
Sides of the Coin: Rights and Duties.181 Diskussionen framträder än tydligare i Gunnar 
Eriksens Alders tids bruk, där Eriksen ägnar ett kapitel åt diskussionen om individuella 
respektive kollektiva rättigheter uppkomna genom alders tids bruk182 (jag uppfattar att 
det norska ”alders tids bruk” motsvarar det svenska ”urminnes hävd”). Eriksen finner 
bland annat att ”de egentlige allemannsrettighetene” enligt hans mening inte är 
hävdvunnen rätt - och trots att det alls inte är givet att de norska allemannsrettighetene 
och den svenska allemansrätten är identiska till sin utformning, synes det i diskussionen 
om allemansrättens sedvanerättsliga karaktär vara befogat att göra en jämförelse med de 

                                                 
174 Jordabalk (1970:994). 
175 6 § lag (1970:995) om införande av nya jordabalken: ”Genom nya balken inskränkes ej den rätt som 
före balkens ikraftträdande tillkommit någon på grund av urminnes hävd.” 
176 Se också Bertil Bengtssons diskussion om detta i Några samerättsliga spörsmål i Svensk Juristtidning 
2000, s 36 - 46. 
177 15 kap. 1 § 1734 års jordabalk.  
178 NJA 1981 s 1. 
179 Se en vidare diskussion om målet i till exempel Allard, C., Two Sides of the Coin: Rights and Duties. 
The Interface between Environmental Law and Saami Law Based on a Comparison with Aoteoaroa/New 
Zealand and Canada, Luleå University of Technology, Luleå 2006, s 257ff. 
180 För en diskussion om samernas rätt till mark grundad på urminnes hävd se till exempel Allard, C., Two 
Sides of the Coin: Rights and Duties. The Interface between Environmental Law and Saami Law Based on 
a Comparison with Aoteoaroa/New Zealand and Canada, 264ff, SOU1999:25, s104f, 131ff, Bengtsson, 
B., Några samerättsliga spörsmål i Svensk Juristtidning 2000, s 36 - 46. 
181 NJA 1981 s 1, se särskilt Högsta domstolens argumentation s 168ff, Allard, C., Two Sides of the Coin: 
Rights and Duties. The Interface between Environmental Law and Saami Law Based on a Comparison 
with Aoteoaroa/New Zealand and Canada, s 264 – 289. 
182 Eriksen, G., Alders tids bruk, Tromsø universitet, Tromsø 2007, s 90 - 126. 
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norska allemannsrettighetene. Eriksen konstaterar därvid att för det första har 
”allemannsrettighetene” sin grund i lag eller sedvana och behöver därmed inte hävdas. 
För det andra, skriver Eriksen, kan ”allemannsrettighetene” delas in i underkategorier, 
varvid olika rätt tillkommer olika personer - ”Ferdselretten kan japanske turister på 
helgebesøk benytte seg av, mens derimot jakt og fiske på statsallmenning er som 
hovedregel forbeholdt rikets innvånere”.183 Citatet tydliggör en skillnad mellan de 
norska allemannsrettighetene och den svenska allemansrätten - i den sedvanerättsliga, 
svenska, allemansrätten ingår vare sig jakt eller fiske.184 Argumentationen i övrigt 
förefaller emellertid tillämplig även på svenska förhållanden. Den tydliggör att det 
föreligger en skillnad mellan rätt till viss mark uppkommen genom urminnes hävd - och 
därmed grundad på att viss mark hävdats av viss person eller vissa persongrupper - och 
rätt till mark under åberopande av sedvanerättsligt grundade allemansrättsliga regler. 
Den kort redogjorda argumentationen i Eriksens avhandling pekar dessutom i riktning 
mot att rätt till mark grundad på sedvanerätt och rätt till mark grundad på urminnes hävd 
ligger nära varandra - ett förhållande som finner sin grund i att sedvanan, och därmed 
det faktiska beteendet, spelar en stor roll i såväl sedvanerätten som urminnes hävd.185  
 
Liksom i fråga om sedvanans betydelse i handelsrättsliga förhållanden, förefaller det 
som om sedvanan, i diskussionen om och tillämpningen av urminnes hävd, främst avser 
tolkning av ett visst rättsförhållande. Det tycks inte som om sedvanan i diskussionen om 
urminnes hävd uppfattas ge uttryck för en giltig rättsregel. I den mån som sedvanan 
faktiskt uppfattas ge uttryck för en rättsregel behöver nämligen rätten till marken, så 
som Eriksens konstaterande ovan anger, inte hävdas. Om det finns en gällande rättsregel 
som ger viss person eller vissa persongrupper viss rätt till marken, så behöver denna rätt 
inte hävdas - ett förhållande som måste anses gälla oavsett om det är fråga om en 
skriven rättsregel eller om en oskriven rättsregel. 
 
Att särskilja begreppen sedvanerätt och sedvana från varandra förefaller vara en fråga 
av mindre praktisk betydelse innan ett ärende har avgjorts. När ärendet väl har avgjorts 
av domstol, blir klassificeringen av betydelse såsom ett sätt att skilja olika faktiska 
beteenden från varandra. På det sättet kan ett beteende avseende visst nyttjande av 
annans mark - ”folk brukar inte använda denna strand” - visserligen vara att se som 
sedvana, men inte alltid komma att ges rättslig relevans. Orsaken till att icke-nyttjandet 
i RÅ 2000 not 184 inte gavs rättslig relevans synes vara att domstolen bedömde att det 
förelåg en rätt att nyttja marken i fråga. Rätten att nyttja marken bör då ha uppfattats 
grunda sig på en, oskriven, rättsregel. Rätten att nyttja marken synes därmed ha bedömts 
inte behöva hävdas. 186   
                                                 
183 Eriksen, G., Alders tids bruk, s 122. 
184 Se kapitel 1.3 ovan  och 7.3.6 nedan om de lagstiftade reglerna om det fria handredskapsfisket.  
185 Detta är också något som framstår som tydligt i såväl Christina Allards avhandling som i 
Skattefjällsmålet. Allard, C., Two Sides of the Coin: Rights and Duties. The Interface between 
Environmental Law and Saami Law Based on a Comparison with Aoteoaroa/New Zealand and Canada, 
NJA 1981 s 1. Se också SOU 1999:25. 
186 Detta synes också vara innebörden i regeringens beslut, vilket beslut Regeringsrätten senare 
fastställde, i mål RÅ 2000 not 17. Regeringen säger där att ”[r]esten av fastigheten är således 
allemansrättsligt tillgänglig. Denna bedömning påverkas inte av att det för närvarande inte förekommer 
något rörligt friluftsliv i området.” Det förefaller också vara innebörden i fastighetsdomstolens 
argumentation i mål RH 1989:111, där domstolen bland annat uttalar att: ”Det finns ej anledning att 
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2.3.5 Sedvanerätt – en del av rätten i ett föränderligt samhälle  
Hur ska då allemansrättens existens förklaras och placeras in i 
sedvanerättsresonemanget? Det tycks vara klokt att konstatera att det kanske inte är 
möjligt och inte heller nödvändigt att i detta arbete uttömmande förklara frågan om 
sedvanerättens existens. Sedvanerätten kan i stället, efter den i detta avsnitt gjorda 
genomgången, tas för given. Vad som kan konstateras är att sedvanerätten har en 
mycket gammal historia. I den romerska rätten utgjorde sedvanerätten ett slags 
komplement till den officiellt gällande rätten - och med den officiellt gällande rätten 
avses här såväl skriven som oskriven rätt. Genom att ta hänsyn till olika lokala 
sedvänjor kunde avvikelser från den gällande rätten, ius gentium, tillåtas.187 
Sedvanerättens fortsatta existens kom till utryck i institutet ”consuetudo” - ett institut 
som existerade i den europeiska medeltida rättskälleläran. Detta institut hade en till 
sedvanerätten motsvarande funktion, varigenom den lokala normgivningsmakten gavs 
kraft att hävda sig gentemot den feodala centralmakten.188 
 
Kerstin Strömberg-Back visar i sin avhandling Lagen, rätten, läran att när idén om 
aktiv, statlig lagstiftning slog igenom på 1500-talet, i kontrast mot det äldre 
rättstänkandet, bibehölls ändå tanken att det fanns vissa högre rättskällor som kunde 
fungera som korrektiv till nystiftad lag. Till dessa rättskällor fördes bland annat 
sedvanan. Resultatet blev, säger Strömberg-Back, ett system med nystiftad lag å ena 
sidan och gamla rättigheter å andra sidan. Frågan vilken av de två mot varandra stående 
”rätterna” som skulle vinna i ett fall av konflikt dem emellan, blev då aktuell. 
Strömberg-Back visar att två olika svar kunde ges, vilka företräddes av två olika skolor. 
Antingen skulle den som hävdade att den nya lagstiftningen var fel, visa att 
felaktigheten förelåg, eller så skulle den som stiftat lagen visa att den var riktig. I det 
senare fallet måste således lagstiftaren inhämta ett sorts samtycke till sin lagändring. I 
det förra fallet, för att visa att en nystiftad lag var felaktig, var det nödvändigt att genom 
hänvisning till gudomlig lag eller till naturlig rätt påvisa att den tidigare gällande rätten 
var den riktiga. Båda skolorna hävdade därmed att det fanns både lagstiftad rätt och 
äldre gällande rätt som inte var stiftad, däremot förelåg en skillnad i synen på hur 
styrkeförhållandet mellan dessa två olika former av rättsregler skulle se ut.189  
 
Med detta i bakhuvudet, samt med resonemanget om sedvanerättens existens som 
tolkningsmetod i färskt minne, framstår Klamis uppfattning om att begreppet 
sedvanerätt har gått från att ha utgjort en motivering för rättsvetenskapsmän som 
rättskälleauktoritet, till att ha blivit en motiveringsfigur för domstolarnas normsättande 
                                                                                                                                               
betvivla riktigheten av uppgiften att allemansrätten på den föreslagna styckningslotten utövas i mycket 
begränsad omfattning. Det torde i vart fall delvis kunna förklaras av att trådstängsel är uppsatt öster och 
nordost om styckningslotten och att närmare byggnaden finns anbringat trästaket med angivande att 
området är privat. Allemansrätten kan inte därför anses utsläckt på området.”  
187 Klami, H.T., Föreläsningar över juridikens metodlära, kompendium, Uppsala 1988, s 83, se vidare 
Klami, H.T., Gewohnheitsrecht als Rechtsquelle. Einige Gesichtspunkte aufgrund der finnischen 
Rechtsquellenlehre, s 6, angående ”förvandlingen” av sedvanerätt till lag, som eftervärlden gör. 
188 Klami, H.T., Föreläsningar över juridikens metodlära, s 83. 
189 Strömberg-Back, K., Lagen, rätten, läran: politisk och kyrklig idédebatt i Sverige under Johan III:s 
tid, Gleerup, Lund 1963, s 34ff. 
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funktion190, som högst förståelig. Det förefaller som om allemansrättens 
sedvanerättsliga natur kan placeras in här: Det finns en viss sedvana att nyttja annans 
mark i olika hänseenden. Denna sedvana är av social karaktär, men tillmäts i vissa fall 
också rättslig relevans - varvid ett rättsligt innehåll i sedvanan utkristalliseras. Detta 
sker i domstolens arbete och kan betecknas ”domstolens normskapande”. Att det råder 
acceptans för domstolens normskapande under åberopande av sedvanans rättsliga 
relevans är då något som ytterst manifesteras i lagstiftarens upptagande av 
allemansrätten i regeringsformen. Denna tråd finns det anledning att återkomma till i 
kapitel 4.  
 

2.3.6 Sedvanerätt och rättspraxis 

2.3.6.1 Inledning 
Om vi håller fast vid den enkla förklaringen att sedvanerätt är sådana icke formellt 
skrivna regler som ändå har rättslig relevans, genom utövande av ett visst beteende 
under uppfattning av att just detta beteende är normerat - underlåtenhet att inte bete sig 
så som sedvänjan bjuder uppfattas som rättsligt otillbörligt191, uppkommer frågan hur 
sådan rätt kan uppstå. Karlgren har konstaterat att ett handlande, som från början har sin 
upprinnelse i slentrianmässig vana, mycket väl kan övergå till att hos utövarna 
efterlevas som förpliktande sed, alltså som ett normbundet förfarande. ”Under vilka 
förhållanden denna övergång kommer till stånd torde vara ett psykologiskt-sociologiskt 
spörsmål, som författaren av denna skrift icke har kompetens att uttala sig om. Men så 
länge denna övergång icke skett, och för det fall att den alls icke sker, är skillnaden 
mellan regelbundenheter av den ena typen (normhandlingar) och regelbundenheter av 
den andra (vanemässiga förfaranden av mera ´faktisk´ natur) en skillnad av synnerlig 
betydelse.”192 Karlgrens konstaterande är lätt att stämma in i, både vad gäller 
konstaterandet att det ligger utanför rättsvetenskaparens kompetens att besvara under 
vilka förhållanden övergången från slentrianmässig vana till förpliktande sed sker och 
konstaterandet att denna övergång ändock är av synnerlig betydelse. Övergångsfasen är 
fantasieggande på så sätt att den frammanar tankar och idéer om hur, och på vilka 
grunder, en känsla av opinio necessitatis har uppstått. 
 
Det är inte svårt att tänka sig ett faktiskt beteende avseende nyttjande av annans mark, 
som kanske inte nödvändigtvis är förbundet med en känsla av rättslig förpliktelse, men 
som med tiden alltmer förvandlas till ett normbundet beteende. Idén om allemansrättens 
historiska ursprung gör sig här påmind, och det finns anledning att kort reflektera kring 
betydelsen av allemansrättens historia. 
 

                                                 
190 Klami, H.T., Föreläsningar över juridikens metodlära, s 84. 
191 Jfr Karlgren, H., Kutym och rättsregel: en civilrättslig undersökning, s 48f. 
192 Karlgren, H., Kutym och rättsregel: en civilrättslig undersökning, s 51. Se dock också Bjarup, J., 
Social interaction: the foundation of customary law i The Role of Customary Law in Sustainable 
Development, s 89 - 157, där olika förklaringsgrunder till övergången social norm - rättslig norm 
diskuteras. 

 57



 

2.3.6.2 Allemansrättens historiska ursprung 
En tanke som ofta framförs är just allemansrättens ”uråldriga” karaktär193, och det 
förefaller som om det skulle vara just denna uråldrighet som utgör den legitima grunden 
för rättsinstitutet allemansrätt. Här kan dock påminnas om att det inte endast är åldern 
på den sociala normen som är avgörande för huruvida en rättslig norm, sedvanerätt, 
föreligger eller ej, utan framför allt huruvida opinio necessitatis föreligger.194 Detta är 
ett för allemansrättens vidkommande viktigt påpekande, eftersom det finns mycket som 
tyder på att allemansrättens historiska bakgrund inte alls är så ”uråldrig” som det i den 
allmänna diskussionen ofta görs gällande. Vore det endast åldern på den sociala normen 
som var avgörande för huruvida sedvanerätt föreligger eller ej, funnes risk att 
allemansrättens rättsliga fundament skulle falla. 
 
Det kan konstateras att termen allemansrätt inte återfinns förrän i förhållandevis nya 
texter.195 Detta behöver nu inte betyda att det faktiska beteendet, och den rättsliga 
normen, inte har funnits tidigare. Det är fullt möjligt att normen, såväl den sociala som 
den rättsliga, funnits där länge, men inte har etiketterats som allemansrätt. Hur det 
verkligen förhåller sig är det emellertid svårt att uttala sig om. Å ena sidan finns det 
sådant som talar för att allemansrätten skulle vara en skapelse uppkommen i sekelskiftet 
kring år 1900. Det förhållandet att rätten att nyttja annans mark under åberopande av 
allemansrätten tillkommer var och en, i egenskap av att vara enskild individ och således 
inte tillfaller en viss grupp, tyder på möjligheten att allemansrätten uppkommit kring år 
1900. I det äldre europeiska samhället tillkom nämligen rättigheter aldrig enskilda 
personer, utan rättigheter tillföll alltid personer i deras egenskap av att vara 
bymedlemmar, medlemmar av stånd, familj eller dylikt. Ett andra förhållande som tyder 
på att allemansrätten skulle ha uppkommit kring sekelskiftet år 1900, är att själva idén 
bakom allemansrätten, en ”urgammal tradition” som ger medborgaren rätt att röra sig i 
naturen, passar väl in i de idéströmningar som hade genomslagskraft just under denna 
period. Under denna period rådde nationalromantiken och bidrog till uppkomsten av 

                                                 
193 Se ovan 1.2 och 1.3. 
194 Ross, A., Om ret og retfaerdighet. En indforelse i den analytiske retsfilosofi, s 110ff. Se också 
Peczenik, A., Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s 230, 
Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning. En lärobok i allmän rättslära, s 198f, Freitag, H. 
O., Gewohnheitsrecht und Rechtssysteme. Eine rechtstheoretische und verfassungsrechtliche 
Untersuchung zum Gewohnheitsrecht, insbesondere in der Eingriffsverwaltung, Marx, H.-A., Das 
Gewohnheitsrecht im heutigen Strafrecht, Fikentscher, W., Das Wechselspiel von Gewohnheitsrecht und 
Menschenrechten im Kulturvergleich i Gewohnheitsrecht und Menschenrechte: Aspekte eines 
vielschichtigen Beziehungssystems. Jfr dock även den fördjupande diskussion som förs i de angivna 
arbetena, om de olika momentens sinsemellan relativa betydelse vid den helhetsbedömning av en viss 
sedvanas rättsliga relevans, till exempel i Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning. En 
lärobok i allmän rättslära, s 235ff och i Eckhoff, T., Rettskildelære, s 265ff. 
195 Gunnar Wiktorsson menar att ordet allemansrätt inte står att finna i ordböcker tillkomna före 1950-
talet, Wiktorsson, G., Den grundlagsskyddade myten.Om allemansrättens lansering i Sverige, s 10. Jfr 
dock Björn Segrells historiebeskrivning, som utgår från att termen allemansrätt nyttjades i 1930-talets 
friluftsmotioner till riksdagen och att dessa motioner satte namn på gamla sedvänjor som varit gällande 
sedan medeltiden, Segrell, B., Den attraktiva kusten. Synsätt, konflikter och landskapsnyttjande, 
Institutionen för Tema, Linköping 1995, s 73f. Även Ingemar Ahlström menar, i likhet med Segrell, att 
termen allemansrätt är relativt ny. Enligt Ahlström dök termen upp första gången i skrift i slutet av 1800-
talet - men att termen endast satte namn på redan befintliga gamla sedvänjor, Ahlström, I., Allemansrätten 
- en sedvana att vårda i Europa och allemansrätten, s10. 
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sådana institutioner, i vid bemärkelse, som nationalsången och Skansen. Kanske är 
allemansrätten skapad under denna period?196  
 
Å andra sidan skulle man kunna tänka sig att allemansrätten, i snäv bemärkelse, är en 
rest av ett äldre europeiskt medeltida äganderättsbegrepp. Ett förhållande som talar för 
detta, är att det som i svensk rätt kallas ”allemansrätten” återfinns i en stor del av övriga 
europeiska länder - om än inte med exakt samma innehåll eller under samma 
benämning. Allemansrättsbegreppet finns till exempel, med ett innehåll som inte i 
alltför stor utsträckning skiljer sig från den svenska allemansrätten, i både Norge och 
Finland.197 Därtill återfinns delar av det som i svensk rätt faller in under allemansrätten, 
framför allt rätten att i viss omfattning färdas över annans mark, i till exempel Danmark, 
Island, Tyskland, Österrike, Schweiz och Storbritannien.198  
 
Det medeltida europeiska äganderättsbegreppet var av ett annat slag än det nu 
förhärskande äganderättsbegreppet - det liberala eller romerskrättsliga 
äganderättsbegreppet199. Eftersom vårt ordförråd och vårt rättsmedvetande är formade 
utifrån vår nutida ordning, är det svårt att riktigt föreställa sig hur detta tidigare 
äganderättsbegrepp var utformat. I olika historiska och rättshistoriska arbeten har därför 
konstaterats att det finns anledning att, innan man för en diskussion om begreppen 
”ägare” och ”egendom”, reda ut vad dessa begrepp vid skilda tidpunkter egentligen har 
inneburit. Maria Ågren menar i sin avhandling Jord och gäld att denna frågeställning 
lättast hanteras genom att man ser till ägandesystemet som helhet: ”finns det flera typer 
av rättsanspråk som kan riktas mot ett och samma objekt eller uteslutande ett?”.200 Ett 
liknande hanteringssätt har Mauritz Bäärnhielm som menar att ”[i] stället för att fråga: 
Vem ägde denna jord år 1500? synes det mig mera meningsfullt att fråga: Vilka 
befogenheter hade vid denna tid bonden, herden/nomaden, ätten...... eller kungen?”.201  
Vad Ågren och Bäärnhielm diskuterar är således att själva ordet äganderätt i sig leder 
tankarna fel och utgör grund till förvirring.202  

                                                 
196 Idén framkastades av Maria Ågren vid ett högre seminarium 2001-05-31 vid Linköpings universitet, i 
anledning av mitt eget antagande att allemansrätten är en rest av ett äldre äganderättsbegrepp. Samma 
slutsats som Maria Ågren, kommer också Gunnar Wiktorsson fram till i Den grundlagsskyddade myten. 
Om allemansrättens lansering i Sverige.  
197 Se till exempel Gunnar Eriksens diskussion om de norska ”allemannsrettighedene”, Eriksen, G., 
Alders tids bruk, bl a s 90 - 126. Därtill finns det i lag reglerat viss rätt att nyttja annans mark för 
utövande av friluftsliv. Se till exempel norska regleringen i lov om friluftslivet (1957-06-28-16) och den 
finländska regleringen i 28 kap. 14 § strafflagen (24.8.1990/769). 
198 Ahlström, I., Allemansrätten. En bok om vad som gäller i naturen, s 94ff, Allemansrätten i Norden, 
Nordisk Ministerråd, Tema Nord, 1997:501. Se också den forskning om allemansrätten som bedrivs av 
Valguarnera, F. vid universitetet i Florens.  
199 Jfr Åhman, K., Egendomsskyddet. Äganderätten enligt artikel 1 första tilläggsprotokollet tilll den 
europeiska konventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna. 
200 Ågren, M., Jord och gäld. Social skiktning och rättslig konflikt i södra Dalarna ca 1650 - 1850. 
Almqvist & Wiksell, Stockholm 1992, s 19. 
201 Bäärnhielm, Vad lagboken berättar i Äganderätten i lantbrukets historia, (red. Widgren, M.), Nordiska 
muséet, Stockholm 1995, s 19. 
202 Detta har också har uppmärksammats av bland annat Erik Anners. Han menar att en mer rättvisande 
beteckning är ”tillhörighet”, om man åsyftar det förhållandet att någon förvärvat ett objekt genom köp, 
arv eller dylikt och därefter inte gjort sig av med objektet. Anners, E., Äganderätt och handelsintresse. 
Metodkritiska studier i det germanska lösöreklandrets historia, Almqvist & Wiksell, Stockholm 1960,     
s 166f. 
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I en marknadsekonomi, med därtill hörande föreställning om att frihet för individen att 
utöva sin verksamhet i sin tur ger ett livaktigt och blomstrande samhälle, är det av vikt 
att ha ett äganderättssystem som kan främja just dessa företeelser. Privat äganderätt 
parad med fri avtalsrätt är just sådana grundläggande förutsättningar som syftar till att 
förverkliga ett ”gott” samhälle. Statens uppgift är här att garantera att samhället 
fungerar väl. Denna statens uppgift skall emellertid skötas på ett allmänt plan genom 
utfärdande av allmänt hållna regler.203  
 
I det europeiska medeltida, feodala, samhället var det andra värden som lovordades och 
värnades. I det feodala samhället hade varje stånd sin givna plats och sin givna funktion. 
Samhällelig frid och fred uppnåddes enligt ideologin genom att varje stånd utförde sin 
uppgift, och därigenom även erhöll sin garanterade rättighet. Statens roll var där att stå 
som garant i den konkreta situationen.204 Enligt Eric Hobsbawm kännetecknades 
perioden 1789 till 1848, runt om i hela Europa, av en juridisk revolution, där särskilt 
äganderättsuppfattningen förändrades. Jordägandeförhållandena ändrades och feodala 
rättigheter och skyldigheter upphävdes, samtidigt som privat ägande etablerades. Syftet 
med ”revolutionen” var att skapa förutsättningar för ett rationellt drivet jordbruk och 
ökad produktivitet. För att detta skulle kunna uppnås var det tvunget att jorden gjordes 
till en vara som fritt kunde omsättas. Jorden måste knytas till en enda person - ägaren.205 
Även i andra studier har tråden om en juridisk revolution tagits upp. Det har framhållits 
att en juridisk revolution nog kan sägas ha ägt rum under den nämnda perioden, men att 
det mer har varit en fråga om en förändring som så sakteliga har vunnit insteg.206 
 
I övergången mellan dessa två samhälleliga ideologier försköts bland annat 
uppfattningen om ägandets betydelse. Som konstaterades ovan utgörs grundbultarna, i 
det marknadsekonomiska samhället, av privat äganderätt och fri avtalsfrihet. Begreppet 
äganderätt existerade emellertid redan när den nya samhälleliga ideologin slog igenom -  
men det var en äganderätt av ett helt annat slag än det nu gällande. Man kan tala om 
olika ägosystem, och i skilda studier har olika ägosystem ställts mot varandra och 
definierats på lite olika sätt. Enligt en definition handlar olika ägosystem om splittrat 

                                                 
203 Se diskussionen i till exempel Åhman, K., Egendomsskyddet. Äganderätten enligt artikel 1 första 
tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna, Ågren, M., 
Jord och gäld. Social skiktning och rättslig konflikt i södra Dalarna ca 1650 - 1850, s 17ff, Ågren, M., 
Att hävda sin rätt. Synen på jordägandet i 1600-talets Sverige, speglad i institutet urminnes hävd, 
Nerenius & Santérus, Stockholm 1997, s 38ff, Schwab,  Eigentum i Geschichtliche Grundbegriffe, 
Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Herausgegeben von Brunner, O., 
Couze, W. und Koselleck, R., Stuttgart, 3 uppl., 1994, s 74ff. 
204 Ågren, M., Jord och gäld. Social skiktning och rättslig konflikt i södra Dalarna ca 1650 - 1850, s 17 f, 
Strömberg-Back, K., Lagen, rätten, läran: politisk och kyrklig idédebatt i Sverige under Johan III:s tid,   
s 26 ff. 
205 Hobsbawm, E., Revolutionens tidsålder, 3 uppl., Rabén Prisma, Stockholm 1997. Se även Göran 
Ingers redogörelse för den svenska rättsutvecklingen, Inger, G., Svensk rättshistoria, 2 uppl, Liber Förlag, 
Lund 1983, s 215ff. 
206 Sundin, J., För Gud, Staten och Folket: brott och rättsskipning i Sverige 1600 - 1840, Institutet för 
rättshistorisk forskning, Stockholm 1992, s 447 - 452, Ågren, M., Att hävda sin rätt. Synen på 
jordägandet i 1600-talets Sverige, speglad i institutet urminnes hävd, s 34f.  
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respektive samlat ägande.207 I det feodala samhället rådde vad som kan kallas ett 
splittrat ägande. Kännetecknande för detta ägande var att flera personer kunde rikta 
äganderättsanspråk mot samma egendom. Detta hade sin grund i den rådande synen på 
äganderättsbegreppet. 
 
I det europeiska medeltida språkbruket var äganderättsbegreppet nämligen vare sig 
generellt eller abstrakt, utan syftade alltid på ett konkret föremål och på ett konkret 
sakförhållande.208 Det fanns en mängd olika former av besittning till jord och föremål, 
och alla dessa olika former av besittning betecknades ”ägande”. Detta innebar att även 
sådana former av besittning som i dag snarast skulle vara att betrakta såsom arrende 
eller hyra av olika slag, föll in under äganderättsbegreppet. Ett ”besittningsförhållande” 
som betecknades med äganderätt kunde mycket väl vara fördelat mellan flera olika 
”ägare”. Därmed kunde flera äganderättsanspråk riktas mot samma egendom. Bonden, 
den som brukade jorden, kunde hävda äganderätt till jorden, eftersom han hade rätt till 
avkastning från jorden och dessutom ofta hade någon form av rätt till besittning. Denna 
besittningsrätt var dessutom ofta en ärftlig rätt. Detta hindrade inte att prästen, som hade 
rätt till tionde av jordens avkastning, eller frälseägaren om det var frälsejord, som hade 
rätt till avrad (arrende), också kunde hävda äganderätt. Dessa anspråk kunde i sin tur 
leda till anspråk på själva jorden, vilket utgjorde grunden till den så kallade dominium-
läran. 
 
Dominium-läran innebar att flera olika nivåer av ägande existerade. Det feodala 
samhällets kärna utgjordes av förfoganderätt över jorden, och den feodala länsrätten var 
av privaträttslig karaktär. Feodalherren förlänades viss mark, vilken han hade skyldighet 
att försvara och rätt att hämta sina intäkter från. På denna mark fanns även jordbrukarna. 
Frågan om vem som ”ägde” jorden uppstod ovillkorligen. Eftersom olika former av 
”ägande” existerade bredvid varandra, ansågs att såväl jordbrukaren som den vars jord 
brukades ”ägde” jorden. Den romerska rättens inflytande, i vilken rätt äganderätten hade 
uppfattats/ uppfattades som odelbar, gjorde emellertid en sådan uppfattning förvirrande. 
Konflikter mellan olika inblandade parter blev svårhanterade. En större systematisering 
krävdes, samtidigt som det var av vikt att det togs hänsyn till de, i det rådande 
samhället, existerande förhållandena. Genom att argumentera för att båda parterna hade 
äganderätt till jorden, men äganderätt på olika nivåer, kunde den önskade 
systematiseringen genomföras. Skapandet av dominium-läran var därmed ett faktum.   
 
Den som innehade egendom med den rätt som betecknades såsom dominium utile 
”ägde” egendomen på en lägre nivå än den som innehade egendomen med dominium 
directum. Brukarens, av jorden, innehavanderätt betecknades således såsom dominium 
utile, medan dens rätt, varifrån dominium utile kunde härledas, betecknades såsom 
dominium directum. Feodalherren innehade därmed sin jord med dominium directum i 
förhållande till jordbrukaren. I förhållande till sin överordnade, i slutänden konungen 
själv, innehade emellertid feodalherren jorden med dominium utile. Genom att på detta 

                                                 
207 Ågren, M., Jord och gäld. Social skiktning och rättslig konflikt i södra Dalarna ca 1650-1850,             
s 19 - 23. 
208 Schwab, Eigentum i Geschichtliche Grundbegriffe, Historisches Lexikon zur politisch-sozialen 
Sprache in Deutschland, s 66. 
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sätt utgöra en lära om delad äganderätt på flera olika nivåer kunde dominium-läran 
lägga den teoretiska grunden till en besittningshierarki som redan var gällande. 
Dominium-läran innebar således inte endast en systematisering av 
äganderättsbegreppet, utan blev hela det feodala samhällets rättsliga grund. På så sätt 
kunde besittningsförhållandena förklaras långt in på 1800-talet.209  
 
Dominium-läran slog fast att eftersom bonden betalade avrad för sin brukningsrätt, så 
erkände han också att feodalherren hade överäganderätt till jorden. Dessutom ingick 
bonden alltid i ett eller flera kollektiv, vilka också kunde ställa olika anspråk mot 
honom. Dessa anspråk avsåg någon form av äganderätt till jorden. Den bygemenskap 
som bonden tillhörde hade medbestämmanderätt över hur jorden brukades och när 
jorden brukades. Och släkten hade, genom bördsrätten - vilken innebar att jord i främsta 
rummet skulle bevaras inom släkten och att avyttring vanligen endast kunde ske inom 
släkten210 - viss medbestämmanderätt över försäljning av jorden. Ägandet var splittrat 
eftersom lagen erkände att olika slags rättsanspråk kunde riktas mot samma stycke jord. 
 
I detta system kunde således många personer resa äganderättsanspråk mot samma 
stycke jord. Anspråken kunde vara av olika eller lika slag. Beroende på vilket slags 
anspråk det var fråga om kunde äganderättsanspråken löpa parallellt - och därmed inte 
innebära någon som helst konflikt - eller avse samma sak och därigenom leda till 
konflikt. Bonden kunde resa anspråk på att ha brukningsrätt till jorden samtidigt som 
feodalherren kunde hävda rätt till avrad. Dessa två parallella anspråk innebar inte i sig 
en konflikt, eftersom det var två parallella äganderättsanspråk - observera dock att det 
var just äganderättsanspråk som riktades - vilka båda accepterades av rättsordningen. 
Man kan emellertid även tänka sig situationen att bonden och feodalherren hade olika 
uppfattningar om var gränserna för deras respektive rättigheter gick. Detta innebar en 
konfliktsituation.  
 
Det nu, i Sverige 2000-tal, gällande ägosystemet, med rötter i den romerska rätten, är ett 
exempel på ett ägosystem baserat på samlat ägande. I ett system med samlat ägande 
existerar inte olika personer som kan hävda olika former av ägande, utan alla 
rättsanspråk som kan riktas mot egendomen är samlade i en hand.211 I det förra systemet 
fanns flera olika personer som alla kunde rikta legala äganderättsanspråk på jorden, 
medan man i detta senare fall bara behöver räkna med Ägaren - att denne i sin tur kan 
överlåta delar av sina rättigheter är en annan sak. 
 
Enligt en annan definition av de olika ägosystemen ligger skillnaden inte i splittrat 
respektive samlat ägande, utan i kollektivt respektive individuellt ägande. I det äldre 

                                                 
209 Se till exempel Schwab, Eigentum i Geschichtliche Grundbegriffe, Historisches Lexikon zur politisch-
sozialen Sprache in Deutschland, s 69 ff, Anners, E., Den europeiska rättens historia 1, Almqvist & 
Wiksell Förlag, Stockholm 1981, s 133 f, Feenstra, R., Der Eigentumsbegriff bei Hugo Grotius im Licht 
einiger mittelalterlicher und spätscholastischer Quellen i Festschrift für Franz Wieacker zum 70. 
Geburtstag, Herausgegeben von Okko Behrends, Göttingen 1978, s 212ff. 
210 Inger, G., Svensk rättshistoria, s 36. 
211 Ågren, M., Jord och gäld. Social skiktning och rättslig konflikt i södra Dalarna ca 1650 - 1850,           
s 19 - 23. Jfr också Åhman, K., Egendomsskyddet. Äganderätten enligt artikel 1 första tilläggsprotokollet 
till den europeiska konventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna. 
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samhället var ägandet kollektivt. Individen ägde inte för sig själv utan ägde tillsammans 
med släkten och med byn - alltså tillsammans med de kollektiv han ingick i. I och med 
bördsrättens avskaffande förstärktes individens ägande. Samma förhållande gäller 
individualiseringen av jordägandet, det vill säga den förskjutning som har skett från att 
individen ägde en andel av byns jord till att den enskilde individen faktiskt äger ett visst 
konkret stycke jord.212  Maria Ågren har emellertid argumenterat för att denna senare 
definition av de olika ägosystemen inte är i alla hänseenden helt beskrivande. Hon 
påpekar att kollektivt ägande förekommer även i det moderna samhället, och utgör en i 
kommersiella avseenden mycket omfattande och betydelsefull ägandeform.213 Ett 
tydligt exempel på ett sådant kollektivt ägande är ägande i aktiebolagsform. 
 
Betraktat som en rättsregel med sina rötter i ett äldre samhälle, ter sig uppfattningen att 
allemansrätten, i snäv bemärkelse, skulle utgöra en del av ett medeltida europeiskt 
äganderättsbegrepp inte orimlig. På samma sätt som äganderätt kunde hävdas på grund 
av rätt att bruka jorden eller på grund av viss bestämmanderätt över brukandet, kunde 
äganderätt hävdas på grund av rätt att tillgodogöra sig vissa naturprodukter eller att 
nyttja marken på annat, under det som i dag betecknas som allemansrätten fallande, sätt. 
Detta är en fullt tänkbar förklaring till den sociala normen att agera inom 
allemansrättens gränser - men det är bara en tänkbar förklaring av många.  
 

2.3.6.3 Rättspraxis roll i ”skapandet” av sedvanerätt 
Som har konstaterats är det emellertid inte åldern i sig som är avgörande för huruvida 
allemansrätten kan sägas ha status som sedvanerätt eller ej. I stället är det frågan 
huruvida den känsla av rättslig förpliktelse, som måste åtfölja det faktiska beteendet, 
föreligger eller ej, som står i fokus - tillsammans med frågan om sedvanans varaktighet 
och öppenhet med mera.  
 
För en rättslig analys av rättsinstitutet allemansrätten i dag tycks frågan om när 
allemansrätten uppstod inte ha någon större betydelse. Vad som i stället tilldrar sig 
intresset är huruvida domstolen har bedömt att utövandet av sedvanan har skett under 
inflytande av opinio necessitatis och att varaktighet och öppenhet med flera kriterier har 
bedömts vara förhanden. Såvida dessa kriterier anses vara uppfyllda är de 
allemansrättsliga normerna sedvanerätt och inte endast sedvana. Det är domstolen som 
har i uppgift att tolka faktiska beteendens rättsliga relevans. Det vill säga, det är 
domstolarna som är den referensgrupp som Klami talar om.  
 
Detta innebär, som har konstaterats, att domstolen görs till uttolkare av vad som 
föranleder ett visst faktiskt beteende. Frågan huruvida ett faktiskt beteende, innebärande 
till exempel tagande av väg över annans mark och färd i annans vatten, faller in under 
allemansrätten, är då inte i första hand avhängig frågan om detta är en urgammal 
                                                 
212 Ågren, M., Jord och gäld. Social skiktning och rättslig konflikt i södra Dalarna ca 1650 - 1850, s 22, 
Ågren, M., Att hävda sin rätt. Synen på jordägandet i 1600-talets Sverige, speglad i institutet urminnes 
hävd, till exempel diskussionen i kapitel 2, Winbergh, C., Grenverket. Studier rörande jord, 
släktskapssystem och ståndsprivilegier, Institutet för rättshistorisk forskning, Stockholm 1985, s 9 och 
202ff.  
213 Ågren, M., Jord och gäld. Social skiktning och rättslig konflikt i södra Dalarna ca 1650 – 1850, s 22. 
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sedvänja. Frågan är i stället också avhängig huruvida detta faktiska beteende har skett 
under inflytande av en övertygelse om att beteendet i fråga ligger under en rättslig 
norm. Frågan huruvida ett faktiskt beteende, innebärande tagande av väg över annans 
mark och färd i annans vatten i kommersiell verksamhet, faller in under allemansrätten, 
är inte heller i första hand avhängig frågan om detta är en urgammal sedvänja. Även här 
är det i stället frågan huruvida det faktiska beteendet har skett under inflytande av en 
övertygelse om att beteendet i fråga ligger under en rättslig norm, tillsammans med 
frågan om sedvanans varaktighet och ”öppenhet” med mera, som är av avgörande 
betydelse. 
 
Det kan konstateras att domstolen, i Forsränningsfallet, har besvarat frågan, om det 
kommersiella nyttjandet av annans mark under åberopande av allemansrätten skedde 
under en övertygelse om att nyttjandet låg under en rättslig norm, jakande - om än med 
den inskränkningen att nyttjandet i just det fallet var intensivare och ledde till större 
skador på marken, än vad nyttjande enligt allemansrätten tillåter.214  
 
Enligt en förklaringsmodell kan sedvanerätt uppstå inom den skrivna rätten, utanför den 
skrivna rätten och mot den skrivna rätten - antingen positivt, så att en skriven rättsregel 
ersätts av en oskriven, eller negativt, så att en skriven rättsregel upphävs på grund av att 
den inte tillämpas.215  
 
Att sedvanerätten uppstår inom den skrivna rätten skulle kunna exemplifieras med att en 
skriven regel ger många tolkningsmöjligheter, men att just en särskild tolkning blir så 
vedertagen att alla andra tolkningsmöjligheter kommer att framstå som omöjliga. Enligt 
den vedertagna bilden av allemansrätten, så begränsas den allemansrättsliga 
nyttjanderätten av regeln i 12 kap. 4 § brottsbalken om tagande av olovlig väg. Just när 
det gäller utformningen av allemansrättens innehåll, vad avser tagande av väg över 
annans mark, passar denna första förklaringsmodell bra. Tolkningen av lagrummet i 
brottsbalken, med de olika varianter som gäller tomt, mark mellan ekonomibyggnader, 
odlad mark med mera216, har lett till en fast praxis avseende innehållet i sedvanerätten 
att ta väg över annans mark. Att denna fasta praxis kan ha sin grund i den sociala 
normen, ändrar inte förklaringsmodellens värde utan synliggör snarare sedvanerättens 
komplexitet och, som jag menar, rättens komplexitet.  
 
Den andra möjligheten, att sedvanerätt uppstår utanför den skrivna rätten, ger uttryck 
för att ett visst område har lämnats oreglerat, men att en rättsnorm trots detta har 
uppstått, vid sidan om lagen. Frågan är om rättsinstitutet allemansrätten kan finna sin 
grund under denna förklaringspunkt.  Som redan har konstaterats är det emellertid bara 
vissa av de i institutet allemansrätten ingående reglerna som är, av lagstiftaren, 
oreglerade. En av dessa, av lagstiftaren oskrivna, regler, är rätten att i kommersiell 
verksamhet nyttja annans mark under åberopande av allemansrätten. Enligt 
förklaringsmodellen, om sedvanerätt som uppstår utanför den skrivna rätten, har sådana 

                                                 
214 Se NJA 1996 s 495, samt kapitel 1.1 ovan. 
215 Klami, H.T., Föreläsningar över juridikens metodlära, s 82 f, se även Strömholm, S., Rätt, rättskällor 
och rättstillämpning. En lärobok i allmän rättslära, s 235ff. 
216 Jfr Bilden av allemansrätten i kapitel 1.3 ovan. 
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rättsnormer sin grund i domstolens tolkning av förarbeten, praxis eller doktrin. 
Förklaringsmodellen tycks passa väl in på den argumentation som domstolarna förde i 
Forsränningsfallet.  
 
Den tredje möjligheten, att sedvanerätten uppstår mot den skrivna rätten, talar om den 
situationen att ett visst område visserligen har reglerats, men att reglerna systematiskt 
åsidosätts av rättstillämparna.217 En direkt koppling till allemansrätten ter sig här inte 
självklar. 
 
Strömholm väljer emellertid ett något annorlunda angreppssätt för förklaring och 
utredning av sedvanerätten än den ovan givna. Han väljer att kategorisera sedvanerätten 
i handelsbruk eller annan sedvänja, icke formellt stiftade sakregler som de 
rättstillämpande organen använder i sin rättstillämpning samt de rättstillämpande 
organens hanteringsregler.218 Under ”handelsbruk och sedvänja” ligger sådana 
beteenden som inom ett visst område är brukliga i samhället. Lagstiftaren har här givit 
den praktiskt tillämpade sedvanan rättslig betydelse och har därmed gjort sedvanan till 
sedvanerätt. Ett exempel på sådan av lagstiftaren given sedvanerätt är den under kapitel 
2.3.2 diskuterade regleringen i 3 § köplagen. Ett annat exempel är rennäringslagens 
hänvisning till sedvänjan.219 I SOU 1999:25 Samerna – ett ursprungsfolk i Sverige sägs 
samernas lagliga rättigheter vara grundade på samiska sedvänjor. I utredningen 
konstateras att det inte finns någon regel i svensk lagstiftning som utryckligen anger att 
samisk sedvänja ska beaktas vid tillämpningen av svensk lag. ”Enligt svensk rätt 
betraktas emellertid sedvänjor eller sedvanerätt som en av flera rättskällor.”220 Det sägs 
därefter att när det gäller tillämpning av lagstiftningen, såväl rennäringslagens regler om 
renskötselrätt som annan lagstiftning, kan samiska sedvänjor beaktas i samma mån som 
sedvanerätt i allmänhet kan beaktas. 
 
Strömholms andra grupp kan på ett enklare sätt betecknas såsom praxis och den sista 
gruppen utgörs av just hanteringsregler, något som ligger utanför hanterandet av 
sakregler och som mer hänför sig till en administrativ ordning. Att allemansrätten kan 
placeras in även i denna förklaringsmodell torde vara uppenbart - allemansrätten utgör 
sedvänja som är ”bruklig”, och lagstiftaren har i 2 kap. 18 § regeringsformen och i        
7 kap. 1 § miljöbalken öppnat upp för allemansrättens sedvanerättsliga existens. 
 
Strömholms kategorisering har beröringspunkter med den tidigare återgivna modellen. 
Dessutom har Strömholms tre kategorier inbördes beröringspunkter. Av ”handelsbruk 
och sedvänja”, den första av Strömholms kategorier, kan praxis, ”icke formellt stiftade 
sakregler som de rättstillämpande organen använder i sin tillämpning” - den andra av 
Strömholms kategorier - skapas.  
 

                                                 
217 Klami, H.T., Föreläsningar över juridikens metodlära, s 82f. 
218 Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning. En lärobok i allmän rättslära, s 234ff. 
219 1 § 2 st rennäringslag (1971:437): ”Rätten enligt första stycket (renskötselrätten) tillkommer den 
samiska befolkningen och grundas på urminnes hävd.”  
220 SOU 1999:25, s 104.  
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Praxis ger emellertid inte omedelbart upphov till sedvanerätt. En vanlig uppfattning i 
den rättsteoretiska diskussionen är att viss försiktighet bör råda när det gäller att 
tillerkänna en norm status av sedvanerätt. Klami har till exempel argumenterat för 
ståndpunkten att ett par års rättspraxis inte bör vara tillräckligt för att ge en norm status 
av sedvanerätt - allt för att inte binda domstolarna vid sin egen praxis i förtid.221 På 
samma sätt uttalar sig Strömholm försiktigt angående att medelst rättspraxis ge ett 
innehåll åt en oskriven regel. Att med stöd av tre-fyra HD-avgöranden uppställa en 
regel, och vara säker på att just denna formulerade regel är en av Högsta domstolen 
antagen rättsgrundsats, är inte en lätt uppgift, skriver han.222  
 
Detta förhållande ger Klami anledning att ifrågasätta själva sedvanerättsbegreppet och 
behovet därav. Han menar att rättspraxis och den vidare frågan rörande domstolens 
bundenhet av rättspraxis är den viktiga frågan. Han menar vidare att den frågan kan 
avgöras utan inblandning av sedvanerättsbegreppet, genom att frågan: ”finns det 
vägande skäl för att följa respektive inte följa ett prejudikat?”ställs. Klami själv finner 
att grunden för en kritisk, dynamisk analys av praxis bör utgå från att rättspraxis ska 
bestå av målrationella beslut. Han menar vidare att om man, vid denna analys, inser att 
de olika rättsfall som ligger till grund för en fastlagd rättspraxis, i själva verket är 
teleologiskt inkonsekventa, måste inkonsekvensen förklaras. Därvid måste i princip 
alltid kunna förklaras varför ett visst faktum talar för ett visst beslut - inte endast anges 
att vissa fakta plötsligt bedömts på ett nytt sätt.223  
 
Frågan om reglerna i rättsinstitutet allemansrätt har uppstått inom eller utom den skrivna 
rätten224, eller ska ses som sedvänja som inom ett område är brukligt i samhället eller 
som icke formellt stiftade sakregler, som de rättstillämpande organen använder i sin 
rättstillämpning225, är tämligen svårbesvarad. Allemansrättens mångfacetterade innehåll 
och uppkomst gör rättsinstitutet mindre homogent än vad förklaringsmodellerna ovan 
siktar på. Vad gäller till exempel rätten att ta väg över annans mark, kan det 
argumenteras för att allemansrätten har uppkommit inom den skrivna rätten, eftersom 
allemansrätten i denna del har utvecklats inom straffstadgandet i 12 kap. 4 § 
brottsbalken.226 Det kan emellertid också argumenteras för att allemansrätten har 
uppkommit utom den skrivna rätten. Rätten att ta väg över annans mark i kommersiell 
verksamhet, så som var fallet i Forsränningsfallet, utgör ett exempel på detta. På samma 
sätt kan olika delar av allemansrätten placeras in i Strömholms modell - allemansrätten 
kan sägas falla under sedvänja som är allmänt accepterad och bruklig, och den kan 
sägas falla under sådana icke formellt stiftade sakregler som faktiskt används av 
rättstillämpande organ. 
 
Förklaringsmodellerna för fram till domstolens tolkande verksamhet och till den sociala 
normens övergång till rättslig norm, vilket kommer till uttryck i rättspraxis. Det kan till 

                                                 
221 Klami, H.T., Föreläsningar över juridikens metodlära, s 83. 
222 Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning. En lärobok i allmän rättslära, s 238. 
223 Klami H.T., Föreläsningar över juridikens metodlära, s 84f. 
224 Jfr Klami, H.T., Föreläsningar över juridikens metodlära, s 82f. 
225 Jfr Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning. En lärobok i allmän rättslära, s 235ff. 
226 Jfr kapitel 1.3 ovan. 
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exempel konstateras att argumentationen i Forsränningsfallet227, kring huruvida tagande 
av väg över annans mark och färd i annans vatten som ett led i en kommersiell 
verksamhet ingår i allemansrätten i snäv bemärkelse, fördes som om momentet 
”kommersiell anknytning” utgjorde en del av ett i allemansrätten redan existerande 
rekvisit.228 Det fanns emellertid inte en rättslig norm av denna innebörd, utan endast en i 
den juridiska litteraturen pågående diskussion om saken.229 Domstolens roll som 
”uttolkare” av sedvanerätten förefaller inte att på nämnvärt sätt skilja sig åt från 
domstolens roll som uttolkare av lagstiftad rätt.230 Domstolens uttolkande verksamhet 
förefallar ligga mycket nära skapande av rätten.   
 
 

2.4 Allemansrätten – sedvanerätt 
Oavsett vilken historiebeskrivning rörande allemansrättens bakgrund och uppkomst som 
är den rätta, kvarstår det faktum att allemansrättens existens finns reglerad i 
regeringsformen. Vidare ges de faktiska beteenden, den sociala norm, som ligger bakom 
begreppet allemansrätten, rättslig relevans i ärenden inför domstol, andra myndigheter, 
lagstiftare och i den juridiska doktrinen. Att den sociala normen, sedvanan, ges sådan 
rättslig relevans, innebär att sedvanan, av aktörer i den rättsliga sfären, uppfattas såsom 
utövad under en uppfattning om rättslig förpliktelse (opinio necessitatis) och att den 
bedöms vara av viss varaktighet, vara öppen och praktiserad. Och därmed har frågan om 
allemansrättens karaktär som sedvanerätt besvarats - vissa faktiska beteenden som 
betecknas ”allemansrätten” utgör i dag sedvanerätt!  
 
 Av diskussionen i SOU 1999:25 förefaller det som om såväl sedvanan som 
sedvanerätten utgör rättkällor. Huruvida detta står i överensstämmelse med gängse 
uppfattning om rättskällor kan diskuteras. Till skillnad från sedvanerätten torde i vilket 
fall inte sedvanan, den sociala normen, vara att uppfatta som uttryck för en giltig 
rättsregel - vore den sociala normen att betrakta som en giltig rättsregel skulle en 
åtskillnad mellan begreppen social norm och rättslig norm inte behöva göras. Rätten att 
nyttja annans mark under åberopande av allemansrätten förefaller emellertid böra 
uppfattas som en giltig rättsregel. 
 
Av den i kapitlet förda diskussionen förefaller det vidare som om det endast är de 
sedvanor som av domstol har befunnits utövade under en uppfattning av rättslig 
förpliktelse, som med säkerhet kan sägas utgöra sedvanerätt. Därav följer också att det 
är fullt möjligt att även en sedvana som ännu inte har givits status av sedvanerätt, 
faktiskt skulle komma att ges denna status, om frågan kom under domstols bedömande. 
Så länge som frågan inte har prövats av domstol kan emellertid inte säkert anges att 
sedvanerätt föreligger. När jag här talar om allemansrättens karaktär av sedvanerätt är 
det endast den av domstolen fastslagna sedvanerätten som åsyftas. 
                                                 
227 NJA 1996 s 495, se också kapitel 1.1 ovan. 
228 Se såväl tingsrättens som hovrättens och Högsta domstolens argumentation. 
229 Se diskussionen i Bengtsson, B., Allemansrättsliga komplikationer i Svensk Juristtidning 1985, s 425 - 
453 och Naturvårdsverkets rapport 4446/1995 Allemansrätten och kommersen. 
230 Jfr Klami, H.T., Gewohnheitsrecht als Rechtsquelle. Einige Gesichtspunkte aufgrund der finnischen 
Rechtsquellenlehre, s 12f., Eckhoff, T., Rettskildelære, s 267f. Se dessutom vidare i kapitel 4 nedan. 
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Den avgörande frågan, för domstolens bedömning  av om det faktiskt utövade beteendet 
också är sedvanerätt, synes av diskussionen i kapitlet att döma, inte vara huruvida 
beteendet har pågått under lång tid. Domstolens bedömning synes i stället också göras 
mot bakgrund av bedömningen huruvida beteendet omfattas av en känsla av rättslig 
förpliktelse. I domstolens arbete som uttolkare av det faktiska beteendets grund - 
sedvana eller sedvanerätt? - utgör tidsaspekten således endast en komponent av flera att 
ta hänsyn till.  
 
Tidsaspektens betydelse har framhållits av Torstein Eckhoff, som, i en diskussion om 
sedvanerättens roll i norsk rätt, menar att sedvanerätten framför allt kommer till uttryck 
såsom lokala sedvanor som åberopas som grund för rätt att nyttja annans mark. I norsk 
rättspraxis har fastslagits att nyttjandet, för att bedömas vara sedvanerätt, måste ha varit 
praktiserat under opinio necessitatis av både nyttjare och markägare och inte endast 
under en känsla av ”tålt bruk”. Vid bedömningen av huruvida opinio necessitatis eller 
”tålt bruk” har förelegat har tidsaspekten kommit att spela en mycket stor roll.231  
 
Det tycks som om domstolens argumentation kretsar kring frågan om rättslig 
förpliktelse-känsla, genom beaktande av tid och allmänna idéströmningar. I domstolens 
argumentation i Forsränningsfallet, kring frågan huruvida tagande av väg över annans 
mark och färd i annans vatten som ett led i en kommersiell verksamhet faller in under 
allemansrätten, hade domstolen att tolka huruvida detta faktiska handlande fann sin 
grund i sedvanerätt eller endast sedvana. Genom att föra fram argument som hänvisade 
till att en stor del av den moderna turistverksamheten nyttjar mark kommersiellt under 
åberopande av allemansrätten, förde domstolen in tidsaspekten. Domstolen tycks mena 
att nyttjande av mark i kommersiella sammanhang under åberopande av allemansrätten 
har förekommit länge och är så självklart att rätten därtill inte kan ifrågasättas utan att 
en stor del av turismnäringen faller. Domstolen för också in allmänna idéströmningar i 
sin argumentation. Domstolen tycks till exempel finna att turism som kommersiell 
verksamhet är av godo för samhället - bland annat för att den ökar möjligheten för folk i 
allmänhet att erhålla naturupplevelser av olika slag och för att den för med sig 
ekonomiskt välstånd. Dessa domstolens underliggande argument, finner domstolen 
bland annat stöd för i den juridiska litteraturen och i andra myndigheters rapporter.232 
Därmed tycks domstolen också finna att opinio necessitatis förlåg/föreligger - och 
därmed sedvanerätt av innebörd att nyttjande av annans mark i kommersiell verksamhet 
är tillåtet enligt allemansrättsliga regler. 
 
De teoretiska resonemang som har redogjorts för och diskuterats i kapitlet tycks i 
mindre utsträckning handla om vilket innehåll viss sedvanerätt har än om att sedvanerätt 
kan uppkomma och legitimeras. Av diskussionen i kapitlet kan slutsatsen, att delar av 

                                                 
231 Eckhoff, T., Rettskildelære, s 244ff. Se också Ørebech, P., How custom becomes law in Norway i The 
Role of Customary Law in Sustainable Development, s 224 - 244. 
232 Hovrätten hänvisade i sin argumentation till såväl Naturvårdsverkets rapport 4446/1995 
Allemansrätten och kommersen som till Bengtsson, B., Allemansrättsliga komplikationer i Svensk 
Juristtidning 1985, s 425 - 453. 
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allemansrätten är sedvanerätt, dras. Emellertid kvarstår frågan vilket innehåll dessa 
delar av allemansrätten har.  
 
Om vi talar om Strömholms två första sedvanerättskategorier, kan innehållet i en viss 
sedvanerätt sökas antingen i rättspraxis eller i de faktiska sedvänjor som är av 
sedvanerättslig natur. Därav följer att själva metoden för att utröna huruvida viss 
sedvanerätt existerar eller ej, och däri ligger även själva legitimeringen av regeln - 
domstolen har tolkat rätten - också är metoden som anger innehållet i regeln. Den 
sedvanerättsliga cirkeln medför att det inte endast är mindre intressant att försöka 
besvara frågan huruvida sedvana eller sedvanerätt föreligger på ett visst område innan 
frågan har prövats rättsligt. Cirkeln medför också att när sedvanerätt väl har konstaterats 
har dess innehåll också fastslagits.  
 
För att frågan om vilket innehåll rättsinstitutet allemansrätt har ska kunna besvaras, 
måste rättskällorna beaktas. Frågan som intresserar är vilka sociala normer, gällande 
nyttjande av annans mark, som ges rättslig relevans, och som därmed för upp den 
sociala normen till en rättslig norm betecknad allemansrätt. För att finna den sedvana 
som ges rättslig relevans vad gäller allemansrätten, det vill säga för att utröna ett 
innehåll i allemansrätten, har jag funnit att det finns anledning att söka i rättspraxis.  
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3 Allemansrätten – en del av en reglering syftande till 
lämpligt marknyttjande (för ändamålsenlig 
markanvändning) 

3.1 Inledning  
I detta kapitel ägnas uppmärksamhet åt frågan vad som ligger bakom domstolens 
intresseavvägning i konflikter rörande olika former av markanvändning. Det som därvid 
särskilt intresserar är vad som är avgörande i själva avvägningsmomentet. Vad är det 
som, i en avvägning mellan intresset av att använda marken för allemansrättsligt 
nyttjande och intresset av att använda marken för något annat ändamål, får vågskålen att 
väga över åt endera hållet? I detta kapitel placeras frågan in i kontexten reglering av 
markanvändning.  
 
 

3.2 Allemansrätten och överväganden som görs i domstolen  

3.2.1 Syfte och intresseavvägningar i ärenden rörande 
marknyttjande 

Resonemanget i kapitel 2, om allemansrättens historiska ursprung, placerar in de 
allemansrättsliga reglerna i en kontext av reglering av markanvändning - vad och hur 
får/kan mark användas till? Rätten att nyttja annans mark under åberopande av 
allemansrätten, är delvis icke lagstiftad reglering. Rätten har i stället sin legitimitet i en 
social norm avseende olika sätt att nyttja annans mark, vilken, genom domstols 
accepterande av den sociala normens utövande under en uppfattning av opinio 
necessitatis, upphöjs till en rättslig norm. Den rättsliga normen reglerar på vilket sätt det 
är tillåtet för annan än markägaren att nyttja markägarens mark under åberopande av 
allemansrätten. 
 
Rättsligt relevanta överväganden om allemansrätten görs i en kontext av överväganden 
rörande markanvändning av högst olika slag. Eftersom allemansrätten placeras in i 
kontexten reglering av markanvändningen är det befogat att studera vilka överväganden 
domstolen gör i konflikter rörande markanvändning över huvud taget. Det finns 
anledning att först diskutera vad som är avgörande i avvägningsmomentet, i en konflikt 
mellan olika intressen av att använda mark, på ett övergripande plan - för att i slutet av 
detta kapitel åter ha allemansrätten specifikt i fokus.  
 
Intresseavvägningen i det enskilda fallet torde ofta ske med syftet, eller ändamålet, med 
regeln i blickfånget. Frågan om vad som är avgörande i avvägningsmomentet involverar 
därmed frågan om syftet med regleringen av marknyttjandet. Nu låter sig ändamålet 
med en regel inte så lätt fångas. En regel kan ha flera olika ändamål, vilka sinsemellan 
kan vara motstridiga. Det är vidare inte alltid helt lätt att redogöra för vad som är 
ändamålet med en regel - är det det i förarbetena uttalade syftet eller det ändamål med 
regeln som synliggörs genom att man ser till de verkningar regeln har i tillämpningen på 
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de klara fallen eller något annat?233 Trots svårigheten att fånga ändamålet med en regel, 
hävdar jag ändå att rättstillämparen i sin tillämpning av lagregeln strävar mot en i det 
enskilda fallet ändamålsenlig lösning.234 Att denna ändamålsenliga lösning ändå inte 
alltid förmår uppfylla ändamålet med regeln, eller att den inte förmår uppfylla alla de 
ändamål som bär upp regeln, är en annan sak.235 
 
Vad som tilldrar sig intresset i detta kapitel är alltså syftet, eller syftena, med den nu 
gällande regleringen av marknyttjandet - vari allemansrätten utgör en del - varmed avses 
den eller de målsättningar som kan skönjas i respektive regelverk. Diskussionen om 
syftet med en viss reglering inkluderar en diskussion om de intressen, som, i 
tillämpningssituationen, måste vägas mot varandra.  
 

3.2.2 Intresseavvägningen i domstolen 
I en konflikt rörande olika former av markanvändning, ligger vanligen i ena vågskålen 
markägarens intressen. Det framhålls ofta att allemansrätten, i snäv bemärkelse, är en 
inskränkning i äganderätten.236 Det är emellertid endast möjligt att hävda att viss 
markanvändning utgör en inskränkning i äganderätten, om man menar att äganderätten 
egentligen borde omfatta också den markanvändningen. För att en givande diskussion, 
om hur allemansrätten förhåller sig till markäganderätten, ska kunna företas, fordras 
också en studie av äganderätten. Först efter en diskussionen om vad markäganderätten 
omfattar, kan en fortsatt diskussion om förhållandet äganderätt - allemansrätten föras. 
 
Om markägarens intressen ska placeras i ena vågskålen, väcks frågan vilka intressen 
som ska placeras i den andra vågskålen. Det verkar som om svaret på den frågan måste 
lyda: de intressen som ligger bakom regleringen av markanvändning. Det innebär att i 
rättstillämpningen kommer markägarens intressen att vägas mot ett allmänt intresse av 
något slag, som kan ses ligga bakom markanvändningsregleringen. Här är det dock 
viktigt att uppmärksamma att en konflikt rörande olika former av markanvändning inte 
alltid innebär att det är markägarens intressen som vägs mot allmänna intressen. 
Situationen är emellanåt än mer komplicerad. I vissa fall är det nämligen ett annat 
allmänt intresse, och inte markägarens enskilda intressen, som placeras i den ena 
vågskålen. I dessa fall görs intresseavvägningen således mellan två olika allmänna 

                                                 
233 Skillnaden mellan en lags syften som framkommer i lagens förarbeten och en lags ändamål som 
kommer till uttryck i domstolens tillämpning i de klara och oproblematiska fallen, finns det anledning att 
återkomma till senare i detta arbete (se kapitel 3.4.2.3 nedan). Just nu talar jag emellertid om syftet med 
en lag och ändamålet med densamma som synonymer. För en diskussion om ändamålsenlig tolkning, se 
till exempel Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning. En lärobok i allmän rättslära,  framför 
allt s 480 ff om Ekelöfs teleologiska metod, Kellgren, J., Mål och metoder vid tolkning av skattelag, 
Andersson, H., Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, s 192ff, Hellner, J., 
Metodproblem i rättsvetenskapen. Studier i förmögenhetsrätt, s 207ff, Åhman, K., Egendomsskyddet. 
Äganderätten enligt artikel 1 första tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen om de mänskliga 
fri- och rättigheterna, s 31ff. 
234 Strömholm har konstaterat att det på de allmänna idéernas plan råder enighet om att en lagtolkning 
som inte beaktar ändamålssynpunkter är förkastlig, men att enigheten inte sträcker sig så mycket längre, 
Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning. En lärobok i allmän rättslära, s 492ff. Detta 
förhållande gör reflektionen om begreppet lagens ändamål väsentlig, se not 233 ovan.  
235 Se mer om detta i kapitel 3.4.2.3 nedan. 
236 Se till exempel prop. 1997/98:45 del 1, s 301, prop. 1993/94:117 s 19f. 
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intressen.237 En av orsakerna till att denna situation kan uppkomma, är att 
markanvändningsreglerna är av så inbördes olika slag och syftar till upprätthållande av 
så många olika intressen.  
 
Oavsett om markägarens enskilda intresse ska vägas mot ett allmänt intresse eller om 
två allmänna intressen ska vägas mot varandra, måste intresseavvägningen som sådan 
göras. Hur ser då de intresseavvägningar ut som kommer inför domstolens bedömande? 
 
I RÅ 2002 not 45 (här kallat Österåkersmålet) ansöktes om bygglov för ett redan 
uppfört fritidshus i Österåkers kommun. Fastigheten låg inom ett område som, enligt 
naturresurslagen, var av riksintresse för friluftslivet, med hänsyn till de natur- och 
kulturvärden som fanns där. Fastigheten låg dessutom inom strandskyddsområde. På 
området hade tidigare legat en liknande byggnad, om än med mindre bostadsyta, och 
sökandena argumenterade för att det därför inte kunde vara fråga om ianspråktagande av 
mark där allmänheten tidigare fått röra sig fritt. Sökandena argumenterade vidare för att 
skada inte skulle uppkomma på områdets kultur- eller naturvärden och att inte heller 
turismens och friluftslivets intressen skulle skadas av byggföretaget. Regeringen, vars 
beslut regeringsrätten fastställde, fann emellertid att det, med hänsyn till de 
bevarandeintressen som gällde för området, liksom det bebyggelsetryck som samtidigt 
fanns, var angeläget att styra bebyggelseutvecklingen på ett sådant sätt att de 
föreliggande allmänna intressena kunde tillgodoses. Det fanns från allmän synpunkt, 
fann regeringen, starka skäl som talade emot byggföretaget. Regeringen fann dessa 
allmänna intressen väga tyngre än det enskilda intresset av att tillåta ett fritidshus på 
platsen. 
 
I målet synes domstolen ha funnit intresset av att bevara områdets kultur- och 
naturvärden - till gagn för allmänheten får man anta - tillsammans med uppfattningen att 
tillstånd till nybyggnation är prejudicerande, vilket skulle kunna leda till ett krav på 
ändrad praxis i andra fall, vara av sådan styrka att markägarens enskilda intresse av att 
kunna bebygga fastigheten, fick ge vika. Bevarandeintresset synes vara av ett mycket 
starkt slag, eftersom inte ens det förhållandet att den aktuella marken, enligt vad som 
framkom i ärendet, inte längre var allemansrättsligt tillgänglig ledde till att markägarens 
intresse av att bebygga marken kunde tillgodoses. Områdets kultur- och naturvärden 
bedömdes ändå vara av sådant allmänt intresse att de vägde tyngre än markägarens 
enskilda intresse.  
 
Man kan reflektera över i vilken grad det höga bebyggelsetrycket och intresset av att 
stävja en icke önskvärd bebyggelseutveckling spelade in i avgörandet. Vidare kan man 
ställa sig frågan hur utgången i ärendet hade blivit om den omtvistade byggnationen 
hade avsetts ske i en mindre tättbefolkad del av Sverige. Hade utgången blivit 
annorlunda och varför i så fall? Dessa frågor får betydelse vid en reflektion över vilket 
intresse, eller vilka intressen, som, i domstolens argumentation och avgörande, ges 
företräde framför andra intressen. Svaret på frågorna har betydelse inte bara för 

                                                 
237 Se till exempel RH 1994:30, som avsåg upprättande av en småbåtshamn. I målet vägdes intresset av 
upprättande en kommunal småbåtshamn mot intresset av tillgång till stranden grundad på bland annat 
allemansrätten. 
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utgången i rättsfallet, och alltså i avgörandet av den rättsliga huvudfrågan i rättsfallet, 
utan också i analysen av allemansrätten. Om byggnationen i Österåkersmålet238 hade 
tillåtits, i fall fastigheten hade varit belägen i en mindre tättbefolkad del av Sverige, 
betyder det, att marknyttjandet där, av domstolen, bedöms på ett annat sätt än i en 
tättbebyggd region. I avvägningen mellan de olika i ärendet ingående intressena, skulle 
domstolen, i sådant fall, ha gjort en annan bedömning än vad som nu skedde. Det 
allmänna intresset av att bevara kultur- och naturvärden skulle ha bedömts väga lättare 
än markägarens enskilda intresse av att bebygga marken. Vad skulle i så fall ha kunnat 
motivera en sådan skillnad i bedömningen? 
 
NJA 1981 s 581 (här kallat Norånmålet) aktualiserar frågan om markägares enskilda 
intresse av att kunna bebygga en fastighet i förhållande till det allmänna intresset av 
upprätthållande av strandskyddet. Genom köpekontrakt förvärvades år 1962 en styck 
obebyggd tomt, belägen vid ett vattendrag i Dalarna. På grund av olika omständigheter 
dröjde emellertid ansökan om avstyckning av området, för fritidsbostadsändamål, till år 
1974. Vid denna senare tidpunkt gällde såväl utomplansbestämmelser som strandskydd 
för området i fråga och tätbebyggelse hade uppkommit. Enligt 
fastighetsbildningsmyndigheten gjorde såväl strandskyddet som de allmänna 
planläggningsprinciperna det föga troligt att ytterligare bebyggelse skulle komma att 
tillåtas utefter vattendraget. Ansökan om fastighetsbildning avslogs därför. I hovrätten 
argumenterade sökanden för att området, som bestod av en äng, endast kunde användas 
för bete eller till fritidsbebyggelse. Sökanden anförde vidare, att vattendraget var grunt 
och inte lämpade sig för bad, och att marken inte heller lämpade sig för någon annan 
form av friluftsliv. Hovrätten svarade på detta att området visserligen låg inom 
strandskyddsområde, men att strandskyddsföreskrifternas enda syfte var att bevara den 
möjlighet till bad och friluftsliv inom strandområden som föreligger enligt 
allemansrätten.239 Med hänsyn till terrängförhållandena, bland annat vattendragets ringa 
djup, steniga bädd och igenvuxna strand, samt områdets belägenhet, fann hovrätten att 
styckningslotten var av sådan beskaffenhet att den uppenbarligen saknade betydelse för 
bad och friluftsliv. Därför förelåg särskilda skäl för undantag från strandskyddet. 
 
Sedan domen överklagats fann Högsta domstolen att strandskyddsbestämmelserna inte 
enbart syftar på nu gällande förhållanden, utan också ska förhindra ett ianspråktagande 
som för framtiden utesluter strandområdenas nyttjande för rekreationsändamål. Högsta 
domstolen argumenterade därvid för att om, såsom i detta fall, en begärd avstyckning 
syftar till att inom strandskyddsområde avskilja tomtplats för ny bebyggelse, måste detta 
i princip motverka syftet med strandskyddsbestämmelserna. Domstolen fann att en 
motsatt bedömning endast kan komma ifråga när det av omständigheterna framgår att 
åtgärden är utan reell betydelse för friluftslivet - till exempel därför att rätten att nyttja 
marken under åberopande av allemansrätten, på grund av redan befintlig bebyggelse, 
redan är utsläckt inom strandområdet. I detta fall, menade Högsta domstolen, fanns det 
anledning att särskilt fästa sig vid uttalanden om att en bebyggelse på styckningslotten 
skulle kunna inverka menligt på förutsättningarna att utnyttja andra obebyggda 

                                                 
238 RÅ 2002 not 45. 
239 Här finns det anledning att påpeka att till grund för avgörandet låg då gällande strandskyddsregler - 
vilka, till skillnad från nu gällande regler, endast omfattade ett syfte.  
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strandområden i närheten för ostört friluftsliv. Därtill fanns, enligt Högsta domstolen, 
anledning att ta fasta på det förhållandet att bedömningen inte borde ske endast med 
hänsyn till nu föreliggande faktiska förhållanden. 
 
I Norånmålet240 synes det som om Högsta domstolen har funnit att intresset av att nyttja 
mark enligt allemansrättens regler har sådan tyngd, att inte ens om den mark som tvisten 
gällde inte nyttjades enligt allemansrättens regler, utan att det var den omkringliggande 
marken som kom i åtanke för nyttjande enligt allemansrätten, kunde markägarens 
enskilda intresse uppväga det allmänna intresset av att bevara marken obebyggd. Det 
förefaller inte orimligt att intresseavvägningarna vilar på bakomliggande, mindre 
synliga föreställningar om hur mark lämpligen används - och som i sin tur kanske har 
sin grund i överordnade intressen. Hur hade till exempel utgången blivit om det inte 
hade varit fråga om att nyttja marken för fritidsbebyggelse, utan om att nyttja marken 
för jordbruksverksamhet? Och hade hovrätten kommit till ett annat slut om området 
legat naturskönt, med en lättillgänglig badstrand? Hade Högsta domstolen kommit till 
ett annat slut om området hade legat långt från tätbebyggelse, med flera liknande 
vattendrag i sin närmaste omgivning?  
 
Eftersom argumentationen i de olika instanserna kretsar kring dessa förhållanden, måste 
förhållandena i fråga ha varit av betydelse i avvägningen mellan de i rättsfallet 
förekommande intressena. Precis som i Österåkersmålet ovan, är det även i detta fall 
rimligt att fråga vad det är som motiverar den intresseavvägning som görs.  
 
Att domstolarnas argumentation kretsar kring frågorna om markens karaktär, läge och 
möjliga användningsområde är nu inte oförståeligt på något sätt, eftersom det är dessa 
frågor som är markanvändningsreglernas föremål. Vad som däremot inte är klart är vad 
som motiverar de intresseavvägningar som görs i de enskilda fallen. Detta finns det 
anledning att diskutera vidare.  
 
 

3.3 Äganderätt till mark 

3.3.1 Inledning 
Som kort nämndes i kapitel 2.3.6.2 visar den svenska synen på äganderätt, inkluderande 
markäganderätt, tydliga spår av ett liberalt äganderättsbegrepp starkt präglat av det 
romerskrättsliga ägandebegreppet. Dessa begrepp präglas i sin tur av en syn på ägandet 
som absolut, i den meningen att äganderätten utgör den yttersta rättigheten till ett visst 
objekt. Exakt vad den yttersta rättigheten till ett objekt är, är emellertid inte definierat, 
och i den rättsvetenskapliga litteraturen refereras ofta till äganderätten som ett knippe 
med rättigheter.241 Diskussionen i detta delavsnitt handlar om hur äganderätten, och då 
särskilt markäganderätten, definieras i den moderna rättsvetenskapliga litteraturen. 

                                                 
240 NJA 1981 s 581. 
241 Se till exempel Åhman, K., Egendomsskyddet. Äganderätten enligt artikel 1 första tilläggsprotokollet 
till den europeiska konventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna, s 40, Ågren, M., Att hävda sin 
rätt. Synen på jordägandet i 1600-talets Sverige, speglad i institutet urminnes hävd, s 42ff och i de 
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3.3.2 Den moderna äganderättens födelse 
Övergången från det feodalsamhälle som diskuteras i kapitel 2.3.6.2, till ett ”modernt” 
samhälle åtföljdes av, eller vägleddes kanske av, starka politiska och rätts- och 
samhällsfilosofiska strömningar. 
 
Den äldre äganderätten hade uppkommit i ett, i grunden, helt annorlunda samhälle än 
vårt, där markens värde länge låg i möjligheten att faktiskt nyttja marken. Att marken 
skulle kunna ha eller ges ett värde genom att den avyttrades eller pantsattes kom 
knappast i åtanke. 242 I och med att den romerska rätten i så stor utsträckning kom att 
påverka den europeiska rättsutvecklingen243, och då särskilt den tyska rätten244, 
förändrades egendoms- och äganderättsbegreppets konturer - om än inte så att det antog 
samma konturer som det klassiska romerska äganderättsbegreppet.245 
 
Ett karakteristiskt drag för den romerska äganderätten var dess absoluta karaktär. Att 
äganderätten var absolut, innebar att man menade att bara en person, i ett hierarkiskt 
system, kunde vara ägare av ett ting. Denne ägare hade rätt att råda över tinget och 
kunde kräva det tillbaka av var och en som på ett orätt sätt fått tinget i sin besittning. 
Äganderätten var den mest omfattande rätt man kunde ha över en sak - ”die 
privatrechtlicher Vollherrschaft, die zwar auf verschiedene Arten beschränkt werden 
kann, aber nicht von vornherein beschränkt ist”.246 
 

                                                                                                                                               
resonemang som förs i Idéer om ägande, Tidens Idéserie 7, 2 uppl., Tidens förlag, Stockholm 1994. Se 
vidare nedan i kapitel 3.3.3.2 och 3.3.3.3.  
242 Inger, G., Svensk rättshistoria, s 36. 
243 Detta skedde i samband med den rättsskola som uppstod i Bologna i slutet av 1000-talet, till vilken 
studenter från hela Europa kom för att studera romersk och kanonisk rätt. Med tiden kom denna Bologna-
skola att medföra en i många avseenden gemensam europeisk rätt, eftersom de juridiskt skolade i Europa 
hade samma bakgrund. Nedteckningen av de svenska landskapslagarna har till exempel ansetts ha sin 
grund i att juridiskt skolade kyrkligt anställda kunde överföra dessa lagar från muntlig till skriftlig form, 
Tamm, D., Romersk rätt och europeisk rättsutveckling, 2 uppl., Nerenius & Santérus Förlag, Stockholm 
1996, s 256ff. 
244 För Tysklands del innebar rättsskolan i Bologna att man helt upptog den romerska rätten som gällande 
rätt. Denna reception av den romerska rätten innebar i sin tur att den tidigare gällande germanska rätten 
fördes åt sidan. Det kan f.ö. noteras att trots att det även kom nordiska studenter till Bologna, kom dessa 
inte att påverka rättsutvecklingen i sina respektive hemländer på samma sätt som de tyska kollegorna. En 
betydande orsak till detta lär ha varit deras ringa antal. Dessutom förekom det vid denna tid inga juridiskt 
skolade vid de nordiska domstolarna. Endast inom kyrkan, och vid de kyrkliga domstolarna, kunde 
jurister nå en befattning. Att den romerska rätten trots detta har flutit in i svensk och övrig nordisk rätt 
torde hänga samman med det stora inflytandet från övrig europeisk rätt, och då kanske speciellt 
inflytandet från den tyska rätten - som ju helt hade recepterat den romerska rätten, jfr Tamm, D., Romersk 
rätt och europeisk rättsutveckling, s 267ff . Tamm avfärdar dessutom tanken på att den tyska receptionen 
skulle hänga samman med det tysk-romerska kejsarriket som en fortsättning av det romerska riket. Han 
menar i stället att den rättsliga utvecklingen i detta avseende helt är avhängig att studenterna från Bologna 
lärt sig en ny juridisk metod. 
245 Den romerska rätten var praktiskt inriktad, vilket innebär att den avsåg att lösa reella konflikter, men 
den innebar inte någon idé om ägandets ursprung eller grund, utan tog ägandet, enskilt eller kollektivt, för 
givet. Frågan om ägandets ursprung och grund uppkom först under en senare period, Åhman, K., 
Egendomsskyddet. Äganderätten enligt artikel 1 första tilläggsprotokollet till den europeiska 
konventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna, s 52f. 
246 Kaser, M., Römisches Privatrecht: ein Studienbuch, 16. Aufl. Beck, München 1992, s 104. 
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Det förhållandet att ägaren kunde råda över tinget innebar emellertid inte en oinskränkt 
rätt att råda över egendomen, utan på grund av hänsyn till omgivningen gällde vissa 
rådighetsinskränkningar. Inskränkningar i äganderätten förelåg både inom och utom den 
privaträttsliga sfären. Till de privaträttsliga inskränkningarna hörde bland annat förbud 
mot avyttring av olika jordinnehavstyper, grannelagsrättsliga inskränkningar samt 
hänsyn till eventuella medägare.247 Inskränkningarna utanför den privaträttsliga sfären 
avsåg att tillgodose dels sociala intressen, dels offentliga intressen. Sålunda stadgades 
till exempel, för att tillgodose det sociala intresset, att nyttjandet inte fick skada andra. 
Stadganden som avsåg att tillgodose offentliga intressen rörde huvudsakligen 
byggnation och sanitära förhållanden, men även vissa religiösa intressen och 
bekämpning av alltför luxuösa förhållanden.248  
 
Det medeltida Europas äganderättsbegrepp var annorlunda utformat. I det romerska 
systemet utgjorde äganderätten det tankemässiga centrum kring vilket en mängd andra 
rättigheter rörde sig. I det europeiska systemet saknades den totala 
begreppskonstruktion som låg till grund för den romerska rätten. Därtill kom att den 
skarpa gränsen mellan ägande och andra rättigheter rörande tinget, som existerade i den 
romerska rätten, helt saknades i den europeiska rätten. Själva den grundläggande 
meningen, i vad ägande innebar, var med andra ord vitt åtskilda från varandra i de olika 
rättsliga systemen. Detta innebar en särskild komplikation när de två synsätten 
möttes.249 
 
Här är det viktigt att erinra sig att äganderättsbegreppet som sådant redan existerade i 
den medeltida europeiska rätten. Begreppet hade emellertid en annan innebörd. Genom 
olika former av påverkan erhöll äganderättsbegreppet sålunda ett nytt innehåll. Det 
förhållandet att begreppet fick ett nytt innehåll medförde genomgripande verkningar. 
Den process som sattes igång under denna period kom att få mycket stor betydelse för 
hela samhällsutvecklingen, och detta inte genom att ett nytt begrepp infördes, utan 
genom att ett redan existerande rättsligt begrepp gavs ett nytt innehåll!250 
 
Grunden till förändringsprocessen av det europeiska äganderättsbegreppet finns att 
hämta i glossatorernas och postglossatorernas arbete.251 Förändringsprocessen förklaras 

                                                 
247 Av de grannelagsrättsliga inskränkningarna kan nämnas att den tomtägare, vars träd hade grenar som 
hängde ut över tomtgränsen och som skuggade grannen, var skyldig att hugga undan grenarna eller tillåta 
att grannen på egen hand utförde det arbetet. Vidare fick ägaren plocka sådan frukt, som trillade ner på 
grannens tomt, endast varannan dag. Dessutom gällde en nödrätt att ta väg över annans tomt, om det 
saknades möjlighet att annars ta sig ut på allmän väg eller om detta endast kunde ske under stora 
svårigheter, Kaser, M., Römisches Privatrecht, s 110f. 
248 Kaser, M., Römisches Privatrecht, s 108 ff, Tamm, D., Romersk rätt och europeisk rättsutveckling,      
s 78f 
249 Jfr kapitel 2.3.6.2 ovan. 
250 Förändringen synes aktualisera, och exemplifiera, den diskussion om rättsvetenskapens 
”berättartekniker” som Håkan Andersson för i Rättens narratologiska dimensioner - interaktion och 
konstruktion i Interaktiv rättsvetenskap. En antologi. (red. Gräns, M., och Westerlund, S.), Uppsala 
universitet , Uppsala 2006. 
251 Glossatorerna var verksamma i den medeltida rättsskolan, med centrum i Bologna. De gjorde sig 
kända genom de kommentarer som de utarbetade till den romerska rätten och den övriga rättslitteratur 
som de producerade, Tamm, D., Romersk rätt och europeisk rättsutveckling, s 259ff, Anners, E., Den 
europeiska rättens historia 1, s 125ff. 
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vanligen med att den uppkom, då glossatorerna såg att det i praktiken inte existerade ett 
juridiskt-tekniskt ändamålsenligt äganderättsbegrepp. Särskilt när det gällde jordägandet 
blev detta förhållande uppenbart och glossatorernas arbete utmynnade i den i kapitel 
2.3.6.2 nämnda dominium-läran - en lära om delat ägandeskap - som kom att leva kvar 
långt in i modern tid.252  
 
Det har samtidigt rests invändningar mot denna historiebeskrivning. Det har därvid 
påpekats att man kanske inte ska överskatta betydelsen av dominium-läran - den tillkom 
inte för att förändra något i ägandestrukturen, utan för att föra in den europeiska 
ägandestrukturen i den romerska äganderättskonstruktionen. Att det romerska 
äganderättsbegreppet inte helt stämde överens med äganderättsstrukturen i den feodala 
världen togs det i förändringsarbetet mindre hänsyn till.253 Det förefaller som om denna 
invändning mot att ge dominium-läran en alltför stor betydelse, ger uttryck för 
uppfattningen att dominium-läran egentligen bara satte ord på ett redan existerande 
förhållande. Detta är för övrigt också något som synes komma till uttryck i Erik Anners 
lärobok i rättshistoria.254 Man bör kunna tolka invändningarna på så sätt att olika former 
av besittning tidigare hade betecknats som ägande, men att glossatorerna önskade 
systematisera ägandet. Glossatorerna fann därvid passande beteckningar på ett redan 
existerande faktiskt förhållande. Systematiseringen i sig skapade därmed inte 
feodalsamhället - det fanns redan tidigare där - men gav en teoretisk grund för 
detsamma.  
  
Den första stora strömningen med betydelse för det moderna äganderättsbegreppets 
utveckling, var liberalismen. Liberalismens grundläggande idé om individens frihet var 
starkt förbunden med tanken på en rätt för denna fria individ att äga. Detta har uttryckts 
som att den nya, liberala äganderätten mer handlade om ägaren än om det ägda.255 I den 
juridiska litteraturen finner man inte mycket som visar hur det kom sig att begreppet 
ägande faktiskt förändrades. En av orsakerna till detta kan vara att den klassiska 
romersk-rättsliga konstruktionen passade den liberala läran mycket bra.  
 
En grundsten i den klassisk-romerska konstruktionen var rätten att förfoga över det 
ägda. Denna grundsten övertogs under 1600- och 1700-talen av naturrättsliga 
företrädare. I tysk juridisk litteratur sägs på 1700-talet att äganderätten innebär en rätt 
att ”über die Sache frei und ungehindert zu disponieren”.256 Denna frihet och 
oinskränkbarhet ledde så småningom över från dispositionsrätt till att avse hela 
                                                 
252 Feenstra, R., Der Eigentumsbegriff bei Hugo Grotius im Licht einiger mittelalterlicher und 
spätscholastischer Quellen i Festschrift für Franz Wieacker zum 70. Geburtstag, s 212 ff, Schwab, 
Eigentum i Geschichtliche Grundbegriffe, Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in 
Deutschland, s 70ff. Jfr vidare rättsutvecklingen så som den beskrivs i Inger, G., Svensk rättshistoria, 
samt Anners E., Den europeiska rättens historia 1, bland annat s 133f. 
253 Schwab, Eigentum i Geschichtliche Grundbegriffe, Historisches Lexikon zur politisch-sozialen 
Sprache in Deutschland, s 72. Se också Anners, E., Den europeiska rättens historia 1, s 133 f. 
254 Anners, E., Den europeiska rättens historia I, s 133f. 
255 Schwab, Eigentum i Geschichtliche Grundbegriffe, Historisches Lexikon zur politisch-sozialen 
Sprache in Deutschland, s 74. Jfr även Åhman, K., Egendomsskyddet. Äganderätten enligt artikel 1 första 
tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna, s 69f, om 
liberal och social äganderätt. 
256 Schwab, Eigentum i Geschichtliche Grundbegriffe, Historisches Lexikon zur politisch-sozialen 
Sprache in Deutschland, s 75. 
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äganderättsbegreppet. Sålunda sägs det, i litteratur från det tidiga 1800-talet, till 
exempel att äganderätten är en, till sin natur, oinskränkt rätt257 och att det är en i allt 
väsentligt oinskränkbar rätt.258 
 
Dessa tongångar befinner sig mycket långt från dominium-lärans tankar om delat 
ägandeskap mellan jordägaren och ”arrendatorn”, och är en förändring i synen på 
äganderätten som också Karin Åhman har redovisat i sin avhandling om 
egendomsskyddet.259 Även när det gäller denna nya äganderättslära har det påpekats att 
den kanske inte skall överskattas. I sig själv sa den inte så mycket, utan det var först när 
den fylldes med ett innehåll som den kom att betyda något. Och det var här, menar 
Schwab, som den liberala frihetsläran kom in i bilden. I den politiska liberalismen knöts 
äganderättsbegreppet samman med idén om personlig och politisk frihet.260 
 
Den teoretiska utgångspunkten var läran om egendomens ursprung. John Lockes 
egendomslära från 1600-talets slut var här av grundläggande betydelse. Locke utgick 
från tanken att tingen, i ett naturligt tillstånd, ägs av människorna gemensamt, eftersom 
Gud givit människorna världen gemensamt.261 Redan i det naturliga tillståndet ägde 
människan emellertid något eget - sin egen person. Genom sitt arbete, med sin egen 
person, kunde människan bli ägare av ting. När den egendom som kommer från naturen, 
frukter och bär med mera, förs ut ur det naturliga tillståndet genom av människan utfört 
arbete, gör människan egendomen till sin egen.262 Karin Åhman poängterar i sin 
avhandling att arbetsteorin bara är en del av Lockes idéer, och att den andra delen 
handlar om varför just enskild äganderätt uppstår, till skillnad från arbetsteorins hur 
enskilt ägande uppstår.263 Varför-frågan får sitt svar i att Locke utgår från att den 
värdeskapande effekt, som uppstår i arbetet, i sig rättfärdigar den enskilda äganderätten. 
Det handlar således om en rätt för individen att tillskapa sig ett visst överflöd. ”Denna 
senare tolkning av Locke är också i linje med hur hans samtid uppfattade honom; som 
en försvarare av dåtidens klasser och rådande egendomsinnehav med rätt för individerna 
att öka sina innehav.”264   
 

                                                 
257 Mackeldey, F., Lehrbuch des heutigen Römisches Rechts, Bd 1, 8 uppl., Gießen 1829. 
258 Schwab, Eigentum i Geschichtliche Grundbegriffe, Historisches Lexikon zur politisch-sozialen 
Sprache in Deutschland, s 75. 
259 Åhman, K., Egendomsskyddet. Äganderätten enligt artikel 1 första tilläggsprotokollet till den 
europeiska konventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna, s 55ff. 
260 Schwab, Eigentum i Geschichtliche Grundbegriffe, Historisches Lexikon zur politisch-sozialen 
Sprache in Deutschland, s 79ff. 
261 Locke, J., Two Treaties of Government i svensk översättning av Mautner, T., i Rättsteoretiska 
klassiker. En antologi utgiven av Strömholm, S. och Frändberg, Å., Bokförlaget Thales, Stockholm1988, 
s 171. 
262 Locke, J., Two Treaties of Government i svensk översättning av Mautner, T., i Rättsteoretiska 
klassiker. En antologi utgiven av Strömholm, S. och Frändberg, Å, s 172. 
263 Åhman, K., Egendomsskyddet. Äganderätten enligt artikel 1 första tilläggsprotokollet till den 
europeiska konventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna, s 57 f. 
264 Åhman, K., Egendomsskyddet. Äganderätten enligt artikel 1 första tilläggsprotokollet till den 
europeiska konventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna, s 57. 
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3.3.3 Äganderättsbegreppet i rättsvetenskaplig litteratur 

3.3.3.1 Introduktion 
Det idéfilosofiska arvet från John Locke har sedermera sådana tänkare som Rawls och 
Nozick, för att nämna två av de ”stora” moderna filosoferna, haft att förhålla sig till. Av 
de båda brukar Nozick nämnas som förvaltaren/ utvecklaren av Lockes idéer, eftersom 
han i likhet med Locke försvarar idén om vissa absoluta rättigheter - äganderätten, bland 
annat - medan Rawls arbetar med frågeställningen efter vilka principer ett rättvist 
samhälle ska ordnas.265  
 
Såväl Rawls som Nozicks teorier förs med siktet inställt mot vad som kan sägas vara 
”det goda samhället.”  
 

3.3.3.2 Diskussionen i svensk rättsvetenskaplig litteratur om 
äganderätten 

Då det i svensk fastighetsrättslig litteratur sägs att rättskällorna, rörande 
markäganderätten i dag, är oklara vad gäller dels fastighetens sträckning, dels vilka 
markägarens befogenheter är266, vilar uttalandet på en modern uppfattning om vad 
äganderätt är. Åtminstone sedan 1900-talets början har diskussionen om 
markäganderätten i Sverige kretsat kring ett nav bestående av en diskussion om dels 
huruvida äganderätten har en i sig inneboende minsta kärna av innehåll267, dels om det 
finns en positiv bestämning av markäganderätten eller om den endast är att definiera 
negativt268, dels hur man ska definiera äganderättens innehåll269.  

                                                 
265 Rawls stora inflytande över diskussionen i såväl samhällsvetenskaperna (vartill jag här räknar 
juridiken) som den filosofiska disciplinen blir uppenbar om man ser till det stora antal böcker och artiklar 
som dels refererar till Rawls idéer, dels argumenterar emot, alternativt vidareutvecklar Rawls tankar. Se 
till exempel Rawls egen text i A Theory of Justice, (Rev.ed.), Oxford University Press, Oxford 1999, 
densamme Rättvisa som rent spel och Rättvis fördelning i Idéer om rättvisa, 2 uppl., Tidens idéserie 1, 
Tidens förlag, Stockholm 1993, Hansson, S. O., Introduktion till John Rawls i Idéer om rättvisa, s 9ff, 
särskilt s 17 - 22,  Hare, R.M., Moraliskt tänkande. Dess nivåer, metod och syfte, Bokförlaget Thales, 
Stockholm 1994, Barry, B., John Rawls and the Search for Stability i Ethics,  July 1995, The University 
of Chicago, s 874 - 915, Åhman, K., Egendomsskyddet. Äganderätten enligt artikel 1 första 
tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna, s 65ff, 
Nozick, R., Anarki, stat och utopi, 2 uppl., Timbro, Stockholm 2001, Peczenik, A., Vad är rätt? Om 
demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation ang Rawls s 415ff, Simmonds, N. E., Juridiska 
principfrågor. Rättvisa, gällande rätt och rättigheter, Norstedts Juridik, Stockholm 1988. 
266 Michanek, G., Energirätt. En undersökning från mark- och miljörättslig utgångspunkt med särskild 
inriktning på frågor om energihushållning, s 456ff, Allard, C., Two Sides of the Coin: Rights and Duties. 
The Interface between Environmental Law and Saami Law Based on a Comparison with Aoteoaroa/New 
Zealand and Canada, s 386ff. Jfr för övrigt diskussionen i prop. 2002/03:116 om det utvidgade 
egendomsbegreppet i 1 kap. 1 § jordabalken, att avse inte bara markytan utan också visst utrymme i 
vertikalled. 
267 Michanek, G., Energirätt. En undersökning från mark- och miljörättslig utgångspunkt med särskild 
inriktning på frågor om energihushållning , s 469ff, prop 1966:24, Lagberedningens förslag till jordabalk 
m.m. III 1909, s 105, Bergström, S., Om begreppet äganderätt inom fastighetsrätten i Svensk Juristtidning 
1956, s 145-162. 
268 Michanek, G., Energirätt. En undersökning från mark- och miljörättslig utgångspunkt med särskild 
inriktning på frågor om energihushållning, s 469ff, Bergström, S., Om begreppet äganderätt inom 
fastighetsrätten i Svensk Juristtidning 1956, s 145-162, Hillert, S., Servitut, förmån och last: en studie 
över servitutsfigurens funktion och avgränsning, särskilt dess förhållande till nyttjanderätt, Norstedt, 
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En allmän uppfattning i modern svensk rättsvetenskaplig litteratur är att äganderätten är 
ett knippe med rättigheter. Hur detta knippe ser ut, beskrivs lite olika från författare till 
författare, men de flesta är överens om att beskriva äganderätten som ett konglomerat av 
olika rättigheter som tillsammans bildar ett begrepp. En fördel med en sådan 
beskrivning är att sådana särskilda frågeställningar, som när äganderätten övergår från 
en person till en annan, vad som kan ägas, hur äganderätten skyddas mot tredje man och 
andra liknande frågor, kan besvaras separat - utan att andra i äganderätten ingående 
separata rättigheter måste dras in i diskussionen. En annan fördel är att man, om man 
vill se äganderätten i ett längre historiskt perspektiv, eller i ett kulturellt perspektiv, kan 
använda sig av äganderättsbegreppet - trots att det med all säkerhet kommer att vara 
fråga om olika ”sorters” äganderätt, i bemärkelsen att de i äganderätten ingående 
rättigheterna kommer att variera.270  
 
Samtidigt som uppfattningen om äganderätten som en knippesrättighet vunnit i stort sett 
allmänt gehör, finns anledning att ställa frågan huruvida detta knippe skulle kunna 
tunnas ut till i det närmaste ingenting. Frågan om ett begrepp, i detta fall äganderätt, kan 
föreligga, utan att ha en fast betydelsekärna, är i själva verket starkt förknippad med 
uppfattningen om rättens karaktär. Om man hävdar att äganderätten är vad lagstiftaren 
gör den till, inte en moralisk rätt - alltså vad som brukar kallas en rättspositivistisk 
inställning - är det inte obefogat att ställa frågan om det skulle vara möjligt för 
lagstiftaren att de facto inskränka äganderätten till ett minimum av rättigheter, så att 
begreppet för det stora flertalet skulle vara oigenkännligt.271  
 
Uppfattningen att äganderätten är ett knippe rättigheter, utan en fast betydelsekärna, är 
inte oemotsagd. Sålunda menade till exempel Ingemar Hedenius att det i begreppet 
ägande måste anses finnas en viss fast betydelsekärna. Begreppet kan inte bara ligga och 
skvalpa omkring. I ett arbete år 1975 presenterade Hedenius sin uppfattning om 
äganderätten som ett idealtypsbegrepp med två olika dimensioner: besittningsskydd och 
förfogandefrihet. Hedenius hänvisade i sin argumentation till Ross´ arbete angående 
demokrati, där Ross hade påpekat att idealtyper använda i vetenskapliga sammanhang, 
inte avbildar något verkligt. Idealtypens kunskapsvärde ligger i stället i att den, 
tillsammans med de ”linjer” som utstrålar från den, ger möjlighet att karakterisera 
verklighetens typer. Detta sker genom att läget, för verklighetens typer, anges 

                                                                                                                                               
Stockholm 1960, s 12, Hessler, H., Allmän Sakrätt: om det förmögenhetsrättsliga tredjemansskyddets 
principer, Norstedt, Stockholm 1973, s 42. 
269 Se de två tidigare noterna. Se också Holmström, B., Äganderätt och brukningsansvar. Idéer och 
intressen i svensk jordbrukspolitik, Almqvist & Wiksell International (distr.), Stockholm 1983. 
270 Ang skilda uppfattningen om vad ägande och egendom innebär, över tiden, kulturer och profession - se 
till exempel Ågren, M., Att hävda sin rätt. Synen på jordägandet i 1600-talets Sverige, speglad i institutet 
urminnes hävd, s 42 f, Åhman, K., Egendomsskyddet. Äganderätten enligt artikel 1 första 
tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna, s 40, samt 
diskussionen som förts i delavsnitten ovan. 
271 För en liknande diskussion, men nu avseende allemansrätten, se Bengtsson, B., En problematisk 
grundlagsändring i Svensk Juristtidning 1994, s 931. 
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topografiskt längs de linjer som utstrålar från idealtypen. Frågan som ställs är således, 
om verklighetens typer ligger nära eller fjärran i förhållande till idealtypen.272   
 
För äganderättsbegreppets del menade Hedenius alltså att två linjer kunde dras från 
idealtypen - nämligen besittningsskydd och förfogandefrihet. Huruvida fler linjer var 
möjliga att dra ville han inte ta ställning till. Samtidigt underströk han att idealtypen av 
äganderätt inte skulle avse något inom rättsordningen eftersträvansvärt, utan endast 
tjäna en jämförande roll.273  
 
Särskilt intressanta fann Hedenius de fall vara, där besittning och/eller förfogande 
bortfaller mot ägarens vilja, men där äganderätten trots allt finns kvar. Hedenius menade 
att detta var ett utfall av att regeln att ”besittningsskydd och förfoganderätt utgör de 
grundläggande dimensionerna av äganderätten”, är en prima facie-regel av samma 
karaktär som ”löften skall hållas”. Den senare regeln existerar som en nu gällande 
moralregel, likväl som vi alla är medvetna om att det existerar ett otal undantag från 
den. Trots alla undantag från prima facie-regeln, utgör den en hörnsten i det moraliska/ 
rättsliga allmänna medvetandet.274  
 
Uppfattningen att det faktiskt finns en en fast betydelsekärna i begreppet ägande har 
framförts även av andra moderna filosofer.275 Genom att föreställa sig en minsta möjliga 
kärna i begreppet har man velat komma förbi problematiken med att äganderätten skulle 
kunna urholkas till ”ingenting”, och ändå benämnas äganderätt. Här kan dock inflikas 
att sett i ett historiskt och kulturellt jämförande perspektiv är frågan om ett begrepp kan 
förändras till oigenkännlighet att besvara med ett entydigt ja! Det är precis det som har 
hänt med begreppet ägande - vilket är ett förhållande som inte bara historiker och 
rättshistoriker uppmärksammat, utan som även har varit föremål för diskussion i till 
exempel Karin Åhmans avhandling om egendomsskyddet.276 Begreppet ägande har 
existerat under lång tid, men har haft olika innebörd under olika epoker. Det är således 
fullt möjligt med en begreppsförvandling - vilket inte är ett svar på frågan huruvida 
lagstiftaren har legitimitet att genomföra en sådan förändring, av exempelvis 
äganderätten, att begreppet blir oigenkännlig. Det jakande svaret är endast att se som ett 
konstaterande ur ett historiskt komparativt perspektiv. Det är också så som jag har 
uppfattat Åhmans inställning i avhandlingen Egendomsskyddet. Äganderätten enligt 
artikel 1 första tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen om de mänskliga fri- 
och rättigheterna. Karin Åhman konstaterar där, att utgångspunkten, för beskrivningen i 
avhandlingen av den liberala äganderättsuppfattningen, är, att begreppet måste ses som 
ett rättsfaktum som för med sig vissa rättsföljder. Individen tillerkänns genom 
lagstiftningen vissa rättigheter som kan inskränkas. Åhman konstaterar att detta inte 

                                                 
272 Hedenius, I., Analysen av äganderättsbegreppet i Filosofi och rättsvetenskap, (red.: Belfrage, B., Stille, 
L.), Doxa, Lund 1975, s 37-61. 
273 Hedenius, I., Analysen av äganderättsbegreppet i Filosofi och rättsvetenskap, s 37-61. 
274 Hedenius, I., Analysen av äganderättsbegreppet i Filosofi och rättsvetenskap, Lund 1975, s 37-61, se 
särskilt s 59ff. 
275 Se redogörelsen i kapitel 3.3.3.1 ovan samt den redogörelse för olika författares synpunkter som görs i 
det föreliggande delavsnittet.  
276 Åhman, K., Egendomsskyddet. Äganderätten enligt artikel 1 första tilläggsprotokollet till den 
europeiska konventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna, kapitel 2. 
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behöver innebära ett förkastande av naturliga rättigheter eller ett förkastande av tanken 
att individen ska tillerkännas vissa grundläggande fri- och rättigheter.277 
 
Hur ser då det konglomerat, eller det knippe, av rättigheter ut, som den moderna 
rättsvetenskapen utgår ifrån? Denna fråga har väckt flera författares intresse278 och den 
av Henrik Hessler nedan redovisade diskussionen av rättighetsknippet utgör således 
endast en uppfattning. Det kan för övrigt noteras att äganderätten var föremål för en 
större diskussion under 1900-talets förra del, och att den diskussion som har förts senare 
i relativt stor utsträckning har hänvisat till den tidigare diskussionen.  
 
Hessler menar, att det förhållandet att en person har äganderätt till ett visst objekt, 
innebär, att det är just till denna person som alla de handlingsmöjligheter, som ingår i 
äganderätten, är knutna. Det är just denna person som kan utöva 
handlingsmöjligheterna.279 De förmögenhetsrättsliga rättigheterna är sammansatta av 
olika befogenheter, vilka Hessler systematiserar i utövning - ”Med 
utövningsbefogenheten eller -befogenheterna åsyftas som nämnt det materiella med 
avseende på en ekonomisk nyttighet som rättigheten går ut på”280 - befogenhet att 
rättsligt disponera över föremålet samt vissa förpliktelser som uppstår då en rättighet 
övergår från en person till en annan.281 Av dessa befogenheter är det själva utövningen 
som, enligt Hessler, utgör det synliga skiljemärket över de olika förmögenhetsrättsliga 
rättigheterna, och det är äganderätten som är den grundläggande juridiska 
nyttjandeformen. Normalt sett är objektet de ekonomiska nyttigheterna direkt - man 
äger en bil eller något annat och detta i sig är vad Hessler benämner utövningen. Hessler 
menar att äganderätten i princip innefattar alla de befogenheter med avseende å 
utövningen som rättsordningen medger. Äganderätten, som Hessler benämner ”den 
systematiska grundpelaren i rättighetsbyggnaden”282 kan omfatta såväl lös som fast 
egendom, och även sådana objekt som annars är att själva se som rättigheter, till 
exempel fordringsrätter.283 Hessler nämner även de fall där det egentligen inte kvarstår 
så särdeles mycket för ägaren - ägaren kan till exempel ha upplåtit sin egendom för en 
längre tidsperiod åt en annan person. Denna inte särdeles ovanliga situation, menar 
Hessler vara en form av ägande, där man utnyttjar den juridiska formen äganderätt till 

                                                 
277 Åhman, K., Egendomsskyddet. Äganderätten enligt artikel 1 första tilläggsprotokollet till den 
europeiska konventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna, s 68f. 
278Se till exempel Hessler, H., Allmän Sakrätt: om det förmögenhetsrättsliga tredjemansskyddets 
principer, Honoré, A.M., Ownership i Oxford Essays in Jurisprudence: a Collaborative Work ( red.; 
Guest, A. G.), Oxford University Press, Oxford 1961, Undén, Ö., Svensk sakrätt I, Lös egendom, 10 uppl. 
(faksimilupplaga), Norstedts Juridik, Stockholm 1976/1995, Skogh, G. och Lane, J.-E., Äganderätten i 
Sverige. En lärobok i rättsekonomi, SNS Förlag, Stockholm 1993, Strömholm, Äganderätten i 
idéhistoriskt och internationellt perspektiv i Äganderätt och egendomsskydd - centrala frågor i alla 
samhällssystem, Svenska Arbetsgivareföreningen, Stockholm 1985, Göransson, U., Traditionsprincipen. 
De svenska reglerna om köparens skydd mot säljarens borgenärer i komparativ och historisk belysning, 
Iustus Förlag, Uppsala 1985. 
279 Hessler, H., Allmän Sakrätt: om det förmögenhetsrättsliga tredjemansskyddets principer, s 22. 
280 Hessler, H., Allmän Sakrätt: om det förmögenhetsrättsliga tredjemansskyddets principer, s 21 och 28f. 
281 Hessler, H., Allmän Sakrätt: om det förmögenhetsrättsliga tredjemansskyddets principer, s 20. 
282 Hessler, H., Allmän Sakrätt: om det förmögenhetsrättsliga tredjemansskyddets principer, s 21. 
283 Hessler, H., Allmän Sakrätt: om det förmögenhetsrättsliga tredjemansskyddets principer, s 44f. 
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andra syften än dem som, från den funktionella synpunkten - vad man normalt sett velat 
vinna med äganderätten som rättsform - framstår som typfallet.284 
 
I Hesslers syn på äganderätten som den systematiska grundpelaren i 
rättighetsbyggnaden, kan skönjas tydliga spår av den uppfattning om äganderätten som 
har sin grund i den klassiska romerska rätten. Även där rådde uppfattningen att 
äganderätten var den grundläggande rätten till, och från, vilken en mängd andra 
rättigheter kunde härledas. Samtidigt syns i Hesslers syn på äganderätten, då han talar 
om vissa förpliktelser som hör samman med äganderätten, även spår av de 
inskränkningar i äganderätten, som i den romerska rätten avsåg att tillgodose vissa 
sociala intressen.  
 
En annan allmänt omfattad uppfattning i litteraturen är att äganderätten, i de fall den kan 
definieras, endast kan definieras negativt. Sålunda framhåller till exempel Gabriel 
Michanek i sin avhandling, att en generell princip, av innebörd att äganderätten till fast 
egendom skulle vara negativt bestämd, i och för sig inte är lagfäst, men att principen 
framkommer i jordabalkens förarbeten - 1909 års betänkande och 1966 års proposition - 
samt i den fastighetsrättsliga speciallagstiftningen, vilken är konstruerad just som 
inskränkningar i markäganderätten. Av detta menar Michanek att man kan sluta sig till 
att markäganderätten formellt sett, vad gäller rätten att utnyttja en fastighets utrymme 
och de naturresurser som vid ett visst tillfälle finns där, är negativt bestämd.285  
 
På samma sätt finner både Hessler och Torgny Håstad att äganderätten är negativt 
bestämd. Håstad förklarar detta som att den fullständigaste rättigheten till ett 
förmögenhetsföremål är äganderätten, vilken kännetecknas av att den endast kan 
definieras negativt: ”ägaren får utnyttja sin egendom som han vill, såvida inte 
begränsningar följer av lag eller av avtal som han själv ingått”.286 Ägarens befogenheter 
kan därför komma att förändras, varför Håstad talar om äganderättens elasticitet.287 
Hessler förklarar samma förhållande med att äganderätten omfattar alla de befogenheter 
som inte är undantagna i lag eller enligt eljest gällande rättsregler - detta till skillnad 
från de begränsade eller särskilda rätterna, vilka bestäms positivt.288  
 
Detta passar väl in i den internationella diskussionen om äganderätten. I en 
undersökning av äganderättens innehåll, kommer Honoré fram till att 
äganderättsbegreppets innehåll kan diskuteras utifrån en uppdelning av 
äganderättsbegreppet i elva olika rättigheter. Dessa olika rättigheter består, enligt 
Honoré, av rätten att faktiskt, fysiskt besitta, rätten att nyttja, rätten att bestämma vem 
och på vilket sätt denne/dessa ska få använda det ägda tinget, rätten att erhålla 
inkomsten av det ägda, en rätt till själva ”kapitalet” - att bestämma över tingets vara 
eller icke-vara, en rätt att känna säkerhet inför att även i framtiden kvarstå som ägare, en 
rätt till ärftlighet och en rätt till frånvaro av förfallotid, ett förbud mot skadegörande 
                                                 
284 Hessler, H., Allmän Sakrätt: om det förmögenhetsrättsliga tredjemansskyddets principer, s 43. 
285  Michanek, G., Energirätt. En undersökning från mark- och miljörättslig utgångspunkt med särskild 
inriktning på frågor om energihushållning, s 490 ff. 
286 Håstad, T., Sakrätt: avseende lös egendom, 5 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm 1994, s 23. 
287 Håstad, T., Sakrätt: avseende lös egendom, s 23. 
288 Hessler, Allmän Sakrätt: om det förmögenhetsrättsliga tredjemansskyddets principer, s 42. 
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användande, ägarens ansvarighet vid exekution och slutligen ägarens residualrätt. 289 De 
uppräknade rättigheterna är även i flera fall inneboende skyldigheter för ägaren. Honoré 
menar att äganderätten genom alla tider har haft, och har, en social aspekt, vilket kräver 
att det även finns skyldigheter. Äganderätten har därför, enligt Honoré, aldrig varit 
absolut, i den meningen att det har saknats skyldigheter. Han konstaterar emellertid att 
frågan, om vilka skyldigheter som anses ligga i äganderättsbegreppet, är en fråga vars 
svar har varierat över tiden. Detta, finner Honoré, är avhängigt det förhållandet att 
äganderätten har en social aspekt eller funktion.290  
 
Till Honorés diskussion förhåller sig Karin Åhman, som i avhandlingen om 
egendomsskyddet, i sin beskrivning av äganderätten, tar utgångspunkt i bland annat 
Honorés tankar och därifrån för en diskussion om äganderättens karaktär av att ha en 
både liberal och social dimension.291  
 
Åhmans beskrivning av äganderätten utgår från att äganderätten, som rättsfaktum, för 
med sig vissa rättsföljder. Detta är något som kommer till uttryck i att individen i 
lagstiftningen tillerkänns vissa rättigheter, som kan inkräktas på.292 Utgångspunkten för 
Åhmans diskussion om egendomsskyddet, är att de förfoganden, som inte uttryckligen 
förbjudits av staten, är tillåtna - det vill säga; utgångspunkten är äganderättens liberala 
dimension. Åhman påtalar att detta i stor utsträckning är grunden för äganderättsskyddet 
i såväl internationella konventioner och västerländska staters författningar generellt som 
mycket av den teoretiska diskussionen om äganderätten.293 Utgångspunkten är 
emellertid också ett uttryck för att äganderätten har en social dimension, eftersom 
möjligheten att inskränka äganderätten existerar. Åhman konstaterar att möjligheten att 
inskränka äganderätten, genom tiderna, alltid har funnits, och att det skulle te sig 
meningslöst att tala om äganderätten om man bortser från inskränkningsmöjligheten. 
Äganderätten innehåller därmed, enligt Åhman, en rad rättigheter för ägaren294 och en 
rad skyldigheter för ägaren295 och en rad skyldigheter för icke-ägaren - till exempel att 
inte stjäla egendom eller på annat sätt ingripa i någon föreliggande rättighet.296 Detta 
föranleder Åhman att konstatera att det går att uppställa en definition av ett 

                                                 
289 Honoré, A. M., Ownership i Oxford Essays in Jurisprudence: a Collaborative Work, s 113-128. 
290 Honoré, A. M., Ownership i Oxford Essays in Jurisprudence: a Collaborative Work, s 144ff. 
291 Åhman, K., Egendomsskyddet. Äganderätten enligt artikel 1 första tilläggsprotokollet till den 
europeiska konventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna, s 68ff. 
292 Åhman, K., Egendomsskyddet. Äganderätten enligt artikel 1 första tilläggsprotokollet till den 
europeiska konventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna ,  s 68. Det bör poängteras att Karin 
Åhman diskuterar äganderätten som en mänsklig rättighet. Den terminologi hon använder sig av avviker i 
viss mån från den i det föreliggande arbetet. Åhman definierar till exempel äganderätten som en negativ 
rättighet, eftersom staten har en skyldighet att avhålla sig från att ingripa i den enskildes ägande. Detta 
skiljer den negativa rättigheten från de positiva rättigheterna. De senare handlar om att den enskilde 
individen har rätt till ett visst skydd mot staten och om individens rätt att utkräva skydd av staten. När 
Karin Åhman i sin analys av äganderätten utgår från äganderätten som negativ rättighet, för hon således 
en annan diskussion än den som har förts i det här föreliggande avsnittet, om huruvida äganderätten 
endast är möjlig att definiera negativt, jfr Åhman, K., a a s 26, s 68. 
293 Åhman, K., Egendomsskyddet. Äganderätten enligt artikel 1 första tilläggsprotokollet till den 
europeiska konventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna, s 69. 
294 Jfr Honorés diskussion om äganderätten ovan. 
295 Jfr Honorés diskussion om äganderätten ovan. 
296 Åhman, K., Egendomsskyddet. Äganderätten enligt artikel 1 första tilläggsprotokollet till den 
europeiska konventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna, s 72. 
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äganderättsskydd av liberal men också social innebörd, som utgår från äganderätten som 
frihetsrättighet men med viss social innebörd. Hon uttalar därvid att äganderätten, utan 
en sådan social innebörd, i praktiken inte skulle fungera.297 
 

3.3.3.3 Markägarens befogenheter 
Hur förhåller sig de äganderättsliga överväganden som redogjorts för ovan, till 
diskussionen om markäganderätt? Gabriel Michanek har, i sin avhandling Energirätt298, 
från år 1990, utförligt behandlat markäganderätten. I Michaneks arbete koncentreras 
framställningen till de äganderättsliga spörsmål som har relevans för frågan om 
markägarens rätt att utvinna energiresurser. Denna frågeställning omfattar 
uppenbarligen inte markäganderätten i dess helhet (fastighetsinteckningsregler, 
skatterättsliga regler och familjerättsliga regler, som också i vissa delar handlar om 
markäganderätt, behandlas till exempel inte alls299). För frågan om äganderätten till 
mark, och diskussionen om hur nyttjanderätten till mark i enlighet med allemansrätten 
förhåller sig till markäganderätten, är Michaneks diskussion dock relevant, eftersom den 
tar sikte på principiella frågor rörande markägarens befogenheter (vad ingår i 
markägarbegreppet?). Det följande bygger till vissa delar på Michaneks genomgång. 
 
Michanek konstaterar att det i den juridiska litteraturen har antagits att det primärt är 
markägaren som har rätt att utnyttja fastigheten inom dess gränser.300 Både den i 
Hesslers rättighetsknippesbeskrivning och i Honorés äganderättsbeskrivning ingående 
rätten för ägaren att utöva, eller utnyttja, egendomen, kommer således till synes i 
Michaneks konstaterande. En av de författare som anslutit sig till denna uppfattning är 
Bertil Bengtsson, som menar att äganderätten inte är något klart fixerat begrepp. 
Ägarens befogenheter beträffande en fastighet är varken mer eller mindre än vad 
lagstiftaren gör dem till. Bengtsson menar här att man i tvivelsmål ”får utgå från att det 
är ägaren som har rätt att på olika sätt få förfoga över eller begagna fastigheten”.301  
 
Redan i 1909 års lagberedning behandlades principiellt markäganderättens innebörd. 
Det uttalades bland annat att den rättsliga makt som jordäganderätten innebär inte är 
ovillkorlig, utan att den är given av rättsordningen och därmed underkastad den 
begränsning som rättsordningen kräver.302 Som exempel på begränsande regler nämndes 
politi- och näringslagstiftning, grannelagsrättsliga regler och den rätt, som även annan 
än markägaren har, att beträda marken och där tillgodogöra sig vissa naturalster - det 
vill säga det som vi i dag benämner allemansrätten.303 I lagberedningens betänkande 

                                                 
297 Åhman, K., Egendomsskyddet. Äganderätten enligt artikel 1 första tilläggsprotokollet till den 
europeiska konventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna, s 72. 
298 Michanek, G., Energirätt. En undersökning från mark- och miljörättslig utgångspunkt med särskild 
inriktning på frågor om energihushållning. 
299 Se för övrigt kapitel 3.4.2.1 nedan. 
300 Michanek, G., Energirätt. En undersökning från mark- och miljörättslig utgångspunkt med särskild 
inriktning på frågor om energihushållning, kapitel 9. Se också Prawits, G., Begreppen fast egendom och 
fastighet i Svensk Lantmäteritidskrift 1954, s 308.  
301 Bengtsson, B., Sakrättsliga frågor, 6 uppl., Iustus förlag, Uppsala 1991, s 20. 
302 Lagberedningens förslag till jordabalk m.m. III 1909, s 105. 
303 Lagberedningens förslag till jordabalk m.m. III 1909, s 105 f. Lagberedningen uttrycker detta 
förhållande med att ”[f]astigheten bildar icke ett rättsligt afstängdt område, inom hvilket en främmande 
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föreslogs för övrigt en reglering av förhållandet mellan markägaren och nyttjaren av 
rätten att beträda marken och där tillgodogöra sig naturalster - alltså nyttjaren av mark 
under åberopande av det vi idag benämner allemansrätten. Det föreslogs därvid att 5 § 
jordabalken skulle erhålla följande formulering:  
 

”Vildt växande bär och svamp äge en hvar taga å annans mark, där det kan ske 
utan skada å ägor, dock ej å tomtplats eller i trädgård, ej heller, mot förbud af 
ägaren eller den honom företräder, inom ett afstånd därifrån af tre hundra 
meter.”304  

 
Någon sådan reglering infördes emellertid aldrig i jordabalken.  
 
Principen om att markäganderätten inte är ovillkorlig, utan är underkastad de 
begränsningar som rättsordningen uppställer, framkommer även i 1966 års 
proposition.305  
 
Michanek påtalar att inskränkningarna eller begränsningarna i markäganderätten kan 
komma till uttryck i lagstiftning, sedvana, hävd eller annan särskild rättsgrund.306 Dessa 
inskränkningsmöjligheter omtalas ofta, i den juridiska litteraturen, som ”legala 
inskränkningar”.307 Michanek finner att lagstiftaren tycks utgå från att markägaren 
annars har rätt att utnyttja fastigheten som han vill.308 Det kan konstateras att ett sådant 
synsätt överensstämmer med, till exempel, de villkor för ägandet som Honoré uppställer 
och som Karin Åhman omtalar som äganderättens liberala och sociala sidor.309  
 
Uttrycket ”legala inskränkningar” har emellertid varit utsatt för kritik, eftersom det har 
ansetts leda ”tanken till idén om en apriorisk, absolut äganderätt vilken lagstiftaren 
inskränkt i vissa hänseenden”.310 Som synes gör sig även här diskussionen om rättens 
karaktär påmind, där den klassiska motsättningen mellan en rättspositivistisk 
uppfattning och en mer naturrättsligt färgad uppfattning kommer till uttryck.311 Karin 

                                                                                                                                               
icke får träda och hvars naturalster han icke får röra; endast när därigenom ägarens verkliga intresse 
förnärmas, är det otillåtet.”, a a s 106. 
304 Lagberedningens förslag till jordabalk m.m. III 1909, 1 kap. 5 §. 
305 Prop. 1966:24, s 12 ff och 58ff. 
306 Michanek, G., Energirätt. En undersökning från mark- och miljörättslig utgångspunkt med särskild 
inriktning på frågor om energihushållning, s 486. 
307 Michanek, G., Energirätt. En undersökning från mark- och miljörättslig utgångspunkt med särskild 
inriktning på frågor om energihushållning, s 486. 
308 Michanek, G., Energirätt. En undersökning från mark- och miljörättslig utgångspunkt med särskild 
inriktning på frågor om energihushållning, s 467. 
309 Se kapitel 3.3.3.2 ovan. 
310 Undén, Ö., Svensk sakrätt I, Lös egendom, s 64 f.  
311 Det kan för övrigt också noteras att den kritik som riktades mot uttrycket ”legala inskränkningar” i sin 
tur blev kritiserad. Hjalmar Karlgren skrev år 1937 att terminologin visserligen är ”ägnad att underhålla 
den oriktiga föreställningen, att äganderätten utgör ett åt subjektet en gång för alla förlänat monopol, vari 
visserligen sedermera särskilda begränsningar göras i det allmännas intresse eller av hänsyn till 
motstående intressenter”. Han konstaterar därefter att man emellertid måste uppfatta terminologin som 
”oskadlig”, om man bara förmår skilja mellan å ena sidan gällande rätt, å andra sidan vilka argument som 
får påverka en lagstiftare. Dessa ”måste stå fria, när de finna det av behovet påkallat att genomföra dylika 
begränsningar”., Karlgren, H., Anmälan av Östen Undén: Svensk sakrätt i Svensk Juristtidning 1937, s 
390. Se också Michanek, G., Energirätt. En undersökning från mark- och miljörättslig utgångspunkt med 
särskild inriktning på frågor om energihushållning, s 487. 
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Åhmans förhållningssätt till äganderättsbegreppet i avhandlingen om egendomsskyddet, 
där hon konstaterar att begreppet måste ses som ett rättsfaktum, till vilket vissa 
rättsföljder hör, synes därvid vara väl valt. Hon konstaterar nämligen samtidigt att ett 
sådant förhållningssätt inte behöver innebära ett förkastande av idén om naturliga 
rättigheter med mera, men att det med detta tillvägagångssätt går att uppställa en 
definition av ett äganderättsskydd.312 Genom att inta en sådan inställning som Karin 
Åhman, till begreppet äganderätt, förefaller det möjligt att diskutera även ”legala 
inskränkningar”.  
 
I en artikel i Svensk Juristtidning menar Svante Bergström att äganderättsbegreppet 
ligger i lagen, det är inte ett begrepp som ligger över lagen.313 Bergström menar att 
lagstiftaren antingen kan ange de befogenheter som en markägare har, de befogenheter 
han har och inte har eller slutligen de befogenheter han inte har. ”Bland dessa metoder 
har man sedan gammalt valt den att positivt ange blott de befogenheter ägaren inte har, 
dvs. sådana som faller under legala inskränkningar eller begränsad rätt; ägarens 
befogenheter framgår därvid endast negativt, e contrario av de positivt bestämda, 
undantagna befogenheterna”.314 De undantag som trots allt finns från denna 
huvudteknik är, enligt Bergström, betingade av framför allt historiska eller 
framställningstekniska skäl i det enskilda fallet. Som exempel på befogenheter som 
följer av huvudtekniken anger Bergström rätten att bruka åker, avverka skog, bebygga 
mark och sälja fastighet. 315  Mot bakgrund av detta menar Bergström att äganderätten är 
negativt bestämd. En ytterligare konsekvens av lagstiftningstekniken är, enligt 
Bergström, att äganderätten är elastisk. ”Har man en huvudregel, positivt angiven eller 
inte, och förser den med undantag, så ökar huvudregelns tillämpningsområde 
automatiskt, om man tar bort ett undantag”.316  
 
Liksom i den allmänna diskussionen om äganderätten finner även flera andra författare 
att markäganderätten är negativt bestämd. Således skriver till exempel Hillert att de 
befogenheter som tillkommer en fastighetsägare principiellt är negativt bestämda.317  
 
Jag uppfattar att den särskilda diskussionen om markägarens befogenheter endast 
mynnar ut i samma slutsatser som kan dras av den allmänna äganderättsdiskussion som 
fördes ovan i kapitel 3.3.3.2. Det verkar som om befogenheterna måste bedömas från 
fall till fall, varvid bedömningen, beroende på äganderättens elasticitet, måste utgå från 
speciallagstiftningen rörande markanvändning och de syften som finns bakom denna 
lagstiftning.  
 
 

                                                 
312 Se Åhman, K., Egendomsskyddet. Äganderätten enligt artikel 1 första tilläggsprotokollet till den 
europeiska konventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna, s 68f, samt diskussionen ovan. 
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315 Bergström, S., Om begreppet äganderätt inom fastighetsrätten i Svensk Juristtidning 1956, s 149. 
316 Bergström, S., Om begreppet äganderätt inom fastighetsrätten i Svensk Juristtidning 1956, s 149f. 
317 Hillert, S., Servitut, förmån och last: en studie över servitutsfigurens funktion och avgränsning, 
särskilt dess förhållande till nyttjanderätt, s 12. 

 87



 

3.4 Reglering av markanvändning – en del av äganderättens 
sociala dimension 

3.4.1 Konflikt markäganderätt – reglering av marknyttjande? 
Närmar man sig förhållandet ”markäganderätt - reglering av markanvändning” från 
synvinkeln att äganderätten, per definition, har en både liberal och social dimension, 
behöver inte markäganderätten befinna sig i konflikt med reglering av marknyttjande av 
olika slag. Markäganderätten behöver därmed inte heller befinna sig i konflikt med 
allemansrätten. Att det trots allt kan föreligga en konflikt torde framstå som uppenbart - 
ett intresse kan till exempel ges oproportionellt stort utrymme. Att närma sig 
förhållandet markäganderätt - reglering av markanvändningen på detta sätt visar dock 
att konflikten inte är inbyggd i äganderätten eller markanvändningsreglerna, utan 
uppkommer i samband med viss särskild reglering eller viss tillämpning av 
regleringen.318 Det finns inte anledning att i detta arbete - i analysen av rättsinstitutet 
allemansrätt - gå in på frågan i vilken utsträckning äganderätten kan sägas vara, eller i 
vilken utsträckning den bör vara, av det mer liberala eller mer sociala slaget. I stället 
kan utgångspunkt tas i just det förhållandet att äganderätten inte är en ”absolut” 
rättighet, utan att den i sig bär med sig en dimension av social karaktär. Med en sådan 
utgångspunkt placeras diskussionen om regleringen av markanvändningen in i en 
tradition som finner sin grund redan i den romerska rättens syn på ägande.319  
 
Den sociala dimensionen måste förstås som ett inslag i äganderätten syftande till 
upprätthållande av samhällsbygget. Den diskussion om äganderätten som Rawls, 
Nozick och Locke - för att nämna tre av de ”stora” - för, placerar in äganderätten i ”det 
goda samhället”. Att detta samhälle behöver tillgodose fler intressen än markägarens 
enskilda intressen, torde vara ett mindre kontroversiellt påstående – det förefaller svårt 
att argumentera för en rättsordning som inte tar hänsyn till vad som här betecknas som 
sociala inslag av något slag. De av Honoré uppräknade, i äganderätten ingående, 
liberala delrättigheterna, kan således inte vara omöjliga att inskränka eller absoluta. 
Andra, sociala, hänsyn måste också kunna tas i beaktande. Detta är också något som 
ingår i Honorés beskrivning av äganderätten.320 Det innebär att den diskussion som 
Karin Åhman för, om att äganderätten innefattar rättigheter för ägaren, skyldigheter för 
ägaren samt skyldigheter för icke-ägaren, skulle kunna utvidgas till att omfatta en 
diskussion om rättigheter även för icke-ägaren. Markäganderätten, sedd som en rättighet 
med en både liberal och social dimension, kommer då att omfatta rätten för ägaren att 
faktiskt besitta, utnyttja och bestämma vem som och på vilket sätt denne får lov att 
använda den ägda egendomen med flera rättigheter321 och skyldigheten att inte ägna sig 

                                                 
318 Se, för en vidare diskussion om äganderätten och skyddet för denna, Karin Åhmans avhandling 
Egendomsskyddet. Äganderätten enligt artikel 1 första tilläggsprotokollet till den europeiska 
konventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna, med däri angivna rättsfall och diskussioner. 
319 Se angående äganderättsbegreppets utveckling ovan. 
320 Jfr för övrigt Karin Åhmans avhandling och diskussionen däri om möjligheten av att kunna ställa upp 
en definition av ett äganderättsskydd av liberal och social innebörd, Egendomsskyddet. Äganderätten 
enligt artikel 1 första tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen om de mänskliga fri- och 
rättigheterna, s 68ff. 
321 Jfr Honoré och Karin Åhman i diskussion ovan. 
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åt skadegörande verksamhet med mera322. Markäganderätten kommer därtill att omfatta 
skyldigheten för icke-ägaren att inte inkräkta på ägarens rättigheter och rättigheten att 
inom vissa gränser nyttja marken. Omfattningen av denna sista rättighet är beroende av 
utformningen av regleringen av markanvändningen.323 
 
Att ta som utgångspunkt att äganderätten i sig inte bara har en liberal dimension, utan 
också en social, är fruktbart för uppnående av förståelse av vad som motiverar 
marknyttjanderegler över huvud taget - och alldeles särskilt sådan reglering av 
marknyttjande som allemansrätten utgör. Det finns, utöver markägarens enskilda 
intressen, vissa sociala hänsyn som behöver tillgodoses för uppnående av ”det goda 
samhället”. Även om det ligger nära till hands att fråga sig vari detta goda samhälle 
består, är just det en fråga som inte behöver besvaras här. I stället kan diskussionen om 
markanvändning och reglering därav ta sin utgångspunkt i insikten, att tillgodoseende 
av både markägarens enskilda intresse och andra intressen, bland annat nyttjande av 
mark i enlighet med allemansrätten, är intressen som kan placeras in i 
äganderättsbegreppet som sådant. För den som är intresserad av att diskutera huruvida 
allemansrättens innehåll är lämpligt, med avseende på hur äganderättens liberala 
respektive sociala dimension bör vara konstruerad, är däremot frågan om utseendet på 
det goda samhället av avgörande betydelse.324  
 

3.4.2    Markanvändningsregleringens syften 

3.4.2.1 Inledning 
Även om frågan om vari det goda samhället består inte behöver besvaras här, är det av 
intresse att undersöka vilket intresse eller vilka intressen som markanvändningsreglerna 
avser att tillgodose. Eftersom markanvändningsreglerna kan ses som ett utflöde av 
äganderättens sociala dimension, är det således fråga om att undersöka vilka intressen 
som ryms inom den sociala dimensionen och som domstolen, i sin rättstillämpning, 
söker tillgodose.  
  
Att fullständigt och uttömmande redogöra för regleringen av markanvändningen i 
Sverige är ett kanske omöjligt företag. Det är dels fråga om en omfattande reglering, 
dels kan det ifrågasättas vad som över huvud taget skall rymmas under benämningen 
reglering av markanvändning. Att olika fastighetsrättsliga regler ska falla in under 
uttrycket torde stå klart, liksom att olika miljörättsliga regler ska göra det. Därtill 
tillkommer emellertid också en mängd regler av helt annan karaktär som de facto 

                                                 
322 Jfr Honoré och Karin Åhman i diskussionen ovan.  
323 Se avsnittet nedan. 
324 Det kan vara på sin plats att påpeka att diskussionen avser just markanvändningsregleringens, vari de 
allemansrättsliga reglerna ingår, karaktär av att vara ett utflöde av äganderättens sociala dimension. 
Diskussionen avser därmed inte att argumentera för de allemansrättsliga reglernas karaktär av att vara 
sociala rättigheter. Angående sociala rättigheter - se till exempel Gustafsson, H., Taking Social Rights 
Seriously (I) i Tidsskrift for Rettsvitenskap  4-5/2005, s 439 - 490.  
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kommer att påverka markanvändningen - skatterättsliga regler, familjerättsliga regler 
(arv och bodelningsregler), process- och straffrättsliga regler, för att nämna några. 325  
 
Det föreliggande delavsnittet gör därför inte anspråk på att heltäckande redogöra för de 
svenska markanvändningsreglerna. Avsnittet tar i stället avstamp i det förhållandet att 
markäganderätten har en social dimension, vilken bland annat kommer till uttryck i 
regleringen av markanvändningen. Avsnittet gör heller inte anspråk på att redogöra för 
de materiella reglerna. I stället är det markanvändningsreglernas många syften, vilka 
avser att tillgodose många olika intressen, som intresserar. Frågan som vill bli besvarad 
här är vad som föranleder domstolens ställningstaganden i intresseavvägningar i 
konflikter rörande olika möjliga markanvändningssätt. Den frågan måste besvaras 
genom en analys av de syften och intressen som bär upp de särskilda 
markanvändningsreglerna. 
 

3.4.2.2 Markanvändningsreglernas många intressen och syften – en 
kort översikt 

I markanvändningsreglerna kommer samhällets behov av kontroll av 
markanvändningen, för tillgodoseende av intressen som inte ryms inom den liberala 
dimensionen av äganderätten, till uttryck. Den samhälleliga kontrollen över mark- och 
vattenanvändningen i Sverige sker dels genom styrning i form av olika samhälleliga 
planer, dels genom att tillståndsprövning krävs vid viss markanvändning. 
Kontrollreglerna återfinns främst i plan- och bygglagen326 och miljöbalken, vilka två 
regelverk tillämpas jämsides med varandra. En klar parallell kan dras mellan syftena 
med de två regelverken. Där plan- och bygglagens syfte är ”att med beaktande av den 
enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i 
dagens samhälle och för kommande generationer”327, är miljöbalkens syfte att främja en 
hållbar utveckling:  
 

Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som 
innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam 
och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett 
skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad 
med ett ansvar att förvalta naturen väl.328  
 

Samma nära förhållande de två lagarna emellan kommer till uttryck i miljöbalkens 
tredje och fjärde kapitel, vilka är direkt riktade just mot markplaneringen med rubriker 
som Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden och 
Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i 

                                                 
325 Att reglering av så olika karaktär kan rymmas under benämningen reglering av markanvändningen har 
försiktigt antytts redan i det inledande kapitlet till denna avhandling. Se kapitel 1.7 ovan om 
allemansrätten i domstolarnas praxis. 
326 Plan- och bygglag (1987:10). 
327 1 kap. 1 § plan- och bygglagen. 
328 1 kap. 1 § 1 st miljöbalken. 
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landet. Miljöbalkens andra kapitel, däremot, innehåller generella miljöhänsyn som 
gäller inte bara vid markplanering utan även i andra fall.  
 
Till den samhälleliga kontrollen kan även fastighetsbildningsreglerna fogas. I 3 kap. 1 § 
fastighetsbildningslagen anges sålunda att fastighetsbildning ska ske så att varje 
fastighet som ny- eller ombildas blir, med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga 
förutsättningar, varaktigt lämpad för sitt ändamål. I 3 kap. 2 § fastighetsbildningslagen 

sägs vidare att fastighetsbildning inom område med detaljplan, fastighetsplan eller 
områdesbestämmelser inte får ske i strid mot planen eller områdesbestämmelserna. I 
lagrummet anges därefter att om naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda 
bestämmelser gäller för markens användning, ska fastighetsbildning ske så att syftet 
med de bestämmelserna inte motverkas. Samma referens till intresset av ändamålsenlig 
planläggning och markanvändning, och därmed till den samhälleliga markkontroll som 
sker i enlighet med plan- och bygglagens och miljöbalkens regler, görs i 3 kap. 3 § 
fastighetsbildningslagen. Där anges det att fastighetsbildning, inom ett område som inte 
omfattas av detaljplan, inte får ske om åtgärden skulle försvåra områdets 
ändamålsenliga användning, föranleda olämplig bebyggelse eller motverka olämplig 
planläggning av området.  
 
Fastighetsbildningsreglerna innebär som synes att markägarens enskilda intresse, i 
samma utsträckning som planläggningsreglerna ger uttryck för, ”inskränks” till förmån 
för samhällets kontroll av markanvändningen. Härvid synes åtminstone ett av 
fastighetsbildningslagens syften, mot bakgrund av formuleringarna i lagens 3 kap.          
1 - 3 §§, vara att verka för detsamma som plan- och bygglagen och miljöbalken. Det 
allmännas intresse av att marken används på ett ändamålsenligt sätt väger tungt. Detta 
skulle kunna formuleras som att markägarens intresse av att nyttja marken, en av de 
delrättigheter som ovan sades ingå i den liberala dimensionen av äganderätten, inte är 
det enda intresse som anses böra beaktas, utan att den sociala dimensionen av 
äganderätten kommer till starkt uttryck här. Den sociala dimensionen har därvid inte 
endast karaktär av avvägning mellan enskilda individers intressen, utan har också en 
offentligrättslig dimension för kollektivets bästa. 
 
Den sociala dimensionen omfattar uppenbarligen inte bara ett intresse, utan i de olika 
särskilda markanvändningsregleringarna tydliggörs att flera olika intressen avses bli 
tillgodosedda. Miljöbalken talar till exempel i 3 kap. 4 § om intresset av att jord- och 
skogsbruket vårdas. I lagrummet anges att jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. 
Sådan mark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggning endast om det behövs för 
att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Detta återkommer i skogslagstiftningen, som 
särskilt reglerar användningen av skogsmark. Med skogsmark avses dävid bland annat 
mark som är lämplig för virkesproduktion och som inte i väsentlig utsträckning används 
för annat ändamål.329  
 
 
 

                                                 
329 Se 2 § skogsvårdslagen (1979:429) samt SOU 1993:40, del A, s 65. 
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I 1 kap. 1 § skogsvårdslagen konstateras att:  
 

Skogen är en nationell tillgång som skall skötas så att den uthålligt ger en god 
avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. 
Vid skötseln skall hänsyn tas även till andra allmänna intressen. 

 
Skogsägarens intressen lämnas med andra ord inte oreglerade, utan det allmänna talar 
om vad skogsskötseln skall syfta till - god avkastning även i ett längre perspektiv, 
bibehållande av den biologiska mångfalden, samt tillvaratagande av andra allmänna 
intressen. Dessa andra allmänna intressen handlar enligt förarbetena till skogsvårdslagen 
om skogsnäringens samspel med andra samhällssektorer.330  Vad gäller de väsentliga 
samhällsintressen som enligt miljöbalken kan väga över i förhållande till intresset av att 
vårda skogsmark, sägs i propositionen till miljöbalken ingenting. Däremot uttalas det i 
mycket allmänna ordalag att ”[d]e allmänna intressen som skall komma i förgrunden är 
sådana som har central betydelse för att trygga en hållbar användning av naturresurserna 
i vårt land, bevara god natur- och kulturmiljö samt främja ett ändamålsenligt 
samhällsbyggande.”331 Dessa intressen återkommer i prop. 1997/98:145 om miljöpolitik 
för ett hållbart Sverige, där ett helt kapitel ägnas åt frågan om resurseffektivisering i ett 
kretsloppssamhälle. I det sammanhanget handlar effektiviteten om att uppnå en 
långsiktigt hållbar resursanvändning, med vetskapen om att resurstillgångarna är 
begränsade.332  
 
Ytterligare andra intressen som kommer till synes i regleringen av markanvändningen är 
tillgodoseende av naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen. När det gäller dessa 
intressen kan det diskuteras huruvida de utgör delar av det i miljöbalken uttalade syftet 
att främja en hållbar utveckling eller om de skall ses som självständiga intressen. 
Tillgodoseendet av naturvårdens intressen förs fram i 20 § fiskelagen, där det talas om 
att särskilda föreskrifter får meddelas om vilken hänsyn som vid fiske skall tas till 
naturvårdens intressen. Detta intresse förs även fram i skogsvårdslagen. 
Skogsvårdslagen syftar emellertid också till att tillgodose kulturmiljövårdens 
intressen.333 Detta senare intresse regleras också särskilt i 1 kap. 1 § 
kulturminneslagen334, där det sägs att skyddet och vården av kulturmiljön är en nationell 
angelägenhet. Innebörden av detta är, enligt kulturminneslagen, bland annat att fasta 
fornlämningar är skyddade.335 Med fasta fornlämningar avses vissa lämningar efter 
människors verksamhet i forna tider, såsom gravar, resta stenar samt stenar och bergytor 
med inskrifter och liknande märken, samlingsplatser för vissa allmänna ändamål och 
olika färdvägar och broar. Enligt kulturminneslagen är det otillåtet att utan särskilt 
tillstånd rubba, ta bort, eller på annat sätt, till exempel genom bebyggelse, ändra eller 
skada en fast fornlämning.336 Detta skydd gäller också gentemot markägaren. I de fall 
där meddelade skyddsföreskrifter utgör sådant hinder vid användningen av fastigheten 

                                                 
330 Prop.1978/79:110, s 11 ff samt s 60. 
331 Prop. 1997/98:45, del 2, s 28f. 
332 Prop.1997/98:145, s 188ff. 
333 Skogsvårdslag (1979:429) 16§. 
334 Lag (1988:950) om kulturminnen m.m.  
335 2 kap. 1 § kulturminneslagen. 
336 2 kap. 6 § kulturminneslagen. 
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att skadan, för markägaren, är betydande i förhållande till värdet av den berörda delen 
av fastigheten, eller på annat sätt innebär att markanvändningen avsevärt försvåras, är 
markägaren berättigad till ersättning av staten enligt reglerna i expropriationslagen.337 
 
Intresset av att mineraltillgångar tillvaratas om de kan tillgodogöras ekonomiskt 
kommer till uttryck i minerallagen.338 Enligt denna lag ska tillstånd att undersöka 
mineralfyndigheter av olika slag, på egen eller annans mark, meddelas om det kan antas 
att undersökningen leder till fynd av vad som kallas koncessionsmineral.339 Tillstånd till 
bearbetning skall meddelas om den påträffade fyndigheten sannolikt kan tillgodogöras 
ekonomiskt och fyndighetens belägenhet eller art inte gör det olämpligt att sökanden får 
den begärda koncessionen (tillståndet).340 Det kan för övrigt konstateras att markägaren, 
på samma sätt som det regleras i kulturminneslagen, kan bli berättigad till ersättning.341 
Det ekonomiska intresset är emellertid inte det enda intresse som minerallagen syftar till 
att tillgodose. I lagens 1 kap. 7 § hänvisas till miljöbalken, plan- och bygglagen och 
kulturminneslagen. Detta innebär att de övergripande intressen, främjande av en hållbar 
utveckling, ”att med beaktande av den enskilda människans frihet främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och 
långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 
generationer”342 och vård av kulturmiljön, som kommer till synes i miljöbalken, plan- 
och bygglagen och kulturminneslagen, utgör intressen som även minerallagen utformats 
för att upprätthålla. 
 
Även ett sådant intresse som upprätthållande av totalförsvaret kommer till synes i 
regleringen av markanvändningen. Mark- och vattenområden som har betydelse för 
totalförsvaret skall, så långt möjligt, skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka 
totalförsvarets intressen.343 På samma sätt synliggörs intresset av att räddningsledare, 
vid fara för liv, hälsa eller egendom eller för skada i miljön, ges möjlighet att ingripa i 
enskild egendom genom att bereda sig och medverkande personal tillträde till annans 
fastighet eller avspärra eller utrymma områden eller vidta liknande 
ingreppsmöjligheter.344 
 
Som framgår av denna kortfattade översikt över markanvändningsregleringens syften 
och intressen är markanvändningen komplex. Dessutom syftar regleringen av 
markanvändningen till tillvaratagande av en stor mängd olika intressen. Dessa olika 
intressen avses kunna tillgodoses samtidigt och i detta sammanhang är markägarens 
enskilda intresse, så som det kommer till uttryck i beskrivningen av äganderättens 
liberala dimension, bara ett av de intressen som ska tillgodoses. Sida vid sida med 
markäganderätten existerar reglering av markanvändning av olika slag. 
 

                                                 
337 3 kap. 10 § kulturminneslagen, samt jfr resonemanget i SOU 1993:40, del A, s 63f. 
338 Minerallag (1991:45). Se också resonemang i SOU 1993:40, del A, s 62f. 
339 1 kap. 1 §, 2 kap. 2 § minerallagen. Se också SOU 1993:40, del A, s 62. 
340 4 kap. 1-2 §§ minerallagen. 
341 7 kap. minerallagen Se också SOU 1993:40, del A, s 62f.  
342 1 kap. 1 § plan- och bygglagen. 
343 3 kap. 9 § miljöbalken. 
344 Se regleringen i 6 kap. lag (2003:778) om skydd mot olyckor.  
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Markanvändningsregleringens komplexitet var bland annat ett av skälen till 
miljöbalkens tillkomst. I inledningen till proposition 1997/98:45 sägs just att 
miljölagstiftningen med tiden har blivit allt mer svåröverskådlig och någon gång 
motstridig, varför en samordning har setts som en angelägen lagstiftningsuppgift. Det 
sägs emellertid samtidigt att det inte endast är en samordning som åsyftas. ”För att 
skapa ett ekologiskt hållbart industrisamhälle krävs det också en skärpt och breddad 
lagstiftning som gör det möjligt att förena social och ekonomisk utveckling med ett 
effektivt skydd för miljön. Förslaget till miljöbalk skall därför ses som en både 
samordnad, skärpt och breddad miljölagstiftning för en hållbar utveckling.”345  
 
Huruvida ambitionen att göra lagstiftningen mer överskådlig, skärpt och breddad har 
uppfyllts, är ännu en öppen fråga efter 10 år med balken.346 Dessutom kan det 
konstateras att det redan i denna inledning till propositionen om miljöbalken förs fram 
flera av de intressen som har skymtat förbi i detta avsnitt: intresset av att ett ekologiskt 
hållbart samhälle skapas, intresset av industrisamhällets fortlevnad, intresset av social 
utveckling, intresset av ekonomisk utveckling, intresset av att skydda miljön. Det synes 
som om just dessa rader i propositionen till miljöbalken, sammanfattar mycket av det 
som kommer till synes i de särskilda markanvändningsreglerna - dels uttalas vilka 
intressen som skall tillvaratas, dels kommer syftet med miljöbalken till uttryck: en 
miljölagstiftning för en hållbar utveckling.   
 

3.4.2.3 Från syfte till ändamål 

3.4.2.3.1 Inledning 
Det kan här finnas anledning att kort föra diskussionen om en regels syfte respektive 
ändamål som förutskickades i kapitel 3.2.1. I fråga om varje regel måste det finnas en 
uppfattning om vad regeln syftar till, eller med andra ord vilken effekt som avses 
uppnås. Detta syfte är något som kommer till synes i lagtexten, i förarbetena till 
lagtexten eller i tillämpningen av lagtexten. I den kortfattade genomgången av 
markanvändningsreglerna söktes syftet eller syftena med de olika lagarna. Vissa av de 
syften som synligggjordes är speciella för just en viss särskild lag, medan flera andra 
syften är gemensamma för flera av lagarna. Om man vill föra ett resonemang om ett 
bakom syftena liggande ändamål med markanvändningsreglerna måste det 
resonemanget föras utifrån en analys av alla dessa syften. 
 
Vad gäller frågan om bestämmande av ett bakomliggande ändamål med ett stadgande, 
är detta en fråga som har varit föremål för mycket diskussion. Stig Strömholm har 
därvid uttalat följande: ”Ändamålsbestämningen är så komplicerad och utsatt för sådana 
risker för att subjektiva moment smyger sig in, att jag åtminstone lutar åt den 
uppfattningen att domaren bör inte blott respektera lagtextens allmänspråkliga innebörd 
(om någon sådan existerar) såsom en, låt vara grov, yttre ram, som endast undantagsvis 
och då på starka skäl får genombrytas - varvid det skall framhållas, att där språket är 
utpräglat vagt eller mångtydigt, utrymmet för fritt umgänge med ordalagen (vid modern 
                                                 
345 Prop. 1997/98:45, del 1, s 1.  
346 Se vidare kapitel 3.4.2.3.3 nedan. 
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lagstiftningsteknik ofta i form av reduktionsslut) bör vara ganska betydande. Domaren 
bör enligt min mening, även i möjligaste mån söka ledning först och främst i 
förarbetenas ändamålsangivelse och därnäst i samtida lagstiftning på besläktat fält - en 
källa, som ej ofta ger mycken ledning - för att endast i sista hand söka fritt bestämma 
något så vanskligt som ett isolerat stadgandes ändamål inom systemets komplicerade 
och svåröverskådliga ram.”347 Detta förefaller vara väl avvägda synpunkter, vilka jag 
funnit anledning att arbeta efter. 
 
Med den stora mängd lagstiftning som finns på markanvändningsområdets sida, skulle 
tillämpningen av lagstiftningen vara både svår och oförutsebar, om det inte fanns någon 
samordning de enskilda lagarna emellan. En sådan samordning finns emellertid i 
miljöbalken och plan- och bygglagen. Båda lagarna sägs skola tillämpas parallellt med 
annan lagstiftning rörande markanvändning. I översikten ovan har framskymtat att vissa 
av miljöbalkens och plan- och bygglagens regler i viss mån kommer påverka tolkning 
och tillämpning av regler i andra lagar. Eftersom båda lagarna är ramlagar, anger de 
ramarna för tillämpning av annan lag.  
 
En ramlag anger, som namnet antyder, vissa ramar för domstolarnas och 
myndigheternas rättstillämpning. Strömholm har om ramlagar sagt, att dessa ofta är av 
mycket allmänt, ”rentav intetsägande innehåll”.348 Genom ramlagen överlämnas en stor 
del av avgörandet om hur markanvändningen ska bedömas, till rättstillämparen. Denne 
ges därmed, i avgörandesituationen, ett relativt stort mått av handlingsutrymme.349 En 
ramlags funktion varierar, men den bör åtminstone kunna tillerkännas karaktären av att 
ange i vilken riktning tillämpningen av de mer konkret utformade reglerna ska 
företas.350 
 
De mål som gäller vid tillämpning av miljöbalken och plan- och bygglagen bör därmed, 
i den mån den särskilda lagstiftningen faller inom ramen för plan- och bygglagens och 
miljöbalkens tillämpningsområde, också kunna bedömas utgöra mål, i bemärkelsen att 
ange riktningen, vid tillämpningen av de mer konkret utformade 
markanvändningsreglerna. Av detta skäl finns här anledning att utvidga diskussionen 
vad avser just miljöbalken och plan- och bygglagen. 
 

3.4.2.3.2 Plan- och bygglagen i förhållande till annan lagstiftning 
Enligt plan- och bygglagen skall markanvändningen styras genom olika typer av planer; 
översiktsplan, regionplan, detaljplan, områdesbestämmelse och fastighetsplan. Av dessa 
har de två första inte juridiskt bindande verkan för de beslutsfattande organen, medan de 
tre senare har det. Alla planerna kan ligga till grund för senare beslut i ärenden rörande 

                                                 
347 Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning. En lärobok i allmän rättslära, s 493f. 
348 Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning. En lärobok i allmän rättslära, s 265. 
349 Se till exempel Peczenik, A., Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk 
argumentationsteori, s 307, 55, Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s 21, 70f, Strömholm, S., Rätt, 
rättskällor och rättstillämpning. En lärobok i allmän rättslära, s 263ff. 
350 Peczenik, A., Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentationsteori, s 307, 
55, Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s 21, 70f, Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning. 
En lärobok i allmän rättslära, s 263ff. 
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viss användning av mark, och alla planerna är intressanta, eftersom de ger uttryck för 
det beslutande organets avsikt och framtidstro rörande viss mark. 
 
Ett av syftena med planläggningen av marken är att främja utvecklingen av ett samhälle 
som kan tillgodose olika behov, både för dagens människor och för kommande 
generationer. Detta, sägs det i förarbetena till lagen, är så fundamentalt för 
samhällsutvecklingen att det lämpligen ligger på det allmänna, och kräver att samhällets 
grundläggande sociala strävanden beaktas samt att hänsyn tas till behovet av att hushålla 
med naturresurser och att långsiktigt bevara värdefulla natur- och kulturvärden.351 ”Den 
fysiska miljön utgör ramen för mänskligt liv och mänsklig verksamhet. I ett samhälle 
som präglas av en demokratisk grundsyn och av solidaritet människor emellan måste 
både samhällets organ och de enskilda människorna ha ett ansvar för att den fysiska 
miljön utformas, vårdas och används så att goda levnadsvillkor kan uppnås för 
människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. I detta ligger också ett 
krav på att förutsättningar skapas för jämlikhet och för jämställdhet mellan män och 
kvinnor. För att dessa mål skall nås behövs en fysisk planering som bör bedrivas under 
ledning av organ som väljs i demokratisk ordning. De avvägningar som därvid måste 
göras mellan motstridiga intressen bör ske med beaktande av de grundläggande 
strävandena efter solidaritet och jämlikhet. En självklar utgångspunkt är därvid att 
gemensamma och långsiktiga intressen bör väga tyngre än privata och kortsiktiga.”352 I 
förarbetena uttalas vidare att planläggningen skapar förutsättningar för att marken 
utnyttjas på ett rationellt sätt för olika ändamål och för att de allmänna intressena 
tillgodoses på ett tillfredsställande sätt.353  
 
På vilket sätt rationalitet uppnås sägs inte, på samma sätt som det inte diskuteras vilka 
allmänna intressen som ska tillgodoses. Det vore ju möjligt att i diskussionen om 
allmänna intressen väga in intresset av en stärkt markäganderätt (avseende dess liberala 
sida), men i propositionen förs den diskussionen över huvud taget inte alls. Där tycks i 
stället konflikten enskilda intressen - allmänna intressen tas för given, i det att man 
uttryckligen uttalar att gemensamma och långsiktiga intressen bör väga tyngre än 
privata och kortsiktiga. Just den formuleringen antyder uppfattningen att de 
gemensamma intressena också är de långsiktiga, vilka leder till att marken nyttjas på ett 
rationellt sätt, medan motsatsen - att marken nyttjas för privata intressen - är ett 
kortsiktigt intresse, vilket i sin tur antas leda till mindre rationellt nyttjande.    
 
Intresset av rationellt nyttjande av marken för olika ändamål framträder starkt. Frågan 
vad som verkligen är rationellt nyttjande av mark, lämnas emellertid obesvarad i 

                                                 
351 Prop. 1985/86:1, s 57. Det kan konstateras att denna typ av portalstadgande innehåller en klar politisk 
ambition, som saknar motstycke i mycken annan lagstiftning. Cervin och Jensen har därvid påpekat att 
det vore svårt att tänka sig att till exempel skuldebrevslagen skulle inledas med en programförklaring om 
ekonomisk rättvisa och jämlikhet. Cervin, U. och Jensen, U., Mark- och miljörätt, s 63. Cervins och 
Jensens påpekande är förstås ett riktigt påpekande som det tål att funderas vidare över. Vad är det som 
föranleder att viss lag förses med politiska målsättningar, medan andra lagar helt lämnas utan den sortens 
uttryckliga överväganden från lagstiftarens sida? 
352 Prop. 1985/86:1, s 57. 
353 Prop. 1985/86:1, s 58. 
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propositionen. Det synes emellertid vara klart att marken och dess användande från ett 
samhälleligt perspektiv bedöms vara av yttersta vikt.354 
 
Beslutande organ, vad avser planläggning av mark och vatten, är enligt 1 kap. 2 § plan- 
och bygglagen kommunerna. Kravet på demokratisk förankring, som i propositionen 
fastställdes vara av primär vikt, är därmed tryggat.355 Kommunernas möjlighet till 
planläggning, det så kallade planmonopolet356, är emellertid inte lämnad oreglerad och 
den är inte total. Först och främst har viss grundläggande markanvändning redan 
reglerats i miljöbalkens tredje och fjärde kapitel. I miljöbalkens fjärde kapitel har 
riksdagen till exempel redan beslutat om viss specifik geografiskt avgränsad 
markanvändning. Sålunda får inom vissa kustområden inte petrokemisk industri, järn- 
och stålverk eller massafabriker anläggas.357 I vissa andra geografiskt avgränsade 
områden, framför allt kustområden, men även Vättern, Vänern och Mälaren samt vissa 
andra delar av landet, anses marken, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som 
finns där, vara av sådant riksintresse att man vid tillståndsgivning, avseende olika 
ingrepp i miljön, särskilt skall beakta turismens och friluftslivets intressen.358 Dessa 
områden ligger således till viss del utanför kommunernas planmonopol. Landets 
länsstyrelser har dessutom befogenhet att besluta om inrättande av naturreservat, 
kulturreservat, naturminne, biotopskyddsområde, djur- och växtskyddsområde och 
vattenskyddsområde.359 Vidare kan även regeringen reglera användningen av mark i 
vissa av de här nämnda avseendena360, liksom länsstyrelserna har den regionala 
översynen av plan- och byggverksamheten i länet, medan Boverket har den statliga 
översynen.361 
 
Vid plan- och bygglagens tillkomst fanns i och för sig inte miljöbalken med dess 
inskränkande regler avseende kommunernas planmonopol. Den reglering som numera 
återfinns i 3 kap. och 4 kap. miljöbalken, hade emellertid vid tiden för plan- och 
bygglagens tillkomst sin plats i då gällande naturresurslag. Inskränkningarna i 
kommunernas planmonopol fanns med andra ord redan vid plan- och bygglagens 
tillkomst. Detta innebär att plan- och bygglagen redan vid sin tillkomst skulle gälla 
samtidigt med annan lagstiftning. Kommunernas planmonopol var därmed inte ens från 
början totalt - ett förhållande som alltså gäller än i dag.  
 
I arbetet med tillkomsten av plan- och bygglagen diskuterades den parallella 
tillämpningen av de på området olika samtidigt gällande lagarna. Det konstaterades 
därvid att de allmänna bestämmelserna i plan- och bygglagen i första hand var en 
reglering som avsåg förfarandet vid den kommunala planläggningen och som avsåg 
tjäna till vägledning för innehållet i planerna. Planerna i sig förutsågs komma få 

                                                 
354 Detta, och vilka konflikter som i sin tur har uppstått därur, har Björn Segrell visat och diskuterat i 
avhandlingen Den attraktiva kusten. Synsätt, konflikter och landskapsnyttjande. 
355 Jfr vad som sägs i prop. 1985/86:1, s 57. 
356 Se till exempel i prop. 1997/98:90. 
357 4 kap. 3 §, 17 kap. miljöbalken. 
358 4 kap. 2 § miljöbalken. 
359 7 kap. miljöbalken. 
360 7 kap. miljöbalken. 
361 1 kap. 8 § plan- och bygglagen. 
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betydelse dels för åtgärder som kräver lov enligt plan- och bygglagen själv, dels för 
åtgärder som i och för sig inte kräver lov, men som inte får genomföras i strid med en 
gällande plan.362 Eftersom inte all tillståndsprövning, vad gäller markanvändning, finns 
reglerad i plan- och bygglagen, utan är spridd på flera olika lagar, konstaterades i 
förarbetena att viss markanvändning kommer att prövas enligt någon annan lag än plan- 
och bygglagen och att viss annan markanvändning kommer att dubbelprövas. Det vill 
säga - det konstaterades att viss markanvändning skulle komma att prövas enligt både 
plan- och bygglagen och enligt annan lag. Ett byggprojekt innebärande uppförande av 
miljöfarlig industri kräver till exempel tillstånd inte bara enligt plan- och bygglagens 
regler, utan också enligt nuvarande miljöbalkens regler.363  
 
Planer tillkomna enligt plan- och bygglagen styr i stor utsträckning 
tillståndsmöjligheterna enligt annan lagstiftning. På det sättet kan plan- och bygglagen i 
viss utsträckning sägas ha en överordnad ställning till den särskilda 
markanvändningslagstiftningen.364  
 
Diskussionen om förhållandet mellan plan- och bygglagen och den särskilda 
markanvändningslagstiftningen rör frågan om hur en avvägning mellan olika anspråk på 
användningen av markområden (och till viss del vattenområden) ska företas. I prop. 
1985/86:90 om följdlagstiftning till den nya plan- och bygglagen uttalas angående 
denna fråga att sammanvägningen av de olika anspråken på mark och vatten kommer att 
göras i de former av fysisk planläggning som plan- och bygglagen erbjuder.365 Här 
kommer således plan- och bygglagens ställning som ramlag till synes och en parallell 
tillämpning av de olika markanvändningslagarna förutses kunna ske inom ramen för de 
principer för markanvändningen som plan- och bygglagen erbjuder - förverkligad av i 
första hand kommunerna. Detta innebär, att det i plan- och bygglagen uttalade intresset 
av att marken utnyttjas på ett rationellt sätt för olika ändamål, bör kunna ses som ett av 
lagstiftaren uttalat intresse för markanvändning över huvud taget.  
 

3.4.2.3.3 Miljöbalken i förhållande till annan lagstiftning 
Sedan plan- och bygglagens tillkomst har miljöbalken tillkommit - ytterligare en 
lagstiftning av generell och övergripande betydelse. Miljöbalken innehåller förvisso helt 
ny reglering, men i denna sammanhållna lag har också bestämmelser från femton redan 
tidigare existerande lagar smälts samman.366 Frågan hur dessa tidigare existerande lagar 
förhåller sig till plan- och bygglagen, då de nu ingår i miljöbalken, påkallar viss 
uppmärksamhet, liksom frågan hur miljöbalken förhåller sig till plan- och bygglagen 
och annan lagstiftning.  
 
Som konstaterats ovan är miljöbalkens mål att skapa förutsättningar för en hållbar 
utveckling i samhället. Detta mål avses bli uppnått genom att människors hälsa och 

                                                 
362 Prop. 1985/86:1, s 101. 
363 Se regleringen i 2 kap. plan- och bygglagen, samt i 3, 4 och 5 kap. miljöbalken. 
364 Jfr diskussionen i prop. 1985/86:90, s 91. 
365 Prop. 1985/86:90, s 92. 
366 Prop. 1997/98:45, del 1, s 185, prop. 1997/98:90, s 143. 
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miljö skyddas mot skador och olägenheter, värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas 
och vårdas, den biologiska mångfalden bevaras, mark, vatten och fysisk miljö i övrigt 
används så att en från ekologisk, social och samhällsekonomisk synpunkt god 
hushållning med naturresurser och energi tryggas och ett kretslopp med hushållning, 
återanvändning och återvinning av material främjas.367 Detta är något som i sin tur 
förverkligas av vitt skilda regleringar, av den fysiska planeringen - jämför plan- och 
bygglagens och miljöbalkens nära samröre - och särskilda åtgärder för att på olika sätt 
påverka människors beteenden (utbildning, information, skatter och avgifter med mera), 
vilka styrmedel i sin tur finner sin grund i den särskilda normgivningen på området.368  
 
Begreppet hållbar utveckling, vilket har sin givna plats i den svenska regleringen på 
grund av de förpliktelser som uppkommit i samband med det internationella 
miljöarbetet, förklaras i miljöbalksutredningens huvudbetänkande vara av största vikt. 
”Att nå en på lång sikt hållbar utveckling av samhället är en global målsättning som har 
förts fram av Brundtlandskommissionen och utvecklats vidare vid FN:s konferens om 
miljö och utveckling i Rio de Janeiro år 1992. --- Att skapa förutsättningar för en hållbar 
utveckling innebär inte bara att miljöförstöringen måste hejdas utan i hög grad även att 
en långsiktigt god hushållning med naturens resurser måste säkerställas.”369 Hållbar 
utveckling, som begrepp, tjänar därmed ett konkret ändamål i diskussionen om 
hushållning med resurser och i den i denna avhandling väckta frågan om syftet med 
markanvändningsregleringen och ett bakomliggande ändamål med regelsystemet. 
Miljöbalkens tillämpningsområde är nämligen mycket vidsträckt - ”varje verksamhet 
som kan motverka förutsättningarna att uppnå balkens mål” omfattas av regleringen.370 
 
Regleringen om god hushållning med mark och vatten återfanns tidigare i 
naturresurslagen371, där det fastslogs att god hushållning med naturresurser skulle 
beaktas vid myndighetsbeslut om ändrad användning av mark och vatten. 
Naturresurslagen hade på så sätt samma ”tvärplacering” i det rättsliga systemet som 
miljöbalken har nu, och även naturresurslagen syftade till en avvägning mellan 
bevarande- och utnyttjandeintressena i ett långsiktigt perspektiv. Kortsiktiga 
ekonomiska motiv skulle således inte få leda till att långsiktiga behov av skydd för mark 
och vatten åsidosattes.372 För att uppnå syftet med naturresurslagen fanns enligt lagens 
andra och tredje kapitel möjlighet att upprätta områden av särskilt riksintresse. Dessa 
regler återfinns nu i nuvarande miljöbalks tredje och fjärde kapitel. 
 
Redan i 3 kap. 1 § miljöbalken anges att mark- och vattenområden ska användas för det 
eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet, läge 
och föreliggande behov. Vid konflikt mellan olika intressen skall företräde ges till den 
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Som synes 

                                                 
367 1 kap. 1 § 2 st miljöbalken,  SOU 1996:103, del 1, s 223, prop. 1990/91:90 s 11. 
368 SOU 1996:103, del 1, s 229ff. 
369 SOU 1996:103, del 2, s 8. Se vidare i till exempel Ebbesson, J., Miljörätt, Iustus förlag, Uppsala 2003, 
s 17f. 
370 SOU 1996:103, del 1, s 229, jfr 1 kap. 1 § 2 st miljöbalken. 
371 Lag (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. Se också prop. 1997/98:45, bilaga A 
Jämförande paragrafregister. 
372 SOU 1996:103, del 1, s 261f. 
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återkommer plan- och bygglagens formuleringar här - något som förefaller rimligt med 
tanke på de två lagarnas inbördes samordning och övergripande betydelse för 
markanvändningen i Sverige. I förarbetena till miljöbalken poängterades just detta och 
det konstaterades att lagarna var av delvis likartad karaktär, men att de i viss mån också 
kunde komplettera varandra. Beslut enligt plan- och bygglagen hindrar sålunda till 
exempel inte prövning enligt miljöbalkens regler. Det konstaterades i propositionen till 
miljöbalken att beslut enligt plan- och bygglagens regler i viss mån inverkar på senare 
beslut enligt miljöbalken.373 Diskussionen i samband med miljöbalkens införande tar sig 
således här samma uttryck som diskussionen ovan om plan- och bygglagens karaktär av 
att vara en ramlag.  
 
Ett grundläggande problem vid diskussion om markanvändningsregleringen är just 
vilken status miljöbalken skall tilläggas i förhållande till annan lagstiftning. I 
utredningen om följdlagstiftning till miljöbalken uttalades att miljöbalken som 
huvudregel borde gälla parallellt med andra lagar oavsett om detta uttryckligen 
stadgades i de respektive lagarna.374 Denna lagtekniska lösning fann emellertid Lagrådet 
mindre tillfredsställande, eftersom den gör systemet mycket svårgenomskådat. Huruvida 
ett förhållande är uttömmande reglerat i en särskild markanvändningslag eller om 
ytterligare hänsyn enligt miljöbalken, eller ytterligare annan lag måste tas, kan bara 
förstås av en person som är relativt väl insatt i miljöbalkens regelsystem och principerna 
bakom lagstiftningen.375 Samma invändningar gjorde flera av remissinstanserna.376 I 
propositionen sades emellertid att det förhållandet att miljöbalken gäller parallellt med 
andra lagar inte är något nytt. Redan före miljöbalkens tillkomst måste en 
verksamhetsutövare ta hänsyn till regler i olika lagar. I det fåtaliga fall då miljöbalkens 
regler kunde tänkas komma i konflikt med annan lag, måste detta lösas enligt allmänna 
lagvalsprinciper. Huvudprincipen gällande detta befanns i propositionen vara att 
miljöbalkens materiella krav skall utgöra en miniminivå för alla former av verksamheter 
som riskerar att medföra negativ påverkan på miljön med mera. De grundläggande 
materiella kraven i miljöbalken omfattar därmed alla former av markanvändning, och 
detta oavsett om detta uttalas i de särskilda lagarna eller ej.377  
 
Frågan har diskuterats vidare av bland annat Christina Allard, som konstaterar att å ena 
sidan utgör miljöbalkens andra, och i viss utsträckning tredje och fjärde kapitel, allmän 
grund för alla former av verksamhet som kan påverka miljön. Det skulle därför kunna 
hävdas att miljöbalken är överordnad annan miljörättslig lagstiftning. Å andra sidan, 
diskuterar Allard vidare, har denna fråga inte prövats i domstol och hänvisning till 
miljöbalkens övergripande syfte har endast skett i ett par rättsfall. Christina Allard 

                                                 
373 Prop. 1997/98:90, s 157ff. 
374 SOU 1997:32, s 219. 
375 Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändringar i vissa lagar till följd av miljöbalkens 
ikraftträdande, prop. 1997/98:90, bilaga 3. 
376 Prop. 1997/98:90, s 148. 
377 Prop. 1997/98:90, s 149f. 
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konstaterar därför, att frågan, om hur intresseavvägningar, involverande flera olika 
miljörättsliga regleringar, ska lösas, är en i högsta grad öppen fråga.378  
 
Att miljöbalkens regler ska tillämpas parallellt med annan miljörättslig lagstiftning står 
emellertid klart, något som plan- och bygglagens syfte relaterat till miljöbalkens syfte, 
tillsammans med utformningen av miljöbalkens tredje och fjärde kapitel som riktar sig 
just till planeringen av markanvändningen, ger starkt uttryck för.379  
 

3.4.2.3.4 Avslutande kommentarer om plan- och bygglagens och miljöbalkens 
förhållande till annan markanvändningslagstiftning 

Det står klart att både miljöbalkens och plan- och bygglagens regler ska tillämpas 
parallellt med annan markanvändningsreglering. Lagarna utgör ramlagar. Det står också 
klart att prövning enligt och tillämpning av miljöbalken och plan- och bygglagen i 
åtminstone vissa delar påverkar förutsättningarna för annan användning av mark. De 
tankegångar om hållbar utveckling och hushållning med resurser, som ligger bakom 
plan- och bygglagen och miljöbalken, ges därmed mycket stor betydelse även vid 
tolkning och tillämpning av annan markanvändningslagstiftning. På samma sätt får det 
uttalade intresset av att marken utnyttjas på ett rationellt sätt för olika ändamål, och att 
olika allmänna intressen tillgodoses på ett tillfredsställande sätt, mycket stor betydelse. 
Om man ska föra ett resonemang om ett eventuellt bakomliggande ändamål med 
markanvändningsreglerna, framstår det som att ett sådant kan återfinnas i just 
hushållning med resurser och det därmed sammanhängande önskemålet att främja 
ändamålsenlig användning av mark. Miljöbalken och plan- och bygglagens regler tycks 
därvid syfta till att mark som bedöms vara lämplig för visst nyttjande också skall/bör 
användas för detta nyttjande, i stället för att användas för en form av nyttjande som 
marken inte alls lämpar sig för - eller åtminstone lämpar sig sämre för, jämförelsevis. 
 

3.4.2.4 Lämplig användning av mark  
Av resonemangen ovan synes regleringen av markanvändningen dels kunna 
karaktäriseras som en konkretisering av några aspekter av den sociala dimension som 
ingår i diskussionen om äganderättens karaktär, dels kunna placeras in i en kontext som 
skulle kunna sägas syfta till lämplig eller ändamålsenlig markanvändning. De resurser 
som finns ska användas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till vad marken är 
lämplig för.380   
 
I rättsvetenskapen används ofta begreppet ändamålsenlighet381, varvid de studerade 
reglernas utformning analyseras dels mot bakgrund av det eller de uttalade syftet/ 

                                                 
378 Allard, C., Two Sides of the Coin: Rights and Duties. The Interface between Environmental Law and 
Saami Law Based on a Comparison with Aoteoaroa/New Zealand and Canada, s 43ff, jfr diskussionen i 
Bengtsson, B., Miljöbalkens återverkningar, Norstedts Juridik, Stockholm 2001. 
379 Se också prop. 1997/98:90, s 147ff, Ebbesson, J., Miljörätt, s 45, Allard, C., Two Sides of the Coin: 
The Interface between Environmental Law and Saami Law Based on a Comparison with Aoteoaroa/New 
Zealand and Canada, s 340 ff, s 398ff. 
380 Se också utformningen av 3 kap. 1 § miljöbalken. 
381 Sålunda bygger till exempel hela den teleologiska metoden på detta begrepp. 
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syftena med reglerna i fråga, dels mot bakgrund av huruvida reglerna i den praktiska 
tillämpningen faktiskt också uppnår det eller de avsedda syftet/-na.382 En 
ändamålsenligt utformad regel är således en regel som, vid såväl en teoretisk som en 
praktisk analys, befinnes förmå uppfylla det som regeln syftar till. Ett av de syften som 
ska uppnås sägs ofta vara hushållning med resurser.383  
 
I de, i kapitel 3.2.2, introducerande rättsfallen Österåkersmålet384 och Norånmålet385 
ställdes frågan om utgången i ärendena hade blivit annorlunda om förutsättningarna 
hade varit andra - i vilken utsträckning spelade bebyggelsetrycket och intresset av att 
stävja en icke önskvärd bebyggelseutveckling in, i avgörandet i Österåkersmålet, och 
hade utgången i ärendet blivit annorlunda om den omtvistade byggnationen hade skett i 
en mindre tättbefolkad del av Sverige? Hur hade utgången i Norånmålet blivit om det 
hade varit fråga om nyttjande av marken i jordbruksverksamhet, eller om området ifråga 
hade legat långt från tätbebyggelse, med fler vattendrag i omgivningen? Och hade 
hovrätten kommit till ett annat slut om området legat naturskönt, med en lättillgänglig 
badstrand? 
 
Eftersom domstolens argumentation kretsar kring dessa förhållanden, måste 
förhållandena i fråga ha varit av betydelse i avvägningen mellan de i rättsfallen 
förekommande intressena. Intresseavvägningen synes grunda sig på en 
lämplighetsbedömning som tar sin utgångspunkt i en uppfattning om markens 
användbarhet för olika ändamål. Redan det förhållandet, att det område som fastigheten 
i Österåkersmålet låg inom, enligt naturresurslagen var av riksintresse för friluftslivet, 
med hänsyn till de natur- och kulturvärden som fanns där, visar att en sådan 
lämplighetsbedömning redan tidigare hade gjorts. Området hade då bedömts vara 
lämpligt för friluftsliv. Vad domstolen i rättsfallet hade att ta ställning till var om det 
fanns anledning att, trots att marken generellt ansetts lämplig för friluftsliv, frångå 
denna bedömning och anse markägarens enskilda intresse av att bebygga marken väga 
tyngre än det allmänna intresset av att bevara marken obebyggd. Domstolen fann 
emellertid att denna mark även fortsättningsvis borde bevaras obebyggd, på grund av de 
kultur- och naturvärden som kunde återfinnas där. Av resonemanget att döma hade 
utgången blivit annorlunda om kultur- och naturvärdena inte hade funnits där. Just den 
här markens karaktär gjorde den alltså lämplig att nyttja för allmänt bruk. I Norånmålet 
fann Högsta domstolen att marken ifråga var mer lämplig att nyttja för 
rekreationsändamål än för ny bebyggelse - en lämplighetsbedömning som också den tar 
sin utgångspunkt i en uppfattning om att olika mark lämpar sig för olika ändamål.  
 

                                                 
382 Att detta är en starkt förenklad förklaring följer redan av det förhållandet att jag redan i detta kapitel 
har diskuterat förhållandet regel - regelns syfte - regelns ändamål - tolkning, vid två olika tillfällen. Jfr 
vad som sagts ovan om syfte och ändamål. Det finns dessutom mycket skrivet om teleologisk metod, se 
till exempel Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning. En lärobok i allmän rättslära, s 480ff, 
Andersson, H., Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, s 192ff, Hellner, J., 
Metodproblem i rättsvetenskapen. Studier i förmögenhetsrätt, s 176ff. 
383 Inom miljörätten, till vilken allemansrättsliga frågeställningar ofta hänförs, är detta det grundläggande 
honnörsordet – se 1 kap. 1 § miljöbalken. 
384 RÅ 2002 not 45. 
385 NJA 1981 s 581. 
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Ovan konstaterades att begreppet ändamålsenlighet i rättsvetenskapliga sammanhang 
vanligen används i samband med en diskussion om en viss reglerings teoretiska och 
faktiska möjligheter att uppfylla syftet med den studerade regleringen. I detta kapitel är 
det emellertid inte fråga om att diskutera huruvida regleringen verkligen förmår 
uppfylla respektive lagstiftnings syfte - och i det avseendet är ändamålsenlig - som är 
föremål för diskussionen. I stället är det fråga om att regleringen synes syfta till att mark 
ska användas ändamålsenligt. Därmed synes i sin tur avses att mark uppfattas böra 
användas på ett sätt som är lämpligt med avseende på markens utformning och läge.  
 
Det förefaller inte orimligt att anta att de olika domsluten, i de ovan refererade 
rättsfallen, skulle kunna härledas ur en strävan efter att tillgodose olika, ibland 
sinsemellan motstridiga, samhälleliga intressen. Det förefaller inte heller orimligt att 
anta att en grundläggande förutsättning i denna strävan, utgörs av tanken att mark är en 
begränsad naturresurs. Vad domsluten då uttrycker är hushållning med 
marktillgångarna, i förhållande till de olika intressen som behöver tillgodoses. 
Domsluten kan på det sättet sägas handla om ändamålsenlig reglering av 
markanvändningen. I likhet med vad som uttalas i prop. 1997/98:145 om miljöpolitik 
för ett hållbart Sverige386, kan domsluten sägas avse att uppnå en långsiktigt hållbar 
resursanvändning, med vetskapen om att tillgångarna är begränsade. 
 
Om man antar att det faktiskt förhåller sig så, gör sig genast frågan om hur detta uppnås 
eller avses uppnås påmind. De för miljöbalken och plan- och bygglagen så viktiga 
målsättningarna god hushållning och ändamålsenlig markanvändning, mynnar ut i ett 
behov av att avgöra vilken mark som lämpar sig för vilken form av användning. Detta är 
emellertid en fråga som inte diskuteras i regleringen av markanvändningen. 
Lämplighetsbedömningen måste därför i många avseenden aktualisera politiska och 
etiska avgöranden. I Norånmålet och den argumentation som förs i hovrätten respektive 
i Högsta domstolen, är detta mycket tydligt.387 Kärnfrågan skulle i målet kunna 
omformuleras och sägas handla om ”vilken mark är lämplig för friluftsliv och vilken 
mark lämpar sig hellre för husbygge”. Frågan skulle också kunna formuleras som 
”vilken mark är lämplig för utövande av allemansrätt och vilken del av de i 
allemansrätten ingående rättigheterna är marken i så fall lämplig för”.  
 
I Norånmålet synes den senare formulerade frågan vara av största intresse. Det framstår 
som om både domstolarna och sökanden/klaganden uppfattar att det är de 
allemansrättsliga reglerna som möjliggör, och som utgör någon sorts ”garant” för, 
friluftslivet. Vad detta friluftsliv skulle bestå av, måste uppenbarligen i mycket stor 
utsträckning vara avhängigt föreställningar om vad friluftsliv och natur är. I rättsfallet 
talas om den steniga och otillgängliga stranden, som ett förhållande som talar emot både 
att marken skulle vara allemansrättsligt tillgänglig och att marken skulle vara lämplig 
för allemansrättsligt nyttjande. Det tyder på en uppfattning om att markens utformning 
gör den mer eller mindre lämplig för olika former av nyttjande. Den som uppfattar det 
allemansrättsliga nyttjandet som utövande av friluftsliv - och som därvid har en 
föreställning om att friluftsliv innefattar vissa särskilda aktiviteter i särskilt utformad 
                                                 
386 Prop. 1997/98:145, s 188f.  
387 Se kapitel 3.2.2 ovan. 
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miljö - kan mycket väl finna stenig och otillgänglig strand vara mindre lämpad för 
nyttjande enligt allemansrätten. Den som däremot uppfattar det allemansrättsliga 
nyttjandet som en möjlighet/rätt att nyttja all mark, den oländiga naturen inkluderad, 
borde däremot ha gjort en annan bedömning. 
 
Samma diskussion om vilken mark som lämpar sig för vilken användning, förs i NJA 
1981 s 1155. I det målet väcktes frågan huruvida hinder förelåg mot fastighetsreglering 
avseende en jord- och skogsbruksfastighet, där en restfastighet för 
fritidsbostadsändamål avsågs tillkomma. Restfastigheten skulle komma att omfatta 
mark som dels inte hade karaktär av bostadstomt, dels låg inom strandskyddsområde i 
ett större område av intresse för friluftslivet. Högsta domstolen tillät, med upphävande 
av hovrättens dom, den begärda fastighetsregleringen, genom att argumentera för att 
regleringen skulle leda till en bärkraftig, för sitt ändamål varaktigt lämpad, jord- och 
skogsbruksfastighet. Vad gällde restfastigheten, som skulle användas för 
bostadsändamål, måste bebyggelsen, som med hänsyn till omfattning och utförande var 
väl lämpad att användas för bostadsändamål, ställas i relation till de bevarande- och 
skyddsintressen som fanns. 
 
Högsta domstolen argumenterade vidare att området i fråga bildade ett större, 
sammanhängande, attraktivt friluftsområde för befolkningen i en närbelägen tätort. Men 
- eftersom den aktuella marken redan tidigare hävdats som gårdsmiljö i anslutning till 
den egentliga tomten, och därmed någon ändring av nämnvärd betydelse i möjligheterna 
att utöva rörligt friluftsliv inte kunde komma i fråga, bedömde Högsta domstolen 
fördelarna med den sökta fastighetsbildningen väga över nackdelarna. Bedömningen 
gjordes främst med hänsyn till att en bärkraftig jord- och skogsbruksfastighets bildades, 
vilket övervägde de tänkbara nackdelarna för det rörliga friluftslivet. 
 
Intresset att skapa en bärkraftig jord- och skogsbruksfastighet väger i målet synbarligen 
tungt. Detta blir än mer synligt i ett resonemang som Högsta domstolen för lite länge 
fram i rättsfallet, där domstolen konstaterar att det inte heller förelåg en mer önskvärd 
fastighetsbildning, eftersom den mark, som nu avsågs användas för bostadsändamål, var 
av sådant slag att den inte kunde användas för jord- och skogsbruk. ”Mot angivna 
bakgrund måste fördelarna av den sökta fastighetsbildningen, främst med hänsyn till att 
förevarande bärkraftiga jord- och skogsbruksfastighet bildas, anses överväga tänkbara 
nackdelar för det rörliga friluftslivet i trakten. Fastighetsindelningen skulle alltså 
förbättras, vilket utgör en av förutsättningarna för att fastighetsbildningen skall få 
tillåtas med stöd av 3 kap. 9 § fastighetsbildningslagen. Med avseende på det i 
sistnämnda lagrum dessutom uppställda kravet att en mer ändamålsenlig 
fastighetsbildning ej får motverkas är att beakta att marken inom det strandområde som 
avses skola ingå i restfastigheten uppenbarligen ej kan användas för jord- eller 
skogsbruk. Det saknas därför anledning antaga att nuvarande ägaren av marken kring 
restfastigheten eller framtida ägare till denna mark eller någon annan skulle ha intresse 
av att förvärva området.” 388 
 

                                                 
388 NJA 1981 s 1155. 
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Av Högsta domstolens argumentation kan man sluta sig till att inte bara lagstiftaren, 
utan också domstolen, utgår från att vissa näringar är i behov av, för näringens 
utövande, lämplig mark. Viss skog lämpar sig för bedrivande av bärkraftigt skogsbruk, 
medan annan viss mark lämpar sig för bostadsbyggande och ytterligare annan viss mark 
lämpar sig för fritidsfastigheter. Den mark som lämpar sig för viss markanvändning ska 
enligt samstämmig markanvändningsreglering användas för detta användningsområde - 
för främjande av god hushållning och ändamålsenlig markanvändning.  
 
I förarbetena till miljöbalken sägs att en avvägning ofta måste göras mellan olika, ofta 
motstående, intressen och att ekologiska, sociala och samhällsekonomiska intressen ska 
vägas mot varandra på ett sätt som främjar långsiktigt god hushållning.389 Det synes 
som att det är just det som sker i rättsfallen ovan.  
 
Detta föranleder mig att dra slutsatsen att ett övergripande ändamål med 
markanvändningsregleringen är uppnående av lämplig markanvändning för hushållning 
med resurser och hållbar utveckling.390 Markanvändningsreglerna kan ses som ett 
utflöde av äganderättens sociala dimension. Diskussionen i detta avsnitt för därmed 
fram till ståndpunkten att äganderättens sociala dimension, så som den kommer till 
uttryck i markanvändningsreglerna, tycks rymma intresset att mark används på ett 
lämpligt sätt, för hushållning med resurser och hållbar utveckling.  
 
  

3.5 Allemansrätten - som del av regleringen av 
markanvändningen 

Det finns nu anledning att åter rikta fokus på allemansrätten. Slutsatsen, att ett av 
ändamålen med markanvändningsregleringen är att marken ska användas 
ändamålsenligt eller lämpligt, omfattar regleringen av marknyttjandet i dess helhet. Det 
förtjänar att framhållas att detta inte är detsamma som att säga att det skulle vara det 
enda syfte som lagstiftningen i fråga har, utan att det är fråga om just ett ändamål. Den 
slutsats som dragits får emellertid återverkningar i diskussionen om allemansrätten. 
Eftersom jag arbetar utifrån uppfattningen att allemansrätten är en del i den rättsliga 
regleringen av markanvändningen, borde ändamålet att använda mark för det ändamål 
den är lämplig för, också omfatta allemansrätten. Är det då möjligt att hävda detta? 
 
I analysen av allemansrätten föreligger en särskild svårighet i allemansrättens karaktär 
av att vara sedvanerätt. I kapitel 2 fördes en diskussion om betingelserna för en social 
norms övergång, från att vara en social norm, till att bli en rättslig norm. Denna 
övergång sker i domstolens acceptans av normen som rättsligt relevant. Det gör 
domstolens argumentation kring, och bedömning av, allemansrätten fundamental. Det är 
domstolens argumentation och bedömning av den sociala normens rättsliga relevans 
som ger allemansrätten dess innehåll.391  
 
                                                 
389 SOU 1996:103, del 2, s 38. 
390 Vilket inte behöver utesluta att det finns fler. 
391 Detta resonemang förs vidare i kapitel 4 nedan. 
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Det förhållandet att vissa av de i institutet allemansrätten ingående normerna är 
sedvanerätt, tillsammans med det faktum att konflikter involverande allemansrättslig 
problematik i mycket ringa omfattning har varit föremål för domstols prövning, 
föranleder en analys som i vissa avseenden skiljer sig från traditionella 
rättsvetenskapliga analyser. I detta avhandlingsarbete har teoretisk utgångspunkt tagits i 
uppfattningen att allemansrätten ”skapas” i den argumentation kring allemansrätten som 
förs i den ”rättsliga sfären”. De argument om allemansrätten, som framförs i våra 
rättskällor, och de föreställningar om allemansrätten som ligger bakom dessa argument, 
är således av största intresse. Liksom intresseavvägningen måste inkluderas i en 
diskussion om syftet med viss reglering, måste, i analysen av allemansrätten, de 
föreställningar som kommer till synes i dels intresseavvägningen, dels argumentation 
om allemansrätten över huvud taget, inkluderas i diskussionen om syftet med 
markanvändningsreglerna. Detta gör att frågan om huruvida syftet med allemansrätten 
kan sägas vara att tillgodose ett ändamålsenligt markanvändande, inte med 
nödvändighet måste eller kan besvaras med ett ja eller nej. Diskussionen måste i stället i 
denna del till viss del involvera domstolens föreställning om syftet med allemansrätten 
som en del av markanvändningsregleringen. 
 
Domstolens avgöranden får således mycket stor betydelse här.392 Som redan har 
konstaterats, är det antal rättsfall där allemansrätten har utgjort den rättsliga 
huvudfrågan inte särdeles stort. I stället utgörs rättsfallsmaterialet i denna avhandling av 
rättsfall som rör markanvändning av vitt skilda slag - men där allemansrätten ändå i 
något avseende har berörts.393 Den rättsliga huvudfrågan berör således andra 
markanvändningsfrågor än nyttjande av mark i enlighet med allemansrätten. De 
intressen som vägs mot varandra i rättsfallen, involverar emellertid, oavsett om det från 
domstolens sida sker medvetet eller omedvetet, också allemansrätten - därför att 
intresseavvägningen i ärenden rörande markanvändningsfrågor handlar om frågan hur 
mark ska användas och varför den ska användas på ett visst sätt. I denna 
intresseavvägning tydliggörs det moment av lämplighetsbedömning som har diskuterats 
ovan. Domstolens slutliga ställningstagande vilar på ett avgörande av frågan om hur 
mark lämpligen ska användas och det valda användningssättet uppfattar domstolen vara 
det lämpligaste sättet att nyttja marken i fråga. 
 
Lika lite som markanvändningslagstiftningen generellt bärs upp av endast ett intresse, är 
det rimligt att argumentera för att allemansrättsliga regler bärs upp endast av ett enda 
intresse. Det förefaller rimligare att också allemansrätten bärs upp av flera olika 
intressen. I avvägningssituationen mellan tillgodoseende av intresset att kunna nyttja 
marken allemansrättsligt och intresset av att nyttja marken på något annat sätt, står 

                                                 
392 Se kapitel 2 ovan och diskussionen om den sociala normens övergång till en rättslig norm. 
393 Vilka intressen som möjliggör markanvändning just i enlighet med allemansrätten kan därför inte helt 
lätt utrönas. Detta aktualiserar det förhållandet att domstolarna många gånger inte ens medvetet har 
förhållit sig till allemansrätten som sådan. Det kan därför finnas anledning att inta en viss försiktig 
hållning till den betydelse som kan läggas vid domstolens, i det enskilda fallet, argumentation rörande 
allemansrätten. Domstolarnas argumentation i det enskilda fallet rörande allemansrätten uppvisar 
emellertid stora likheter - och beroende på det stora antal rättsfall som ligger till grund för studien torde 
vissa slutsatser kunna dras trots att domstolarnas medvetna argumentation har gällt en annan rättslig 
huvudfråga än den här studerade. Se vidare kapitel 4 nedan. 
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emellertid markens lämpliga nyttjande, i relation till det användningssätt som avses, i 
fokus i domstolens argumentation. I det ovan diskuterade rättsfallet Norånmålet blir 
detta uppenbart och det är ett mönster som är påfallande. Sålunda förs diskussionen om 
markens ändamålsenliga användning i snart sagt alla de rättsfall som har studerats i 
detta arbete.394  
 
Det förhållandet att jag antar att markanvändningsregleringens syfte och ändamål är 
ändamålsenligt, eller lämpligt, marknyttjande, innebär inte per automatik att det också 
kan sägas vara allemansrättens syfte och ändamål. Allemansrätten är förvisso en del i en 
massa av markanvändningsregler av olika slag, men den är av sedvanerättslig natur och 
kan därmed inte sägas ha ett syfte på samma sätt som lagstiftade regler. Vad domstolens 
argumentation i allemansrättsliga frågor emellertid visar, är att domstolen synes utgå 
från att allemansrätten syftar till ett lämpligt marknyttjande. Domstolens diskussion om 
marks ändamålsenliga användning och om vilken mark som är lämplig för vilken form 
av användning, synes avse även det allemansrättsliga nyttjandet. Det gör det befogat att 
ställa sig frågan om även allemansrättens ändamål är lämpligt marknyttjande - för 
hushållning med naturresurser och en hållbar utveckling. Särskilt befogad är denna 
fråga, mot bakgrund av diskussionen i kapitel 2 om att allemansrätten ”skapas” i 
domstolen - en diskussion som fortsätter i kapitel 4 nedan. Om domstolen argumenterar 
kring och bedömer allemansrättsliga frågeställningar som om lämpligt marknyttjande, 
för hushållning med naturresurser, vore allemansrättens ändamål, får det avgörande 
betydelse för det rättsliga innehållet i allemansrätten.  
  
Det förefaller mot bakgrund av detta inte orimligt att anta att allemansrättens 
övergripande ändamål är lämpligt marknyttjande för hushållning med naturresurser och 
en hållbar utveckling, eller åtminstone att det finns en föreställning om att så är fallet i 
domstolen. Domstolens föreställning påverkar de överväganden som domstolen gör i de 
enskilda fallen involverande allemansrättsliga frågeställningar av olika slag.  
 
Ett antagande att allemansrättens övergripande ändamål är lämpligt marknyttjande för 
hushållning med naturresurser och en hållbar utveckling, är befrämjande för förståelsen 
av utgången i de rättsfall där allemansrättslig problematik aktualiseras. Det föranleder 
mig att uppställa, såsom en hypotes, att allemansrättens ändamål faktiskt är lämpligt 
marknyttjande för hushållning med naturresurser och en hållbar utveckling. Det 
förtjänar att i detta sammanhang åter påpeka det som redan tidigare har sagts - det 
förhållandet att ändamålet antas vara lämpligt marknyttjande, är inte detsamma som att 
anta att marken faktiskt också nyttjas på ett lämpligt sätt. Antagandet att allemansrätten 
syftar till lämpligt marknyttjande skall i stället ses som ett uttryck för en samhällelig 
strävan efter att mark, som begränsad naturresurs, nyttjas - eller skall kunna nyttjas, nu 
eller i framtiden -  på ett med avseende på användningssättet ändamålsenligt sätt.   
 

                                                 
394 Se till exempel rättsfallen i kapitel 1.7.2. ovan - RÅ 2000 not 184, RH 1989:111 och MÖD 2005:16.  
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4 Tolkning och argumentation – utgångspunkter för en 
topisk metod 

4.1 Inledning 
I kapitlen ovan har allemansrättens karaktär av sedvanerätt diskuterats och 
allemansrätten har placerats in i kontexten rättslig reglering av markanvändning. I detta 
kapitel diskuteras hur en rättsregel över huvud taget kan ges ett innehåll, och alldeles 
särskilt hur allemansrätten kan ges ett innehåll.  
 
När en person A vandrar över annans mark och samtidigt repar en näve blåbär, behövs 
inte en större juridisk diskussion för att konstatera att detta beteende faller in under 
allemansrätten. Att även denna enkla situation kan rymma problem torde stå klart - vi 
vet till exempel inte hur A vandrar över marken eller vilken sorts mark det är fråga om - 
men vi kan här nöja oss med att konstatera att det de facto existerar vad man måste kalla 
enkla fall, där ett beteende tämligen enkelt kan konstateras falla in under en viss regel. 
Det hindrar inte att även denna enkla situation är föremål för tolkning, vilket 
uppmärksammas nedan under avsnittet juridik och hermeneutik. Där förs även en 
diskussion om hur norm och beteende förhåller sig till varandra. 
 
När däremot en sådan händelse inträffar som inte tidigare varit föremål för rättslig 
prövning eller diskussion, blir situationen en annan. Två rättsfall som kan tjäna som 
exempel på denna situation är forsränningsfallet395 och vitlavsplockarfallet396. I det 
första fallet nyttjade en person grannens mark i sin egen förvärvsverksamhet, genom att 
hyra ut flottar och anvisa hyrestagarna en lämplig fors för forsränning på grannens mark 
och därvid åberopa att deltagarna i forsränningen hade en allemansrättslig rätt att vistas 
på marken i fråga.397 Det andra fallet gällde ett par som, tillsammans med ett antal 
inhyrda plockare, under en augustivecka plockade 1300 lådor vitmossa, vardera lådan 
innehållande ca 15 liter, på annans mark, under åberopande av allemansrätten. Allmän 
åklagare yrkade på grund av denna gärning ansvar för stöld å det par som var ansvarigt 
för plockningen. Vare sig forsränningsfallet eller vitlavsplockarfallet är enkla fall. Det 
fanns ingenting i den dittillsvarande rättsliga regleringen som enkelt kunde appliceras 
på dessa fall. Frågan, huruvida händelserna skulle anses falla in under allemansrätten 
eller ej, var förhållandevis öppen. Vad är det då som har lett till ett avgörande?398 

                                                 
395 NJA 1996 s 495. 
396 NJA 1986 s 637. 
397 Se kapitel 1.1 ovan. 
398 I just NJA 1986 s 637 biföll alla tre instanserna åklagarens yrkande. Högsta domstolen fann att 
tillgodogörande av naturalster i viss utsträckning är tillåten. Enligt 12 kap. 2 § 2 st brottsbalken skall den 
som olovligen tar växande träd med mera dömas för åverkan och om brottet inte är att anse som ringa 
skall det enligt  8 kap. 11 § 1 st i samma balk bedömas som ett tillgreppsbrott. Högsta domstolen fann att 
det är karaktäristiskt för de i 12 kap. 2 § 2 st uppräknade naturalstren att de, åtminstone i äldre tid, 
representerar ett ekonomiskt värde för markägaren. Tagande av naturalster som inte representerar ett 
sådant ekonomiskt värde är motsatsvis tillåtet. Till skillnad från sådana alser som inte får tas olovligen, 
kan de som får tas, typiskt sett inte så lätt exploateras. Fråga uppkom då huruvida vitmossa är av sådant 
slag att det får tas eller ej. Högsta domstolen fann att vitmossa ofta kan hopsamlas i stora mängder på 
relativt kort tid, och med en avsevärd ekonomisk vinning. Högsta domstolen fann det befogat att anse 
vitmossa vara en sådan naturprodukt som inte får tas utan markägarens tillåtelse (vilket inte hindrar att 
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Eftersom domstolen inte kan låta bli att besvara frågan huruvida beteendet faller in 
under allemansrätten eller ej, måste rättstillämparen ”skapa rätt”, det vill säga uttala 
huruvida den nya händelsen är en allemansrättslig företeelse eller ej. Hur går 
rättstillämparen till väga i ett sådant fall?  
 
Detta är en fråga som är avhängig en uppfattning om rätten. Om man ser rätten som en 
kulturprodukt av dynamisk och nyskapande karaktär399, följer flera andra frågor som 
måste, om inte uttömmande besvaras, ändå åtminstone beröras. Nedan diskuteras en syn 
på samhället, vari rätten utgör en självklar del, som utgår från en gemenskapstanke. Den 
förespråkade gemenskapstanken utgår från den samhälleliga dialogens betydelse, där 
dialogen själv är den som förändrar. I denna gemenskap utgör rätten en del och rättens 
nyskapande karaktär står då att finna i dialogen - liksom allemansrätten och dess 
innehåll. Detta får konsekvenser för den fortsatta metoddiskussionen - hur dialogen förs, 
vilka argument som kan användas och hur ett riktigt avgörande nås, är några av de 
frågor som intresserar.  
 
 

4.2 Allmänt om topik 
Ett sätt att föra diskussionen i detta avhandlingsprojekt framåt är att använda sig av en 
topisk metod. En topisk metod kan på ett enkelt sätt beskrivas som en form av 
”brainstorming”, där alla faktorer som möjligen skulle kunna utöva betydelse vid 
tolkningen av en viss regel, tas fram. En topisk metod i detta avhandlingsarbete innebär 
således att de faktorer som utövar betydelse vid tolkningen av allemansrätten synas. 
Utifrån dessa faktorer kan därefter diskussionen om allemansrätten och dess innehåll 
föras vidare.  
 
Topikens möjligheter har på senare tid i Sverige framförallt uppmärksammats av Håkan 
Andersson400, men även i andra rättsvetenskapliga arbeten kan man finna inslag av 
topik.401 Topiken har en lång historia, sammanvävd med retorikens historia.402 
Beteckningen topik stammar från Aristoteles som därmed avsåg en synpunkt, vilken 
inte var över- eller underordnad någon annan synpunkt, eller över huvud taget relaterad 

                                                                                                                                               
plockande av vitmossa i ringa omfattning måste anses vara straffritt), och att det i målet var fråga om ett 
olovligt plockande i stor omfattning och till ett betydande ekonomiskt värde. Därför skulle den tilltalade 
(endast den ena hälften av paret överklagade hovrättens dom) dömas för stöld. 
399 Rätten som en kulturprodukt har uppmärksammats av flera andra författare, se till exempel Strahl, I., 
Makt och rätt: rättsidéns gång genom historien - från Babylonien till FN, 11 uppl. (ombesörjd av 
Strömholm, S.,) Iustus Förlag, Uppsala 2003, s 136ff, Kellgren, J., Mål och metoder vid tolkning av 
skattelag, s 27f, Andersson, H., Topisk retorik inom juridiken i Retorik och rätt, s 131f. 
400 Se Andersson, H., Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, samt densamme 
Topisk retorik inom juridiken i Retorik och rätt. 
401 Se till exempel Bull, T., Mötes- och demonstrationsfriheten; En statsrättslig studie av mötes- och 
demonstrationsfrihetens innehåll och gränser i Sverige, Tyskland och USA, Norlén, A., Oskälighet och  
36 § avtalslagen, Avdelningen för rätt och rättsfilosofi, Linköpings universitet, Linköping 2004. 
402 Viehweg, T., Topik und Jurisprudenz. Ein Beitrag zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung, 
5 Aufl., Verlag C.H. Beck, München 1974, s 19ff, Andersson, H., Topisk retorik inom juridiken i Retorik 
och rätt, s 139f , Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning. En lärobok i allmän rättslära,       
s 144, Rehbock, K., Topik und Recht: eine Standortanalyse unter besonderer Berücksichtigung der 
aristotelischen Topik, Verlag V. Florentz GmbH, München 1988, s 30ff. 
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till någon annan synpunkt, men som i en viss fråga var av betydelse och som därför 
kunde föra diskussionen framåt.403 Aristoteles topik var en ”Kunstlehre des 
Diskutierens”.404 Topiken hade därvid sin plats i diskussioner inom områden där man 
inte direkt kunde fastställa sanningen - Aristoteles hade funnit att behovet av att 
diskutera fanns inom såväl områden där det var möjligt att fastställa sanningen, som 
utanför sådana områden.405  
 
Som jag uppfattar det är det också denna äldre topik som Strömholm vänder sig emot, 
när han uppfattar topiken som ett steg bakåt i utvecklingen.406 Strömholm noterar därvid 
dels att den topiska argumentationen till skillnad från den logiska vädjar till allmänt 
accepterade värderingar, praktiskt förnuftsmässiga överväganden och allmängiltig 
livserfarenhet i stället för att bygga upp logiska beviskedjor, dels att Aristoteles själv 
uppfattade den topiska argumentationsmetoden som en nödfallsutväg - ”en lösning av 
det rationella argumenterandets problem, som stod till buds i de fall där brist på exakt 
kunskap och tillräckligt bestämda begrepp gjorde en »apodiktisk», dvs. logisk, strängt 
vetenskaplig, argumentation omöjlig....”.407 Inom den moderna topiken framhålls 
emellertid värderingarnas betydelse i tolkningssituationen, liksom den rationella 
argumentationen kring dessa.408 För mig framstår inte denna kombination som ett steg 
bakåt i utvecklingen, utan som ett tillvägagångssätt vari man tar konsekvensen av att 
man inom juridiken har att göra med en vetenskap som, i sin egenskap av 
humaniora/samhällsvetenskap, faktiskt lider brist på den sorts exakt kunskap som man 
kan hänvisa till inom naturvetenskapen.409  
 
Topiken har sagts vara en teknik för premissökande, en teori om beskaffenheten av 
dessa premisser, samt en teori om användningen av dessa premisser inom juridiken.410 
                                                 
403 Se till exempel Viehweg, T., Topik und Jurisprudenz. Ein Beitrag zur rechtswissenschaftlichen 
Grundlagenforschung, s 6ff, Andersson, H., Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansvarets 
gränser, s 225. 
404 Rehbock, K., Topik und Recht: eine Standortanalyse unter besonderer Berücksichtigung der 
aristotelischen Topik, s 32 - översättning ”en lära i konsten att diskutera”. 
405 Viehweg, T., Topik und Jurisprudenz. Ein Beitrag zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung, 
s 19ff, Andersson, H., Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, s 225, 
densamme Topisk retorik inom juridiken i Retorik och rätt, s 139f, Rehbock, K., Topik und Recht: eine 
Standortanalyse unter besonderer Berücksichtigung der aristotelischen Topik, s 30ff. 
406 Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning. En lärobok i allmän rättslära, s 144f. 
407 Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning. En lärobok i allmän rättslära, s 145. 
408 Andersson, H., Topisk retorik inom juridiken i Retorik och rätt, s 148 - jfr även not 147 samma sida, 
Viehweg, T., Topik und Jurisprudenz. Ein Beitrag zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung,    
s 40. 
409 Jfr för övrigt Andersson, H., Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, s 231, 
not 292, Bull, T., Mötes- och demonstrationsfrihet; En statsrättslig studie av mötes- och 
demonstrationsfrihetens innehåll och gränser i Sverige, Tyskland och USA, s 313 not 83. Samtidigt ska 
framhållas att det i jämförande studier mellan Aristoteles topik och modern topik har visats att den enda 
skillnad av större betydelse mellan Aristoteles topik och den moderna topiken, är att Aristoteles topos var 
av mycket mer formellt slag än de i dag oftast använda. De moderna toposen är vanligen av mer materiellt 
slag (jfr för övrigt nedan under avsnittet topik). Det kan då diskuteras huruvida den moderna topiken 
verkligen skiljer sig från Aristoteles topik. Jfr Rehbock, K., Topik und Recht: eine Standortanalyse unter 
besonderer Beücksichtigung der aristotelischer Topik, särskilt s 17 - 85. 
410 Viehweg, T., Topik und Jurisprudenz. Ein Beitrag zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung, 
s 31 och 40, samt även Alexy, R.,Theorie der juristischen Argumentation. Die Theorie des rationalen 
Diskurses als Theorie der juristischen Begründung, 3 Aufl., Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1996, 
s 39f. 
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Ett förenklat sätt att beskriva topiken på är, som sagts ovan, att säga att det är en form 
av ”brainstorming”, varvid alla de faktorer, topos, vilka möjligen skulle kunna utöva 
betydelse vid tolkning av en viss regel, tas fram. Över dessa faktorer upprättas en 
katalog, en topoi-katalog. De faktorer som ingår i katalogen är vare sig över- eller 
underordnade varandra, utan är alla jämställda med varandra och kan alla tjäna som 
faktorer vid tolkning och juridisk argumentation. Ett vanligt tillvägagångssätt är 
emellertid att med de i topoi-katalogen ingående toposen som utgångspunkt, utveckla 
mer allmänna principer.411  
 
Den topiska metoden skulle i detta avhandlingsarbete tjäna två olika syftet. Den kan å 
ena sidan öka förståelsen av allemansrätten som sedvanerätt, i och med att fokus ställs 
in på vilka faktorer som över huvud taget tillmäts betydelse vid tolkning av de 
allemansrättsliga reglerna. Där måste den sedvanerättsliga aspekten - övergången från 
social norm till rättslig norm - ges visst utrymme. Genom att de skilda fakorerna inte 
endast synliggörs för sin egen skull utan även kan systematiseras på ett sätt som kan 
göra diskussionen om allemansrätten och dess innehåll mer strukturerad - mer allmänna 
principer kan utvecklas - kan den topiska metoden å andra sidan också utgöra grunden 
för utvecklandet av en systematik för diskussion om just allemansrättslig problematik. 
 
Det finns emellertid olika uppfattningar om vad en topisk metod egentligen är, och 
debatten för respektive emot topiken har tidvis varit tämligen omfattande.412 Detta leder 
till viss förvirring, eftersom det synes som om rakt motsatta uppfattningar om topiken 
existerar. Viehweg, som räknas som ”återupptäckaren” av topiken i modern tid413, 
menar att topikens funktion är att tjäna diskussionen av ett problem414, medan en 
rättsvetenskapare som Esser menar att topikens funktion snarare ligger i att förhindra att 
problem löses på ett felaktigt sätt genom ett ”tvångsmässigt” förfarande enligt ett 
system.415 Där Viehweg framför allt ser topikens förtjänst genom att den står i ett 
motsatsförhållande till vad han kallar ”system”416, menar Esser att alla metoder eller 
tankesätt tenderar att leda till systembildningar med över- eller underordnade faktorer 
(även ett topiskt tillvägagångsätt leder alltså lätt till denna typ av system). Esser menar 
att det som är den verkligt viktiga frågan i stället är huruvida den topiska metoden kan 
garantera en ”rätt” problemlösning.417  
 
Förutom de ovan refererade beteckningarna av topiken har den också betecknats som 
”problemtänkandets teknik”, och det har sagts att man inom topiken framför allt söker 

                                                 
411 Andersson, H., Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, s 229f. 
412 Jfr Rehbock, K., Topik und Recht: eine Standortanalyse unter besonderer Berücksichtigung der 
aristotelischen Topik, s 12ff. 
413 Epitetet ”återupptäckaren” av topiken i modern tid vann Viehweg med sin avhandlingen Topik und 
Jurisprudenz. Ein Beitrag zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung.  
414 Viehweg, T., Topik und Jurisprudenz. Ein Beitrag zur rechtswissenschaftlichen 
Grundlagenforschung., till exempel s 31ff. 
415 Rehbock, K., Topik und Recht: eine Standortanalyse unter besonderer Berücksichtigung der 
aristotelischen Topik, s 21. 
416 Viehweg, T., Topik und Jurisprudenz. Ein Beitrag zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung, 
s 81ff. 
417 Rehbock, K., Topik und Recht: eine Standortanalyse unter besonderer Berücksichtigung der 
aristotelischen Topik, s 20. 
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premisserna för beslutstänkandet.418 Detta är två sidor av samma mynt. Det som är 
gemensamt för företrädarna för den topiska metoden är nämligen uppfattningen att 
topiken är problemorienterad. Problemorienteringen leder dels till att tekniken bakom 
det rättsliga tänkandet uppmärksammas, dels till att beslutstänkandets premisser, 
karaktären på dessa och användningen av dessa premisser inom juridiken 
uppmärksammas. Detta ger i sin tur möjlighet till ett mer förutsättningslöst sätt att 
betrakta och lösa rättsliga problem, än vad som är möjligt med en traditionell juridisk 
metod.419  
 
Det kan vara värt att här kort notera att vare sig arbetsfältet eller den topiska metoden 
med nödvändighet är det-/densamma för rättstillämparen och för 
rättsvetenskapsmannen. Objektet för såväl rättstillämparens som 
rättsvetenskapsmannens arbete är en rättsregel och i arbetet med denna rättsregel 
kommer den juridiska metoden att aktualiseras. I arbetet med att finna en systematik för 
diskussion om allemansrättslig problematik utför rättsvetenskaparen emellertid ett 
vetenskapligt arbete, där den topiska metoden tjänar syftet att framför allt lägga grunden 
för den eftersökta systematiken. Rättstillämparen däremot har möjlighet att sedan 
förhålla sig till och nyttja systematiken i sin verksamhet. Den topiska metoden tjänar då 
för rättstillämparen snarare syftet att i det konkreta fallet synliggöra de omständigheter 
som är av betydelse för avgörande av den allemansrättsliga frågan. Detta kommer 
rimligen att ske inom ramen för det som vi kallar den traditionella juridiska metoden.420  
 
För att föra arbetet i denna avhandling framåt förefaller det rimligt att anlägga en syn på 
topiken som ligger i linje med Viehwegs och Håkan Anderssons. Båda forskarna utgår 
från att det är den praktiska, konkreta, situationen, där ett juridiskt problem måste lösas, 
som står i fokus – och det är detta som det föreliggande avhandlingsarbetet kretsar 
kring. För Viehweg existerar två slag av topik. Topik av första graden innebär ett 
planlöst gripande efter alla faktorer av värde, medan topik av andra graden innebär ett 
skapande av topoikataloger, varvid ett mer systematiskt och rättssäkert sökande kommer 
i fråga.421 Faktorerna får sin bestämning utifrån varje enskilt problem, vilket föranleder 
Viehweg att uppfatta topiken inte som en metod - eftersom en metod enligt Viehweg 
dels måste vara strikt logiskt kontrollerbar, dels leder till ett entydigt motiverat 
sammanhang ur vilket ett deduktivt system kan uppstå. Topiken är i stället för Viehweg 
en teknik eller en stil att närma sig ett problem. Och stilen känns igen genom att den inte 
utgår från ett system där problemet kan lösas genom en deduktion, utan utgår från 
problemet självt.422 Håkan Andersson likställer i sin avhandling å sin sida den topiska 

                                                 
418 Viehweg, T., Topik und Jurisprudenz. Ein Beitrag zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung, 
s 31 och 40, jfr även Alexy, R., Theorie der juristischen Argumentation. Die Theorie des rationalen 
Diskurses als Theorie der juristischen Begründung, s 39f. 
419 Det kan emellertid konstateras att flera företrädare för topiken har uppfattningen att topiken är grunden 
för själva det juridiska tänkandet. Sålunda har till exempel Viehweg detta som huvudtes i Topik och 
Jurisprudenz. Ein Beitrag zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung, kapitel 3, till exempel s 31 
och 40. 
420 En kort diskussion om detta begrepp förs ovan i kapitel 1.6.1. 
421 Viehweg, T., Topik und Jurisprudenz. Ein Beitrag zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung, 
s 35.  
422 Viehweg, T., Topik und Jurisprudenz. Ein Beitrag zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung, 
s 77. Viehweg avser med system alla axiomatiska system, vilka kännetecknas av axiomens fullständighet, 
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metoden med en ”konkretisering av problemtänkandet”423, varvid han avser möjligheten 
att finna omständigheter som kan tjäna som orienteringsmedel i den konkreta 
rättstillämpningssituationen inom skadeståndsrätten. Detta synes således förena 
Andersson och Viehweg i deras syn på den topiska metoden.424 
 
Jag menar att ett tillvägagångssätt baserat på en topisk metod borde vara fruktbart för att 
kunna föra en vidare diskussion om ett så förhållandevis öppet rättsinstitut som 
allemansrätten. Med ett sådant tillvägagångssätt lyfts premisserna fram, för 
beslutstänkandet, angående problem som hör samman med allemansrätten, i såväl det 
enskilda fallet som generellt. Detta möjliggör i sin tur en öppen analys av 
allemansrättens struktur och innehåll.  
 
 

4.3 Samhället som ett gemensamt projekt  

4.3.1 Allmänt 
Om allemansrätten och dess innehåll söks i den juridiska argumentationen, måste fokus 
riktas på just argumentationen. I flera arbeten om juridisk argumentation har tanken på 
de argumenterandes deltagande i samhällsutvecklingen varit avgörande faktorer.425 
Samhället kan därvid uppfattas som ett gemensamt projekt vilket drivs framåt av 
medlemmarnas samtal. Utgår man från en syn på samhället som ett gemensamt projekt, 
som drivs framåt av medlemmarnas samtal, uppmärksammas kommunikationen och 
språkets centrala roll, och just inom rättsvetenskapen är dessa två företeelser av största 
betydelse. Den juridiska diskussionen utgör i en sådan kontext endast en diskurs inom 
samhället som helhet. Vad som då väcker intresse är själva diskussionen - såväl den 
samhälleliga som den juridiska. Frågan om hur diskussionen förs och vad som 
legitimerar den kommer i förgrunden.  
 
Redan den filosofiska hermeneutiken vilar på föreställningen om samhället som ett 
gemensamt projekt vilket drivs framåt av medlemmarnas samtal. En av de främsta 
företrädarna för en sådan tanke är, vid sidan av Gadamer, Jürgen Habermas, vars teori 
om det kommunikativa handlandet satt stora spår i den pågående samhällsvetenskapliga 
diskussionen.426 Habermas teori427 bygger till vissa delar på Gadamers teori. Den 

                                                                                                                                               
förenlighet och oavhängighet. Ur dessa system kan alla rättssatser och rättsbegrepp, genom mer eller 
mindre långa deduktionsoperationer härledas. Se vidare densamme, a a s 81ff. 
423 Andersson, H., Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, s 227 not 271. 
424 Jfr de inledande meningarna om topik och om problemtänkandets teknik i Viehweg, T., Topik und 
Jurisprudenz. Ein Beitrag zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung, s 19 och 31. 
425 Alexy, R., Theorie der juristischen Argumentation. Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie 
der juristischen Begründung, s 165 ff och 199ff , Peczenik, A., Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, 
etik och juridisk argumentation, s 490ff, Andersson, H., Skyddsändamål och adekvans. Om 
skadeståndsansvarets gränser, s 207ff. 
426 Habermas, J., Kommunikativt handlande, Texter om språk, rationalitet och samhälle. Jfr även Walter 
Reese-Schäfers sammanställning över den diskussion som förts rörande Habermas skrifter, Reese-
Schäfer, W., Jürgen Habermas. En introduktion, Bokförlaget Daidalos AB, Göteborg 1995, s 151f. 
427 Habermas teori är sprungen ur Frankfurterskolan och dess kritiska teori, eller kritiska hermeneutik som 
den ibland också kallas. Frankfurterskolan bildades i slutet av 1920-talet som ett fristående 
forskningsinstitut, knutet till universitetet i Frankfurt am Main. Där kombinerades sociologisk, 
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konsensustanke som finns hos Gadamer och som betonar dialogens betydelse för 
förståelse, är grunden även i Habermas arbete. Men där den filosofiska hermeneutiken 
betonar dialogens betydelse för förståelse, intresserar den sig mindre för att den 
konsensus som uppnås vid dialogen kanske inte är ett uttryck för ömsesidig förståelse. 
Det kan ju vara fråga om en ”ofrivillig konsensus” som uppstått genom tvång. Detta är 
emellertid något som intresserar Habermas. Han studerar ideologins inverkan på 
dialogen och det uppkomna samförståndet.428 Om den filosofiska hermeneutiken och 
Habermas teori om det kommunikativa handlandet alltså har samma grundläggande 
inställning till samhället som en gemenskapsinstitution, har den därefter följande 
diskussionen tagit olika riktningar.  
 
Habermas har i teorin om det kommunikativa handlandet skapat en omfattande teori 
vilken kan ligga till grund för bland annat vidare resonemang kring samhällsordningen 
och rättens legitimitet. Vissa tankar som Habermas har presenterat kan fungera som en 
sorts ”teoretiskt bollplank” för det fortsatta arbetet med denna avhandling. Nedan ges en 
mycket kortfattad redogörelse för dessa tankar.429  
 
Habermas teori fokuserar på förståelse430, och han menar att vi, när vi talar om en 
handling, endast kan uppfatta denna, om vi lyckas att förstå vad individen själv har 
avsett med handlingen.431 Förstå en handling kan vi endast göra genom tolkning.432 
 
Habermas skiljer vidare mellan olika former av handling, där kommunikativ handling 
skall ses som artskild från instrumentell handling och strategisk handling.433 Där den 
instrumentella och strategiska handlingen syftar till framgång, syftar det kommunikativa 
handlandet till förståelse i förhållandet människa - människa.434 Den kommunikativa 
handlingsteorin utgår ifrån att samarbete och handlingskoordination är avhängigt 
språket självt.435 Språket är utan funktion, om det inte delas med andra, och dess mål är 
just samförstånd.436 Detta har Habermas uttryckt genom att säga att motiv, intressen och 
                                                                                                                                               
psykoanalytisk, filosofisk, ekonomisk och estetisk forskning i en samhällsvetenskaplig forskningsmiljö. 
För vidare läsning, se till exempel Alvesson, M. och Sköldberg, K., Tolkning och reflektion. 
Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, s 176ff. 
428 Warnke, G., Hans-Georg Gadamer. Hermeneutik, tradition och förnuft, s 142ff, Habermas, J., 
Kommunikativt handlande. Texter om språk, rationalitet och samhälle, s 40ff, Alvesson, M. och 
Sköldberg, K., Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, s 185ff.  
429 Redogörelsen utgår från Habermas, J., Kommunikativt handlande. Texter om språk, rationalitet och 
samhälle, framför allt s 83 - 217, samt 323 - 395, Reese-Schäfer, W., Jürgen Habermas. En introduktion, 
samt Carleheden, M., Det andra moderna. Om Jürgen Habermas och den samhällsvetenskapliga 
diskursen om det moderna, Daidalos, Göteborg 1996. 
430 Jfr diskussionen i Habermas, J., Kommunikativt handlande. Texter om språk, rationalitet och 
samhälle, s 35ff. 
431 Carleheden, M., Det andra moderna. Om Jürgen Habermas och den samhällsvetenskapliga diskursen 
om det moderna, s 38.  
432 Habermas, J., Kommunikativt handlande. Texter om språk, rationalitet och samhälle, s 35ff. Ett sådant 
antagande ger alltså att en handling aldrig kan beskrivas helt objektivt, utan att beskrivningen alltid bär 
med sig ett moment av subjektivitet. Se mer om denna diskussion nedan i kapitel 4.4. 
433 Habermas, J., Kommunikativt handlande. Texter om språk, rationalitet och samhälle, s 99ff samt         
s 115ff. 
434 Habermas, J., Kommunikativt handlande. Texter om språk, rationalitet och samhälle, s 99ff och           
s 115ff, Reese-Schäfer, W., Jürgen Habermas. En introduktion, s 28f. 
435 Habermas, J., Kommunikativt handlande. Texter om språk, rationalitet och samhälle, s 112ff. 
436 Habermas, J., Kommunikativt handlande. Texter om språk, rationalitet och samhälle, s 100. 
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mål inte bestäms före interaktion utan genom interaktion. Genom att kommunicera ges 
inte endast möjlighet för person A att få reda på vad person B har för planer, utan också 
att genom argument ifrågasätta person Bs planer.437 Den kommunikativa handlingen 
ställer således språket i fokus. 
 
Ifrågasättandet kan avse såväl förhållandet till den objektiva världen, som den 
normativa riktigheten i förhållande till den sociala världen och uppriktighet i 
förhållande till den subjektiva världen. Habermas menar att varje deltagare i en 
diskussion måste förutsätta att den andre deltagaren gör anspråk på att uttala något 
giltigt avseende sanning, riktighet och sannfärdighet.438 Genom att erkänna den andres 
anspråk i dessa förhållanden kan förståelse uppnås. Ett erkännande av den andre 
talarens anspråk på giltighet avseende sanning, riktighet och sannfärdighet är emellertid 
inte detsamma som att oreflekterat också acceptera dem. Samförstånd handlar inte bara 
om att förstå vad som yttrats, utan även om att erkänna dess giltighet.439 Detta yttrar sig 
i att talaren kan ifrågasättas, och att i en argumentation det är den talare som framför det 
tyngsta argumentet som kommer att ”vinna”, eftersom argumentet leder till insikt hos 
den andre. 
 
Utifrån teorin om det kommunikativa handlandet, besvarar Habermas frågan hur 
samhällelig ordning är möjlig. Till skillnad från de olika varianter av kontraktsteorier 
som har presenterats genom årens lopp, vilka har försökt att förklara samhällets vara 
genom hänvisning till att individerna i eget överlevnadsintresse ingått en 
överenskommelse med varandra om samhällelig samlevnad440, behöver Habermas inget 
kontrakt för att förklara samhällelig ordning. I stället hänvisar han till att 
samhällsordningen grundar sig på medlemmarnas kommunikation med varandra. Ett 
kontrakt är nämligen inte i sig giltigt, utan giltigheten är avhängig kontraktsvillkorens 
normativa riktighet. Den kommunikativa handlingsteorin ger i sig att normativ riktighet 
och legitimitet är förutsättningar för samförstånd. Föreligger samförstånd följer 
medlemmarna de uppställda reglerna, eftersom man genom argumentationen nått insikt.  
 
Det kommunikativa handlandet befinner sig emellertid inte svävande i ett tomrum. 
Tvärtom är det avhängigt livsvärlden - ett begrepp som i Habermas teori är av största 
betydelse. Livsvärlden utmärks av tre kännetecken: för de upplevande är den given utan 
att sättas i fråga, dess gemenskap ligger före varje möjlig oenighet och den utgör en 
outtömlig kontext.441 Vi är därmed alla en del av livsvärlden, och vi kan inte frigöra oss 
från den. Det betyder i sin tur att vi nödvändigtvis måste ta vissa förhållanden för givna, 

                                                 
437 Carleheden, M., Det andra moderna. Om Jürgen Habermas och den samhällsvetenskapliga diskursen 
om det moderna, s 40. 
438 Habermas, J., Kommunikativt handlande. Texter om språk, rationalitet och samhälle, s 126, Reese-
Schäfer, W., Jürgen Habermas. En introduktion, s 28. 
439 Habermas, J., Kommunikativt handlande. Texter om språk, rationalitet och samhälle, s 125ff, Reese-
Schäfer, W., Jürgen Habermas. En introduktion, s 28f. 
440 Kontraktsteorierna har anor från antiken. Under 1500-talet kom dessa teorier framförallt till 
användning i kampen om kungamakten. Kända förespråkare för olika kontraktsteorier är till exempel 
Hobbes (1588 - 1679), Locke (1632 - 1704), Rosseau (1712 - 1778), Kant (1724 - 1804), samt den nutida 
Rawls. 
441 Habermas, J., Kommunikativt handlande. Texter om språk, rationalitet och samhälle, s 122ff, Reese-
Schäfer, W., Jürgen Habermas. En introduktion, s 37. 
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eftersom de för oss framstår som självklara. Detta rör allt ifrån tolkningar av omvärlden 
till grundläggande uppfattningar om vad som är naturligt/onaturligt. Och det är mot 
bakgrund av vår livsvärld som kommunikationen sker.442 
 
Livsvärldens betydelse, i Habermas teori, kan inte nog poängteras, eftersom den utgör 
grunden för hela vår existens - i tiden och i rummet. Därmed är det omöjligt att bryta sig 
ut ur livsvärlden och se den utifrån. Vi kan således sägas vara fångar i livsvärlden och 
därmed utan möjlighet att uppfatta livsvärlden på ett överhistoriskt och överkulturellt 
sätt. Vad som står oss till buds är möjligheten att inom livsvärlden ”byta position” och 
se nya vinklar av livsvärlden, vilket sker med ökad medvetenhet och kunskap samt vilja 
att förstå mer om det förgivet tagna. 
 
Det motsatta begreppet till ”livsvärld” är i Habermas teori ”system”.443 System är 
samhället sett utifrån. Varje social kontakt betraktas som ett system och samhället, som 
är totalsumman av alla möjliga kontakter, betraktas då som ett stort system. Det som 
den deltagande uppfattar som livsvärld, är alltså på samma gång ett system sett 
utifrån.444 Ett system inom det stora samhällssystemet är rättssystemet - vilket med ett 
inomrättsligt betraktelsesätt måste bli att se som en livsvärld. 
 
Anlägger man ett sådant betraktelsesätt på världen som här refererats, följer att rätten 
måste uppstå i en kommunikativ situation.445 Vad ger då rätten legitimitet? Som en 
yttersta princip menar Habermas att endast de handlingsnormer som alla möjligtvis 
berörda skulle kunna instämma i som deltagare i rationella diskurser är giltiga.446 Denna 
”demokratiprincip”447 ligger enligt Habermas till och med före utformandet av moral 
och rätt, och utgör därmed en plattform för allt vidare, både rättsligt och moraliskt, 
normbygge.448 Demokratiprincipen kräver att rätten skyddar vissa grundläggande 
rättigheter, såsom grundläggande politiska rättigheter.449  
 
Det som motiverar att de grundläggande rättigheterna skyddas av rätten är enligt 
Habermas den rationella diskursen.450 451 I en rationell diskurs som skett i ett idealt 

                                                 
442 Här faller det sig lätt att göra en jämförelse med Gadamers tradition. Även Gadamers filosofiska 
hermeneutik utgår från att all förståelse är situationsberoende. I den filosofiska hermeneutiken betonas 
emellertid mer historiens betydelse för vår förståelse än den allomfattande världen. 
443 Reese-Schäfer, W., Jürgen Habermas. En introduktion, s 37. 
444 Reese-Schäfer, W., Jürgen Habermas. En introduktion, s 38. 
445 Reese-Schäfer, W., Jürgen Habermas. En introduktion, s 72. 
446 Habermas, J., Kommunikativt handlande. Texter om språk, rationalitet och samhälle, s 302, Reese -
Schäfer, W., Jürgen Habermas. En introduktion, s 73f, Peczenik, A., Vad är rätt? Om demokrati, 
rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s 69ff. Se vidare om den rationella diskursen nedan under 
delavsnittet rationell diskussion. 
447 Termen används av Peczenik, A., Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk 
argumentation, s 69. 
448 Reese-Schäfer, W., Jürgen Habermas. En introduktion, s 74f. 
449 Peczenik, A., Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s 70. 
450 Peczenik, A., Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s 70f. 
451 Vad som kännetecknar en rationell diskurs i Habermas anda finns det anledning att återkomma till 
nedan i kapitel 4.5. 
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tillstånd skulle alltså konsensus rörande skydd av de grundläggande rättigheterna 
uppnås.452  
 

4.3.2 En uppfattning om rätten i ett gemenskapsprojekt  
Om man utgår från att samhället utgör ett gemensamt projekt, kan den Habermaska 
teorin som sagts tjäna som teoretiskt bollplank för tanken på och förutsättningarna för 
detta gemensamma projekt. I detta gemensamma projekt ställs kommunikationen och 
språket i centrum. Betraktar man det gemensamma projektets utveckling utifrån det 
perspektivet att det är samhällsmedlemmarnas ständigt pågående samtal som driver på 
utvecklingen, ökar förståelsen för rätten och dess dynamiska karaktär. Så länge som 
samtalet består pågår den nyskapande akten av rätten. Den filosofiska hermeneutikens 
för-förståelse och förståelse kompletteras då med en diskussion om hur 
kommunikationsdeltagarna kan finna samförstånd i sin förståelse i sak. 
 
För att ett äkta samförstånd ska kunna uppnås krävs att diskussionen förs öppet. I denna 
öppna diskussion måste inte minst de värderingar som ligger bakom ställningstaganden 
av olika slag redovisas och synas. Dessa värderingar kan då ifrågasättas och leda till den 
argumentation varigenom rätten får sitt innehåll. Rättens innehåll bestäms då inte i 
förväg, utan i interaktionen. För att rätten ska erhålla sin legitimitet krävs att 
interaktionen uppfyller grundläggande krav på en rationell argumentation.  
 
Inte minst förståelsen för, och av, en så öppen rättslig reglering som sedvanerätten 
allemansrätten kan tjäna på ett sådant resonemang. Den sociala normens övergång till 
att vara en rättslig norm kan förstås som ett utslag av att rätten bestäms i interaktionen. 
När domstolen i forsränningsfallet453 för en juridisk argumentation om allemansrätten, 
är den rättsliga normen allemansrätt inte redan given. Den skapas i stället genom 
domstolens accepterande av ett socialt beteende utfört under ”opinio necessitatis”. 
Domstolens argumentation är därvid vare sig lösgjord från annan diskussion i samhället 
eller från andra deltagande parter, utan är tvärtom en del av en pågående 
vidareutveckling av rätten. I diskussionen i kapitel 2, om övergången från social norm 
till rättslig norm, konstaterades just detta. I forsränningsfallet hänvisar domstolen i sin 
argumentation kring allemansrätten till exempel till den rättsvetenskapliga forskningen 
och till Naturvårdsverkets rapport om allemansrätten och kommersen.454   
 
En förtjänst med att anamma en samhällssyn där rätten utvecklas genom dialog, är 
således att den öppnar för ett vidare seende både på samhällsutvecklingen och på rätten. 
I den kommunikativa situationen gör sig en mångfald faktorer påminda, vilka ytterst 
baserar sig på värderingar - det vill säga etiska överväganden.455 Diskussionen om 

                                                 
452 Detta är en uppfattning som bland annat Peczenik har vänt sig mot. Han menar att det inte är säkert att 
fri- och rättigheterna endast kan motiveras med stöd av teorin om den rationella diskursen. Peczenik 
menar att man även kan tänka sig andra motiveringar, som till exempel kulturarvet. Peczenik, A., Vad  är 
rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s 70f. 
453 NJA 1996 s 495. 
454 Se NJA 1996 s 495 samt kapitel 2.4 ovan. 
455 Som jag ser det är människan som kulturvarelse alltför komplex för att endast drivas av en enda faktor, 
varför det är rimligt att tänka sig att flera olika värderingar kommer till uttryck i dialogen. 
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allemansrätten och dess innehåll ges, med en sådan syn på samhället, vidare ramar 
eftersom fler möjliga påverkansfaktorer synliggörs. Alldeles särskilt tydligt blir detta 
med tanke på den diskussion som fördes i kapitel 2 om allemansrättens karaktär av att 
vara sedvanerätt. Övergången från social norm till rättslig norm involverar i allra högsta 
grad frågan om samhällsutvecklingen och rättens utveckling.  
 
Om man nu utgår från tanken att samhället är ett gemensamt projekt, vilket drivs av den 
pågående dialogen, följer att det är dialogen själv som legitimerar utvecklingen. En 
konsensusuppfattning kan uppstå på grund av den argumentation som företagits, 
innefattande alla de faktorer som driver deltagarna i dialogen. Detta innebär också att 
deltagarna i dialogen måste ta ställning till de värderingar som ligger bakom 
argumentationen.  
 
En sådan dialog företas såväl inom rättsvetenskapen, som i den praktiska tillämparens 
arbete. Det föreliggande arbetet om allemansrätten är således en del i den pågående 
dialogen. För att föra diskussionen om allemansrätten vidare fokuseras i detta arbete på 
vilka värderingar och föreställningar rörande allemansrätten som de facto kommer till 
uttryck i rättstillämpningen. Målsättningen är därvid att utifrån de värderingar och 
föreställningar som kommer till uttryck i rättstillämpningen dels utreda och kartlägga 
allemansrättens innehåll, dels ge en systematik för diskussion av allemansrättens 
innehåll. Ett sätt att arbeta med dessa frågor är att arbeta i enlighet med en juridisk 
hermeneutisk metod. 
 
 

4.4 Hermeneutik och juridik 
Winfried Hassemer har om hermeneutiken och dess förhållande till rätten sagt att den 
har utvecklats genom ett ömsesidigt växelverkande ”lärande, befruktande och 
berikande”, vilket beror på att hermeneutiken inte är en disciplin, utan är ett strukturellt 
fenomen. Detta strukturella fenomen innefattar en metod om hur olika objekt kan nalkas 
varandra.456 
 
Redan av Hassemers uttalande om hermeneutiken som ett strukturellt fenomen, kan man 
sluta sig till att det råder ett släktskap mellan den juridiska hermeneutiken och den 
allmänna hermeneutiken. Den allmänna hermeneutiken457 handlar just om att kunskap 
och förståelse uppnås genom att de studerade förhållandena påverkar uppfattningen om 
kringliggande förhållanden, vilket i sin tur påverkar uppfattningen om det studerade. 
Mycket riktigt är det också denna hermeneutik som ligger till grund för den juridiska 
hermeneutiken.458 Det innebär att den juridiska hermeneutiken utgår från uppfattningen 

                                                 
456 Hassemer, W., Juristische Hermeneutik i Archiv fürRechts- und Sozialphilosophie, s 195. Det uttalade 
säger mycket om den hermeneutiska inställningen till rätten, även om satsen i sitt sammanhang avsåg att 
visa på den juridiska hermeneutikens historia. För vidare läsning om den juridiska hermeneutiken och 
dess historia - se till exempel Hassemer, W., a a s 196 ff och Fikentscher, W., Methoden des Rechts III,    
s 429ff. 
457 Jfr kapitel 1.6.2 ovan. 
458 Hassemer, W., Juristische Hermeneutik i Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, s 207. 
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att lagtolkning, och då avses inte endast skriven lag utan ett bredare begrepp459, varför 
det kanske är riktigare att tala om normtolkning460, handlar om förståelse av en text. 
Förståelse av en text är i sin tur endast en form av förståelse av mänskligt sammanhang i 
allmänhet. All sådan förståelse förutsätter en förförståelse, vilket ger upphov till den 
hermeneutiska cirkeln eller spiralen, där förståelse och förförståelse växelvis påverkar 
varandra.461 I den hermeneutiska cirkeln finner man det som Hassemer betecknar ett 
strukturellt fenomen; alltså en grundläggande uppfattning om hur kunskap och 
förståelse i allmänhet uppnås. Har man en sådan grundläggande uppfattning, följer att 
rätten måste ses som ett öppet och ofullständigt fenomen.462 Rätten har således inte ett 
givet innehåll, utan den är utvecklingsbar.  
 
Det finns anledning att här föra den i kapitel 2 påbörjade diskussionen om 
sedvanerättens karaktär vidare. Men då inte som en särart av rätten, utan som en del i en 
generell diskussion om rättens karaktär.  
 
Liksom språket i allmänhet är mångtydigt och vagt, är lagtexten mångtydig och vag. På 
samma sätt som språket i allmänhet måste tolkas för att kunna förstås, måste lagtexten 
tolkas för att kunna förstås.463 Det förhållandet att juristen har tolkningsmetoder till sitt 
förfogande vid tolkningen ger vare sig rätten ett innehåll eller gör den mer fullständig. 
Rättens öppna och ofullständiga karaktär består, vilket beror på att de tolkningsmetoder 
som juristen använder sig av och de argumentations- och tolkningsgrepp som står till 
buds464, vilka i sig är nog så väl formulerade, lider brist på en meta-norm som avgör när 
respektive tolkningsförfarande är påkallat.465 I det val mellan olika tolkningsmöjligheter 
som sker, ”skapas” rätten. Denna insikt för med sig att intresset måste riktas mot hur 
rätten får ett innehåll. 
 
I inledningen till detta kapitel skissades mycket kort ett fall där en person A vandrar 
över annans mark och repar sig en näve blåbär. Det konstaterades då att det inte behövs 
en större juridisk diskussion för att konstatera att detta beteende faller in under 
allemansrätten. Samtidigt konstaterades att även en så enkel situation som denna kan 
rymma problem och att även en enkel situation är föremål för tolkning. Det kan vara 
lämpligt att ta tag i det resonemanget här. 
 

                                                 
459 Hassemer påpekar att det inte handlar endast om kodifierade lagregler, densamme Juristische 
Hermeneutik i Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, s 201 not 40, s 208. Jfr även Andersson, H., 
Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, s 218. 
460 En norm kommer ofta till uttryck i en formulerad regel, där författningstexten intar en särskild 
ställning på grund av sin auktoritativa kraft. Om normen i sig har Strömholm sagt att det är den allmänna 
beteckningen för bakom regeln liggande föreställningar, se Strömholm, S., Rätt, rättskällor och 
rätstillämpning, En lärobok i allmän rättslära, s 184ff, särskilt s 188f. 
461 Hassemer, W., Juristische Hermeneutik i Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, s 208. 
462 Hassemer, W., Juristische Hermeneutik i Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, s 197 och 202f. Jfr 
även Andersson, H., Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, s 218. 
463 Hassemer, W., Juristische Hermeneutik i Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, s 202f. 
464 Här avses till exempel de logiska, bokstavstrogna, systematiska, historiska respektive teleologiska 
tolkningsmetoderna och sådana argumentations- och tolkningsgrepp som analog tolkning, tolkning e 
contrario och extensiv tolkning med flera tolkningstekniker. 
465 Jfr t. ex. Hassemer, W., Juristische Hermeneutik i Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, s 202ff, 
Andersson, H., Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, kapitel 6.1.  
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Hur kan man så enkelt säga att detta är ett allemansrättsligt fall? Ett sätt att besvara 
denna fråga är att säga att ”jag har läst i en broschyr från Naturvårdsverket att det i de 
allemansrättsliga reglerna ingår en rätt att vandra över annans mark och att där 
tillgodogöra sig naturprodukter”. Ett teoretiserande av det svaret ger att man har funnit 
en norm under vilken ett beteende kan placeras. Men kan beteendet verkligen så lätt 
subsumeras under normen? I kapitel 1.6 samt ovan konstaterades att all förståelse, vilket 
innefattar förståelsen att ett visst beteende passar in under en viss norm, är beroende av 
tolkning. I tolkningssituationen vilar uttolkaren på den förförståelse han redan har. När 
uttolkaren sedan konstaterar att person As beteende faller in under allemansrätten, har 
således redan en tankeoperation utförts, där dels As beteende har tolkats, dels normen 
har tolkats. Hur ser den tankeoperationen ut? 
 
Här kan en diskussion om förhållandet mellan varat och börat, en diskussion som 
knyter an till rättens väsen/dess sätt att vara, vara till stor hjälp.466 Varat motsvaras i 
denna diskussion av fakta, alltså ett faktiskt förhållande, och börat motsvaras av 
normen, det som bör vara. Diskussionen i denna del handlar om problemet hur varat och 
börat kan kopplas samman. Att A vandrar över annans mark och repar en näve blåbär, 
innebär inte ovillkorligen att det faktiska beteendet faller in under den allemansrättsliga 
normen. För att nå fram till det slutet måste någon form av tankeoperation ha kopplat 
samman varat med börat. 
 
En schematisk bild som visar förhållandet mellan varat och börat har Håkan Andersson 
presenterat i sin avhandling om skadeståndsansvarets gränser. Han delar där in rätten i 
fakta, juridisk argumentation samt normer - eller annorlunda uttryckt i varat, den 
juridiska argumentationen och börat.467 Detta är inte den enda möjliga karaktäristiken av 
rätten. I andra arbeten har det till exempel talats om rättens ontologiska dualism468, 
bestående av normer och beteenden469, liksom det har gjorts indelningar av rätten i 
många fler kategorier.470 Håkan Anderssons bild är dessutom en förenkling eftersom, 
vilket han själv påpekar, vare sig det normativa planet eller faktaplanet kan observeras 
för sig, utan är beroende av varandra.471 För mitt syfte, att visa hur den tankeoperation 

                                                 
466 Bydlinski, F., Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, Springer Verlag, Wien - New York 1982, 
s 44ff. Jfr för övrigt med Klami, H.T., Gewohnheitsrecht als Rechtsquelle. Einige Gesichtspunkte 
aufgrund der finnischen Rechtsquellenlehre, s 4 ff. 
467 Andersson, H., Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, s 184ff. 
468 Det vill säga det att rätten kan sägas bestå av normer och beteenden. Ontologi = läran om det varande, 
en del av metafysiken; i modern mening läran om de begrepp eller kategorier som man behöver anta för 
att kunna ge en sammanhängande, motsägelsefri och uttömmande beskrivning och förklaring av (någon 
del av) verkligheten. Se Nationalencyklopedins förklaring av ordet.  
469 Klami, H.T., Föreläsningar över juridikens metodlära, s 14. 
470 Strömholm delar till exempel in rätten i normer, normrelationer, personer, faktiska tillstånd och 
händelser, samt föremål, densamme Rätt, rättskällor och rättstillämpning. En lärobok i allmän rättslära, 
s 184ff. Peczenik å sin sida talar om rätten som ett system eller ett komplex av sammanhängande 
komponenter, där normer och handlingar intar en central ställning, och värderingar samt psykiska 
upplevelser utgör sekundära komponenter. Peczenik, A., Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik 
och juridisk argumentation , s 153f. Jfr för övrigt med Peczeniks redogörelse för andra rättsteoretikers 
uppfattning i frågan, densamme a a kapitel 2. 
471 Andersson, H., Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, s 185f. Se vidare om 
detta nedan. 
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som utförs för att placera As beteende und
emellertid Anderssons bild bra.472  
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juridisk argumentat

    
 fakta
 
 
 
 
 
Med bilden av rätten indelad i fakta, juridisk
det rör sig om olika nivåer eller plan av ver
ena är överordnat det andra, utan endast illu
om två, från varandra åtskilda, plan. Mella
beröringspunkt, utan för att koppla sam
tankeoperationen förenas fakta med norme
argumentationen. Det betyder att i den jur
norm och fakta närmare varandra genom en
den juridiska argumentationen som kopplar s
 
Det kan vara värt att först uppmärksamma d
beröringspunkt mellan de två planen. Att d
om man betänker att fakta i sig aldrig kan
vandrar över annans mark och repar en näve
iakttagande av fakta. Fakta beskriver i detta
Värdering av fakta är däremot något anna
föreskrift följa.  
 
Utgångspunkten för besvarandet av frå
argumentationen som kopplar samman fakta

                                                 
472 Bilden nedan är i princip densamma som Håkan A
adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, s 187. S
demonstrationsfriheten; En statsrättslig studie av mö
gränser i Sverige, Tyskland och USA , s 315. 
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 argumentation samt norm står det klart att 
kligheten. Bilden ska inte förstås så att det 
trera det förhållandet att det faktiskt rör sig 
n dessa två plan finns det ingen självklar 
man planen krävs en tankeoperation. I 
n. Denna tankeoperation är den juridiska 
diska argumentationen förs de två planen 
tolkning av vardera planet. Vad är det då i 
amman de två planen? 

t förhållandet att det inte finns en självklar 
t måste förhålla sig på det sättet står klart 
föreskriva något. Ett iakttagande av att A 
blåbär föreskriver ingenting, utan är endast 
 fall endast ett skeende eller något som är. 
. Har fakta väl värderats, så kan även en 

gan om vad det är i den juridiska 
 och norm, är att en rättslig norm är öppen 

derssons bild, densamme i Skyddsändamål och 
e också Thomas Bulls bild i densamme, Mötes- och 
es- och demonstrationsfrihetens innehåll och 
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och ofullständig, och att den endast kan nå sin konkreta utformning i samband med 
tolkning. I den schematiska bilden av den tredelade rätten står det klart att en utsaga om 
rätten inte är en avbildning av verkligheten, utan en tolkning av verkligheten, en juridisk 
argumentation.473 Vid tolkningen framkommer endast en del av normens innebörd ur 
normen själv. Resterande del, det som gör normen applicerbar på det konkreta fallet, 
måste återfinnas utanför normen.474 Detta kan man tala om som att normen och fakta, 
det vill säga det som normen skall appliceras på, närmar sig varandra genom stegvis och 
växelvis tillnärmning.475 Det är en uppfattning som känns igen ifrån den allmänna 
hermeneutiken och den hermeneutiska cirkeln.  
 
När man konstaterar att As vandring över annans mark och repandet av blåbären faller 
under allemansrätten, har man alltså dels konstaterat fakta, dels konstaterat att det finns 
en norm som ger tillåtelse att inom vissa gränser ta väg över annans mark och 
tillgodogöra sig vissa naturprodukter. As beteende har därefter tolkats i ljuset av den 
befintliga normen och funnits falla in under normen - liksom normen har tolkats i ljuset 
av fakta och befunnits tillämplig på beteendet.  
 
Det som intresserar härnäst är vad det är som gör tolkningen, att As beteende faller in 
under allemansrätten, rätt. Varför måste frågan om personen A har rätt att företa den 
sortens handlingar som han de facto företar sig, besvaras med ja? Svaret på frågan om 
vad som är en ”rätt” tolkning hänger samman med den argumentation som förs och vad 
som kan rationellt motiveras i argumentationen.476 I det växelvisa närmandet norm 
(allemansrätten, i snäv bemärkelse) - fakta (A vandrar över annans mark och repar en 
näve blåbär) gör sig en mängd olika tankar och föreställningar påminda. För att kunna 
genomföra en juridisk argumentation som syftar till att sammanföra normen med fakta 
förutsätts en vidare ram för mänskligt tänkande än vad en enbart inomjuridisk 
betraktelse kan erbjuda.477 Såväl tankar och föreställningar av etisk natur, som andra 
samhälleliga föreställningar gör sig påminda. 
 
När fakta värderas utförs en juridisk argumentation, i vilken varat kopplas samman med 
börat, fakta med normen. I denna koppling tillgrips de begrepp som redan finns i det 
juridiska medvetandet.478 Användningen av de inom juridiken existerande begreppen, 
påverkar uppfattningen av vad som faktiskt har skett, samtidigt som begreppen får en 
konkret innebörd genom att fakta iakttas. I denna tankeoperation, alltså i den juridiska 

                                                 
473 Jfr Andersson, S., Positivism kontra hermeneutik, s 53ff och 57f, samt Andersson, H., Topisk retorik 
inom juridiken i Retorik och rätt, s 118 not 19.  
474 Andersson, H., Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, s 218f, Hassemer, 
W., Juristische Hermeneutik i Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, s 201. 
475 Andersson, H., Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, s 218f, Hassemer, 
W., Juristische Hermeneutik i Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, s 201 och 208ff. 
476 Andersson, H., Topisk retorik inom juridiken i Retorik och rätt, s 118 not 19. Jfr även Andersson, S., 
Positivism kontra hermeneutik, s 53 - 63. 
477 Jfr Andersson, H., Topisk retorik inom juridiken i Retorik och rätt, s 112. 
478 Jfr Andersson, H., Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, s 187, densamma 
Topisk retorik inom juridiken i Retorik och rätt, s 119f, Peczenik, A., Vad är rätt? Om demokrati, 
rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s 302ff, Bull, T., Mötes- och demonstrationsfriheten; En 
statsrättslig studie av mötes- och demonstrationsfrihetens innehåll och gränser i Sverige, Tyskland och 
USA, s 315. 
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argumentationen, sker den tillnärmning av normen till fakta vilken den juridiska 
hermeneutiken talar om. 
 
Den juridiska argumentationen, tolkningen, innefattar emellertid inte bara tolkning av 
normen. Även fakta ska tolkas. Det konstaterades strax här ovan att en norm inte kan 
förstås enbart ur sig själv, utan att det som gör den tillämpbar i det konkreta fallet måste 
återfinnas utanför normen. Det måste alltså till en uppfattning om vilka omständigheter 
normen avser att passas in på. På samma sätt förhåller det sig med fakta. Fakta, ett 
skeende, kan inte placeras in under en norm utan en uppfattning om att det faktiskt finns 
en reglering. I tolkningen av As beteende såsom fallande in under allemansrätten, har 
således en mängd både inomjuridiska och utomjuridiska överväganden gjorts. Redan 
vid själva konstaterandet av fakta har en tolkning skett - en tolkning som bland annat är 
beroende av den förförståelse om vad som är rättsligt relevant som finns. Därefter har 
As beteende befunnits ligga inom normens gränser. För att kunna dra denna slutsats har 
således inte endast tolkningar gjorts, utan även värdering av fakta utförts. Det som är 
intressant i den här avhandlingen är vilka överväganden och föreställningar som har 
spelat in i värderingen av fakta.  
 
Därtill kommer det faktum att all reception av världen är förknippad med selektion. 
Världen är så komplicerad att människan omöjligen kan uppfatta allt.479 Lite tillspetsat 
kan sägas att vi väljer att se det vi ser - låt vara att detta val inte alltid är medvetet - och 
att vi därmed konstruerar vår värld. Förförståelsens stora roll vid tolkning av normen 
framkommer i den allmänna hermeneutiska teorin. Samma roll spelar förförståelsen vid 
reception av ett skeende. Den förförståelse av en händelse och den förförståelse av en 
norm som föreligger, påverkar varandra.480 
 
Detta förfarande har karaktäriserats som ”Entfaltung von Tatbestand und Sachverhalt 
aneinander in der Kategorie der Gleichzeitigkeit”.481 Utan en uppfattning om vad som är 
rättsligt relevant kan ett skeende inte placeras in under en norm. En norm är å andra 
sidan inte ett statiskt fenomen utan beroende av den situation som föreligger. Normen är 
därmed utvecklingsbar.482 
 
När man enkelt konstaterar att personen As beteende, att vandra över annans mark och 
samtidigt repa en näve blåbär, faller in under allemansrätten, har man, med detta sätt att 
uppfatta rätten, alltså utfört en juridisk argumentation. Man har konstaterat fakta, tolkat 
fakta samt värderat fakta, och valt ut just de fakta som kan ha rättslig relevans. 483 Detta 
har skett mot bakgrund av en förförståelse av såväl skeendet som föreliggande norm, 
och genom tillgripande av de juridiska begrepp som står till buds. Den uppfattning som 
genom detta förfarande har erhållits, har uppstått genom att alla iakttagelser och 
uppnådda insikter har påverkat varandra.  

                                                 
479 Hassemer, W., Juristische Hermeneutik i Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, s 209. 
480 Jfr Hassemer, W., Juristische Hermeneutik i Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, s 209. 
481 Hassemer,W., Juristische Hermeneutik i Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, s 210. 
482 Hassemer, W., Juristische Hermeneutik i Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, s  210. 
483 Jfr Andersson, H., Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, s 184f, Bull, T., 
Mötes- och demonstrationsfriheten; En statsrättslig studie av mötes- och demonstrationsfrihetens 
innehåll och gränser i Sverige, Tyskland och USA, s 314f. 
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Nu ser ju detta ut att vara ett tämligen enkelt fall, kanske till och med så enkelt att det 
enligt Gadamers sätt att se på saken över huvud taget inte innefattar en tolkning, utan 
faller sig utav sig själv på grund av den inneboende gemensamma kunskap vi besitter.484 
Givetvis varierar utrymmet för tolkning beroende på såväl norm som fakta. Thomas 
Bull har uppmärksammat att en rättsregels närhet till faktaplanet har betydelse för 
tolkningsutrymmet. Regleringen i 3 kap. 1 § andra stycket regeringsformen förskriver 
att riksdagen består av en kammare med trehundrafyrtionio ledamöter. 
Tolkningsutrymmet är tämligen litet i detta fall. Den allmänna culparegeln i 
skadeståndslagen485 ligger däremot långt från faktaplanet och tolkningsutrymmet är 
stort här.486 På samma sätt är olika skeenden mer eller mindre komplicerade och ger mer 
eller mindre stort utrymme åt tolkning. Inte desto mindre måste man nog anta, att det 
även i det enkla fallet med A som vandrar över annans mark och repar blåbär, har 
utförts såväl tolkning som värdering av fakta. Redan i iakttagandet av världen har en 
selektion av fakta gjorts, som inte till fullo är medveten. Den medvetna selektionen har 
gjorts mot bakgrund av den förförståelse och kunskap som iakttagaren besitter samt 
påverkats av de andra iakttagelser som gjorts och insikter som uppnåtts. Till exempel 
innefattar det förhållandet, att en näve blåbär anses vara tillåten att repa, en värdering. 
Man hade kunnat göra värderingen att en näve blåbär innebär ett för stort 
tillgodogörande av naturprodukter, eller att repandet av bär innebär otillåten skada på 
marken. Sådana värderingar hade lett det rättsliga bedömandet av fakta åt helt andra 
håll. Det var den slutsatsen som drogs i vitlavsplockarfallet.487 Det innebär att det 
någonstans går en gräns mellan skada och icke-skada, alternativt tillåten skada och 
otillåten skada. Den gränsen dras mot bakgrund av värdering av fakta.  Den värdering 
av fakta, som har skett i det enkla fallet med A som vandrar över annans mark och repar 
en näve blåbär, har emellertid fått oss att avstå från sådana vidare tolkningar av det 
iakttagna, som skedde i vitlavsplockarmålet. 
 
Den koppling som den juridiska argumentationen utgör kan betecknas som ett språng 
mellan varat och börat.488 I detta språng kopplas de två nivåerna samman; inte därför att 
det är logiskt nödvändigt, utan därför att det är rimligt att koppla samman dem. En 
logiskt nödvändig koppling uppkommer endast om det existerar logiska lagar som talar 
om hur kopplingen ska ske, och en sådan lag existerar inte för kopplingen varat - 
börat.489 Den juridiska slutsatsen är beroende inte bara av normer och fakta utan även av 
tilläggspremisser vilka innefattar bland annat värdesatser.490 Detta finns det anledning 
att återkomma till i avsnittet om rationell argumentation. 

                                                 
484 Se det inledande metodavsnittet. Jfr även med Thomas Bulls rutinfall, densamme Mötes- och 
demonstrationsfriheten; En statsrättslig studie av mötes- och demonstrationsfrihetens innehåll och 
gränser i Sverige, Tyskland och USA, s 296f. 
485 Skadeståndslag (1972:207).  
486 Bull, T., Mötes- och demonstrationsfriheten; En statsrättslig studie av mötes- och 
demonstrationsfrihetens innehåll och gränser i Sverige, Tyskland och USA, s 315f. 
487 NJA 1986 s 637, se kapitel 4.1 ovan. 
488 Peczenik, A., Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s 302ff, Bull, 
T., Mötes- och demonstrationsfriheten; En statsrättslig studie av mötes- och demonstrationsfrihetens 
innehåll och gränser i Sverige, Tyskland och USA, s 315f. 
489 Jfr not ovan, samt Bydlinski, F., Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, s 63. 
490 Peczenik, A., Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s 302f.  
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4.5 Subjektivitet och tolkning 
Karakteristiken av rätten som utvecklingsbar och dynamisk aktualiserar frågan om 
subjektiv tolkning till förfång för en objektiv sådan. Om inte en norms innehåll ligger 
fast en gång för alla, är den beroende av uttolkaren och tillämparen. Hur kan man då tala 
om allemansrättens innehåll och hur kan man veta att uttalandet ifråga inte endast är ett 
utslag av talarens personliga uppfattning? Hur ska man kunna uppnå en objektiv 
tolkning? 
 
Med det synsätt på rätten som presenterats här framstår den sista av frågorna som 
mindre intressant, eftersom det inte finns en möjlig objektiv tolkning. Det innebär 
emellertid inte att en rent individuell tolkning vare sig förespråkas eller accepteras, utan 
endast att fokus ställs in på andra överväganden än förhållandet objektiv - subjektiv. Det 
är i och för sig riktigt att all förståelse utgår från den enskilde individen, med dess 
personliga historia, drömmar, förhoppningar, rädsla med mera. Men det finns inget 
alternativ till detta. All tolkning är på så sätt beroende av tid, samhälle och kultur - och 
för jurister inte minst juridisk utbildning491. Individen är en del i denna allmänna 
historia och individens tolkning är således endast en variation inom detta 
sammanhang.492 Ett sådant resonemang känns igen från Gadamers filosofiska 
hermeneutik, liksom Habermas livsvärld kan ses skymta i resonemanget.  
 
Om nu den subjektiva tolkningen är den enda möjliga493, är den intressanta frågan inte 
hur man skall kunna uppnå en objektiv tolkning - eftersom en sådan tolkning enligt 
resonemanget här inte är möjlig att uppnå. I stället är det frågan om hur en subjektiv 
tolkning skall undgå att vara rent individuell och slumpmässig, som är intressant. Ett 
möjligt sätt att närma sig den frågan är att syna Habermas konsensusteori. Den innebär i 
all korthet att deltagarna i en diskussion kommer överens om var ramarna för 
diskussionen går och att de därigenom är överens om ”spelreglerna”. Den konsensus 
som uppnås avser alltså inte en konsensus i sak utan är av rent formell karaktär. Så 
länge som diskussionsdeltagarna håller sig inom de givna gränserna kan även en 
objektiv innehållslig ”sanning” utrönas, nämligen den som uppfyller de på förhand 
givna spelreglerna. Skulle spelreglerna ändras - och det gör de! - kommer även 

                                                 
491 Peczenik har om just den juridiska utbildningens roll skrivit att ”[u]nder sin studietid och framför allt i 
sin praktiska verksamhet lär sig varje jurist ett stort antal exempel på korrekt juridisk argumentation. 
Juristerna argumenterar ofta som om de rättat sig efter argumentationsnormerna”, densamme Vad är rätt? 
Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s 305f. 
492 Hassemer, W., Juristische Hermeneutik i Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, s 210f, Andersson, 
H., Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, s 220. 
493 Jfr för övrigt Kellgren, J., Mål och tolkning vid tolkning av skattelag, s 37, som vid diskussion rörande 
fördelarna med en rättskällelära menar att ingen bör arbeta med rättstillämpning av betydelse för andra 
utan att själv begrunda och i någon utsträckning ta ställning till de allmänna utgångspunkterna, metoderna 
och målsättningarna för beslutsfattandet. ”Eftersom sådana ställningstaganden alltid torde vara delvis 
individuella kan möjligen hävdas att varje beslutsfattare har en i viss utsträckning individuell 
rättskällelära.” En motsatt uppfattning kan möjligen tillskrivas Håkan Andersson. Se densamme 
Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, s 221, särskilt not 234. 
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innehållet att ändras. Sanningsinnehållet kommer även nu att vara objektivt sant, 
eftersom det fortfarande befinner sig inom de givna, nya, ramarna. 494 
 
För att kunna skilja en sann konsensus från en falsk sådan, inför Habermas begreppet 
”den ideala talsituationen”. Endast när en sådan föreligger kan en sann konsensus 
uppnås. Den ideala talsituationen kännetecknas av att den intellektuella 
kommunikationen inte hindras av våld och att alla har samma chans att ställa frågor, 
besvara frågor, tolka andras inlägg och uppfattningar, komma med rekommendationer 
med mera.495  
 
Habermas konstaterar att vi sällan lyckas uppnå denna ideala talsituation, men eftersom 
det inte finns något externt bedömningskriterium kan vi i en viss given situation inte 
vara säkra på huruvida det som pågår är ett verkligt samtal eller inte. En sådan 
bedömning kan bara göras retrospektivt.496 Det är således inte en objektiv tolkning eller 
en yttersta sanning, i bemärkelsen en faktaöverensstämmelse med förståndet för att tala 
med Habermas eget språk, som avses att finnas i diskussionen. Vad som är sanning eller 
en objektiv tolkning är i stället det som omfattas av samhällsmedlemmarnas, genom 
dialog i en ideal talsituation, konsensus. Med ett sådant sätt att närma sig avhandlingens 
frågeställningar kan således allemansrätten och dess innehåll bara sökas och återfinnas i 
dialogen. 
 
Det som övertygar auditoriet är således det som omfattas av konsensus - och därmed är 
gällande. Därmed framstår det som avgörande att vid tolkningen i det konkreta fallet 
öppet redovisa själva tolkningen, vad som påverkat utgången. Med detta 
tillvägagångssätt försvaras tolkningen i det konkreta fallet, samtidigt som en sådan 
samhällelig dialog inleds, om vilken det talades i avsnittet ovan om samhället som 
gemensamt projekt. Om tolkningen accepteras är det en möjlig, sann, tolkning. Om 
tolkningen däremot inte accepteras kommer den att utsättas för vidare diskussion. Detta 
gäller såväl den tolkning om allemansrätten som domstolen gör/har gjort som den 
tolkning av allemansrätten som presenteras i detta arbete.  
 
 

4.6 En topisk metod för uppställande av en systematik för 
diskussion om allemansrättslig problematik  

4.6.1 Introduktion 
Ett mindre enkelt fall än det i inledningen skissade, med A som vandrar över annans 
mark och därvid repar en näve blåbär, är forsränningsfallet.497 Den diskussion som förts 
ovan, om rättens karaktär och vad dess karaktär får för betydelse vid fastställande av 
rättens innehåll, kan appliceras på forsränningsfallet. Huruvida det föreligger en rätt att 
bedriva den sortens verksamhet som Karsten Y bedrev, är en fråga som det inte, före 
                                                 
494 Reese-Schäfer, W., Jürgen Habermas. En introduktion, s 17ff. 
495 Reese-Schäfer, W., Jürgen Habermas. En introduktion, s 19f, Peczenik, A., Vad är rätt? Om 
demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s 611. 
496 Reese-Schäfer, W., Jürgen Habermas. En introduktion, s 20. 
497 NJA 1996 s 495. 
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Högsta domstolens domslut, fanns ett svar på. Trots det hade domstolen att ta ställning 
till frågan hur Karsten Ys verksamhet förhöll sig till den norm som vi kallar 
allemansrätten i snäv bemärkelse. Att den normen inte är en skriven norm, utan är en 
rättslig norm baserad på sedvana, påverkar inte resonemanget om förhållandet mellan 
varat och börat i annat avseende än att andra källor möjligen kan komma i fråga i den 
juridiska argumentationen. Normen ”allemansrätten i snäv bemärkelse” i sig har samma 
karaktär som andra normer.  Domstolens domslut är därmed ett resultat av en tolkning 
av såväl de i rättsinstitutet allemansrätten ingående normerna som av Karstens Ys 
faktiska verksamhet. Att det är fråga om tolkning talar för att det har skett en juridisk 
argumentation, i vilken rättens innehåll har ”skapats”. Allemansrättens innehåll är 
därmed inte något statiskt utan öppet för förändring.  
 
Om man utgår ifrån att juridik inte enbart handlar om logisk tillämpning av rättsregler 
på vissa sakomständigheter utan om argumentation,498 blir frågan om vad en 
argumentation egentligen är, och vilka krav som kan ställas på en sådan, intressant. I 
kapitel 4.2 ovan anfördes, att ett sätt att föra diskussionen om allemansrätten och dess 
innehåll vidare, är att använda sig av en topisk metod. En topisk metod förutsätter just 
att det förs en juridisk argumentation. Det blir då svårt att föra en vidare diskussion om 
allemansrätten och dess innehåll, utan att först föra en diskussion om den juridiska 
argumentationen. 
 

4.6.2 Juridisk argumentationsteori 
Det torde vara klart att en argumentation i sig innefattar värderingar - annars vore det 
inte fråga om en argumentation utan om en logisk subsumtion av vissa förhållanden 
under en viss regel. Det torde också vara klart att vissa grundläggande förhållanden 
måste föreligga för att argumentationen ska kunna anses hållbar. I den 
argumentationsteoretiska litteraturen framhålls framför allt att argumentationen måste 
vara rationell.499 Vad som kännetecknar en rationell argumentation råder det, om inte 
total så ändock viss, enighet om. Man hänvisar bland annat till begreppen begriplighet, 
hållbarhet, relevans och saklighet.500 Begreppet hållbarhet innefattar därvid att 
argumentationen är logiskt oantastlig och att det är fråga om empiriskt fastställd sanning 
eller att det åtminstone är fråga om så hög grad av sannolikhet som kan uppnås. 
Begreppet relevans avser kravet att argumentationen endast tar hänsyn till det som har 
betydelse för diskussionen i fråga, medan saklighetsbegreppet uppställer kravet att olika 
former av vädjan till känslor, genom synnerligen tilltagna exempel, och andra mer eller 
mindre manipulativa grepp inte är tillåtna.501  
 

                                                 

500 Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning. En lärobok i allmän rättslära, s 465ff.  Jfr 
Peczenik, A., Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, särskilt s 490ff, 
Klami, H.T., Föreläsningar över juridikens metodlära, s 21ff. 

498 Jfr resonemanget ovan om juridiskt tänkande. Se även Alexy, R., Theorie der juristichen 
Argumentation. Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung, s 17ff. 
499 Alexy, R., Theorie der juristischen Argumentation. Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie 
der juristischen Begründung, till exempel s 43ff. Jfr också diskussionen om Habermas rationella 
diskussion i kapitel 4.3 och 4.5 ovan. 

501 Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning. En lärobok i allmän rättslära, s 465. 
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Med Robert Alexy kan sägas att en normativ utsaga inom den juridiska 
argumentationsdiskursen på ett förnuftigt sätt måste finna sin grund i gällande lagtext 
och tolkningsregler. Det handlar då inte om huruvida lagtexten i sig är förnuftig502, utan 
avgörande är i stället att det auditorium, till vilken utsagan riktas, uppfattar det uttalade 
såsom förnuftigt.503  
 
Alexys juridiska argumentationsteori, i vilken Alexy vill påvisa kriterierna för en 
rationell juridisk argumentation, utgår ifrån en allmän etikdiskussion, parad med en 
språkfilosofisk och diskursteoretisk diskussion. Alexys uppfattning är att den juridiska 
diskursen är ett specialfall inom den allmänna praktiska diskursen.504 I varje 
argumentation, juridisk såväl som allmän, ingår värdeutsagor, vilka gör anspråk på 
riktighet. I de fall där utsagan betvivlas kan den alltid diskuteras. Det är emellertid inte 
diskussionen i sig som rättfärdigar värdeutsagan och ger den dess riktighet, eftersom 
diskussionen lika mycket kan ses som ett övertalningsförsök, som en äkta diskussion.505 
Det som är av avgörande betydelse är istället huruvida det finns regler eller kriterier för 
att avgöra om de uttalade argumenten utgör goda eller dåliga grunder, respektive om det 
är fråga om giltiga eller ogiltiga argument.506 Sådana kriterier saknas ofta, varför man 
alltid måste leva med en viss osäkerhet.  
 
Alexy ser således den juridiska diskussionen som ett specialfall av den allmänna 
argumentationsdiskursen. Han menar därvid att den juridiska argumentationen, till 
skillnad från den allmänna diskussionen, inte gör anspråk på att en viss normativ utsaga 
är förnuftig, utan på att den på ett förnuftigt sätt kan finna sin grund i den gällande 
rättsordningen.507 I den situationen, säger Alexy, är lagtext och hanteringsregler, samt 
tolkningsregler av avgörande betydelse.508 
 
Peczenik, vilken är den som framför allt har uppmärksammat dessa frågor i Sverige, vill 
med sin värderationalism509 visa hur etiska satser kan användas inom juridiken. Genom 
hans arbete förklaras betydelsen av en sammanhängande kedja av förhållanden som 
pekar i samma riktning. Genom att söka efter ”en uppsättning värderingar”, med 

                                                 
502 Frågan huruvida lagen är förnuftig är något som måste bedömas ur ett samhälleligt perspektiv. I det 
argumentationsteoretiska sammanhanget får det antas att en rättsregel uppkommen i en modern 
demokratisk rättsstat de facto har genomgått en sådan säkerhetskontroll som den allmänna 
argumentationsdiskursen erbjuder och förutsätter, jfr för övrigt Alexy, R., Theorie der juristischen 
Argumentation. Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung, s 351f. 
503 Jfr Alexy, R., Theorie der juristischen argumentation. Die Theorie des rationalen Diskurses als 
Theorie der juristischen Begründung, s 351f. 
504 Alexy, R., Theorie der juristischen Argumentation. Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie 
der juristischen Begründung, s 261ff. 
505 Alexy, R., Theorie der juristischen Argumentation. Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie 
der juristischen Begründung, s 222. Jfr också avsnittet ovan om Habermas ang ett äkta meningutbyte. 
506 Alexy, R., Theorie der juristischen Argumentation. Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie 
der juristischen Begründung, s 222. 
507 Alexy, R., Theorie der juristischen Argumentation. Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie 
der juristischen Begründung, s 283ff. 
508 Alexy, R., Theorie der juristischen Argumentation. Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie 
der juristischen Begründung, s 349ff. 
509 Termen funnen hos Andersson, H., Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, 
s 188. 
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Peczeniks ord, vilka tillsammans utgör en enhetlig värdeuppfattning, kan val i den 
juridiska argumentationen försvaras logiskt rationellt (L-rationellt). 
 
Peczenik talar om olika slag av rationalitet - logisk rationalitet (L-rationalitet), 
sammanhangsrationalitet (S-rationalitet) och debattrationalitet (D-rationalitet).510 L-
rationaliteten handlar om att en sats ska uttrycka en logiskt korrekt slutsats (till exempel 
med hjälp av den logiska formen ”om...så...”.) Inom logiken granskas de i satsen 
ingående premissernas språkliga korrekthet och logiska motsägelsefrihet.511 L-
rationaliteten ser Peczenik som ett ”minimum” av rationalitet, vilken måste 
kompletteras med andra former av rationalitet. S-rationaliteten omfattar således L-
rationaliteten.512 S-rationaliteten handlar om att en värdesats (eller normsats) inte alltid 
kan nås genom en enkel logisk slutledning, utan att vissa tilläggspremisser krävs. 
Därvid tillförs fler skäl, vilka tillsammans visar på ett sammanhang och vilka 
samverkar. ”...[J]u bättre skälen samverkar, desto bättre grund har slutsatsen.”513  
 
Peczenik visar på att vissa krav måste uppställas på premisserna i en S-rationell 
slutledning. Således gäller att om en slutsats följer av flera premisser tillsammans, men 
inte av var och en, måste varje premiss för sig stödja slutsatsen, skäl måste kunna anges 
för huruvida premissen väger tyngre än de omständigheter som talar mot slutsatsen och 
premisserna måste vara rimliga.514 Genom tilläggspremisserna kan en logisk slutledning 
ske – en slutledning som alltså uppfyller L-rationalitetens krav i stället för att bara ge 
uttryck för det som Peczenik kallar ett ”språng”.515  
 
Exemplet ”A hjälper andra människor, om någon hjälper andra människor är han prima 
facie en god människa - alltså är A god”516, är inte en logiskt korrekt slutsats, utan ett 
”språng”. För att slutsatsen ska bli logiskt korrekt krävs vissa tilläggssatser. Dessa 
måste i det givna exemplet vara att ”As hjälpsamhet väger tyngre än alla skäl som talar 
emot att han skulle vara en god människa” och ”om någon hjälper andra människor och 
om hans hjälpsamhet väger tyngre än alla skäl som talar emot att han skulle vara en god 
människa, så är han en god människa”. Utav dessa premisser kan den logiska slutsatsen 
att A är god dras. Vad gäller tilläggssatserna kan konstateras att de vare sig är säkra 
eller logiskt härledda ur säkra satser (se tredje satsen i exemplet), men så länge som de 
är rimliga är de också möjliga tilläggspremisser för skapande av en logiskt korrekt 
slutsats i en värdefråga. 
 
Om man ser S-rationaliteten som den grundläggande rationalitetsidén517, så innebär det 
att det som ska sökas och argumenteras för är en uppsättning värderingar som ger 

                                                 
510 Peczenik, A., Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s 490ff. 
511 Peczenik, A., Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s 491. Jfr 
även Klami, H.T., Föreläsningar över juridikens metodlära, s 22ff. 
512 Peczenik, A., Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s 491f. 
513 Peczenik, A., Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s 491. 
514 Peczenik, A., Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s 492ff. 
515 Peczenik, A., Vad är rätt? Om demokrati, rättsäkerhet, etik och juridisk argumentation, s 492f. 
516 Exemplet taget ur Peczenik, A., Vad är rätt? Om demokrati, rättsäkerhet, etik och juridisk 
argumentation, s 492ff. 
517 Jfr Andersson, H., Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, s 189. 
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uttryck för en koherent värdeuppfattning. Därigenom kan etiska slutledningar försvaras 
L-rationellt. 
 
Den slutliga instansen för prövning av slutledningen är, enligt Peczenik, den sakliga 
debatten. D-rationaliteten handlar om att en saklig debatt - uppriktig, öppen, opartisk 
och fri från inslag av tvång518 - kan, och ska, föras om etiska frågor.519 De 
kännetecknande dragen för en saklig debatt kan för övrigt även urskiljas i Alexys 
argumentationsteori. Han har lagt fram sex principer för den rationella argumentationen. 
Konsistensprincipen kräver att satsen är logiskt korrekt. Koherensprincipen kräver att 
argumentationen består av väl sammanhängande satser. Generaliserbarhetsprincipen 
kräver att lika fall behandlas lika. Uppriktighetsprincipen avser det förhållandet att det 
uttalade är uppriktigt och ärligt sagt. Överprövbarhetsprincipen kräver att 
argumentationen måste utsättas för andras kontroll. Ändamålsprincipen, slutligen, 
kräver att debatten effektivt uppfyller de mål som formulerats under debatten och att 
den språkliga kommunikationen effektivt garanteras.520 
 
I avsnitten ovan argumenterades för att rätten ”skapas” i den argumentation kring den 
som förs i den rättsliga sfären. När Högsta domstolen i forsränningsfallet finner att 
allemansrätten är möjlig att nyttja kommersiellt, men att arrangören vid vite kan 
förbjudas bedriva verksamheten om deltagarna tillsammans har åstadkommit skada som 
överstiger vad markägaren måste tåla, har således en juridisk argumentation förts - och 
rätt skapats. Vid en undersökning av ”gällande rätt” avseende allemansrätten i dag 
måste konstateras, att det är möjligt att i kommersiell verksamhet nyttja annans mark 
under åberopande av allemansrätten, med den inskränkning som domslutet i 
forsränningsfallet innebär, vad gäller bedrivande av verksamhet som orsakar skada eller 
olägenhet för markägaren.521 Den juridiska argumentation som Högsta domstolen för 
har tagit sin utgångspunkt i att allemansrätten, i snäv bemärkelse, är en rätt för den 
enskilde att i sitt umgänge med naturen nyttja mark som tillhör annan. Detta var inte 
något nytt, utan var förhållanden som redan tidigare hade konstaterats angående 
allemansrätten.522 Domstolen konstaterar därefter att nyttjandemöjligheten är begränsad, 
på så sätt att nyttjandet inte får medföra nämnvärd skada eller olägenhet för markägaren 
eller annan rättighetsinnehavare. Därefter fortsätter domstolen:  
 

Även om allemansrätten tilllkommer den enskilde kan den naturligen utövas 
av ett flertal personer tillsammans, under förutsättning att envar håller sig 
inom ramen för allemansrätten. Skulle ett sådant kollektivt nyttjande 
emellertid innebära påtaglig skada eller olägenhet, kan det medföra att 
allemansrätten inte får utnyttjas längre på det viset. Hinder föreligger inte mot 
att allemansrätten utnyttjas kommersiellt; inte minst för att göra avlägsen eller 
eljest svåråtkomlig natur tillgänglig för enskilda människor finns också på 

                                                 
518 Jfr Habermas ideala talarsituation. 
519 Peczenik, A., Vad är rätt? Om demokrati, rättsäkerhet, etik och juridisk argumentation, s 491. 
520 Peczenik, A., Vad är rätt? Om demokrati, rättsäkerhet, etik och juridisk argumentation, s 613 ff. 
521 Jfr Bilden av allemansrätten i kapitel 1.3 ovan. Ang begreppet gällande rätt, se kapitel 1.5 ovan.   
522 Jfr kapitel 1.2 och 1.3 ovan. Uppfattningen kommer vidare till uttryck i bland annat 2 kap. 18 § 
regeringsformen, Bengtsson, B., Allemansrätt och markägarskydd, SOU 1993:40 del A, s 86ff, prop. 
1993/94:117, s 13 ff. 
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många håll i vårt land anläggningar för att underlätta olika slag av 
friluftsliv.523  

 
Utifrån detta konstaterar Högsta domstolen att det får antas att varje enskild forsrännare 
har hållit sig inom ramen för allemansrätten. Karsten Ys verksamhet innebär emellertid 
att han har tillhandahållit utrustning och uttryckligen anvisat ett bestämt avgränsat 
område av Per Ns fastighet för kollektivt nyttjande. Detta nyttjande har, finner Högsta 
domstolen, sammantaget blivit så intensivt att avsevärda skador och olägenheter 
uppkommit för Per N - något som Karsten Y måste ha insett. Skadorna och 
olägenheterna har klart överstigit vad Per N som fastighetsägare måste tåla på grund av 
allemansrätten. Högsta domstolen finner därför att Karsten Y ska förklaras sakna rätt att 
från sin fastighet arrangera organiserad forsränning på PerNs fastighet utan att ha Per 
Ns medgivande därtill. 
 
Högsta domstolens argumentation gör rimligen framför allt anspråk på att den på ett 
förnuftigt sätt kan finna sin grund i den gällande rättordningen.524 Den gör vidare 
rimligen anspråk på att vara rationell - en rationalitet som skulle kunna förklaras på det 
sätt som Peczenik har argumenterat för. Högsta domstolens argumentation innefattar då 
tydligen värderingar av olika slag. 
 
Det är dessa värderingar som den topiska metoden tar sikte mot. Kopplingen topik - 
modern juridisk argumentationsteori finner man nämligen i att topiken tar sikte på 
möjligheten att erhålla ett erkännande av auditoriet av möjligheten och det riktiga i 
diskussionen kring de framlagda värdena. Ett sådant erkännande kan nås genom att man 
med en topisk metod tydliggör underliggande värden. Genom användande av 
tilläggspremisser kan en underliggande värdekoherens logiskt visas, och argumenteras 
för på ett för auditoriet förnuftigt sätt. Om man vill använda sig av en topisk metod för 
att söka innehållet i allemansrätten finns alltså all anledning att söka efter de 
tilläggspremisser, som ger uttryck för domstolens värdering, som kommer till synes i 
domstolens argumentation.  
 

4.6.3 Topik 
Enligt min förenklade beskrivning utgör topiken en form av ”brainstorming”, där alla de 
faktorer, vilka möjligen skulle kunna utöva betydelse vid tolkning av en viss regel, tas 
fram. Över dessa faktorer upprättas en topoi-katalog. I denna katalog är de olika 
ingående faktorer inte över- eller underordnade varandra, utan jämställda med varandra. 
Och alla faktorerna kan tjäna syftet att vara till hjälp vid tolkning och juridisk 
argumentation. Som konstaterades ovan i kapitel 4.2 är ett vanligt tillvägagångssätt 
emellertid att med de i topoi-katalogen ingående faktorerna som utgångspunkt, utveckla 
mer allmänna principer.525 
 

                                                 
523 Högsta domstolen i NJA 1996 s 495. 
524 Jfr Alexy ovan i detta avsnitt. 
525 Andersson, H., Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, s 229. 
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Användande av en topisk metod vid tolkning av allemansrätten för således med sig att 
alla de faktorer, vilka kan utöva betydelse vid tolkningen av regeln, är intressanta. Ser 
man till forsränningsfallet och den argumentation som fördes där, blir det klart att det är 
fråga om en mängd sinsemellan mycket olika faktorer. Det är till att börja med fråga om 
faktorer som hänför sig till detta konkreta fall, såsom vilka parterna i målet är, vilken 
mark det är fråga om, vilken skada som har uppstått, varför skada har uppstått och hur 
lång tid nyttjandet har pågått. Vidare tillkommer faktorer som hör samman med 
regelverket, till exempel vilka regler som finns angående skada, vilka regler som finns 
angående vilken skada markägare är skyldig att tåla och vilken omfattning 
allemansrätten i snäv bemärkelse har. Andra faktorer av betydelse är än mer 
övergripande normer såsom rättsordningens behov av förutsebarhet och avgörandets 
prejudicerande verkan. Och så vidare! Det förhållandet att vissa av de i institutet 
allemansrätten ingående normerna är sedvanerätt, är något som i analysen av 
domstolens argumentation spelar en mindre framträdande roll. Den sedvanerättsliga 
aspekten av allemansrätten gör sig endast påmind på det sättet att domstolens tolkning 
av allemansrätten i mindre utsträckning sker med hänvisning till uttalanden i förarbeten 
och i större utsträckning med hänvisning till andra förhållanden. Den juridiska 
argumentationen som sådan, liksom denna argumentations betydelse för rättens ständiga 
vidareutveckling, är densamma oavsett om det är fråga om tolkning av en sedvanerätt 
som allemansrätten eller om tolkning av en lagstiftad regel.  
 
När det inom topiken talas om ”topos” - jag har valt att nedan tala om faktorer av 
betydelse eller endast faktorer/-na - görs det heller egentligen ingen avgränsning av vad 
för slags faktorer som kan komma ifråga. Således kan alla de faktorer som är av 
betydelse för att en rättsregel skall kunna tolkas, komma att ingå i en topoi-katalog. 
Detta betyder att topoi-katalogen skulle kunna innehålla såväl tämligen allmänt 
formulerade rättsprinciper som mycket konkreta omständigheter och/eller 
omständigheter av mer övergripande karaktär. En allmänt formulerad rättsprincip, som 
skulle kunna sägas ingå i topoi-katalogen, skulle kunna vara att alla skall bedömas lika 
inför lagen. Ett exempel på mycket konkreta omständigheterna, som likaså skulle kunna 
ingå i topoi-katalogen, är hur mycket vitlav det kan anses vara tillåtet att plocka under 
åberopande av allemansrätten526 eller hur mycket skada på marken det är tillåtet att 
åsamka densamma och markägaren, under åberopande av allemansrätten527. 
Omständigheter av mer övergripande karaktär, som också de skulle kunna ingå i topoi-
katalogen, skulle kunna vara mål, intresse och rättssäkerhet.528 Det är således ett mycket 
stort antal faktorer som de facto påverkar tolkningen av en viss regel. Dessa faktorer/ 
omständigheter är dessutom av mycket skiftande slag. 
 
Som jag konstaterade i kapitel 4.2 ovan förefaller det rimligt att i denna avhandling 
anlägga en syn på topiken som ligger i linje med Viehwegs och Håkan Anderssons, 
eftersom man då kommer närmare den praktiska, konkreta, situation där ett juridiskt 
problem måste lösas. Jag konstaterade också att det för Viehweg existerar topik av 
första och andra graden, där topik av första graden innebär ett planlöst gripande efter 

                                                 
526 Jfr NJA 1986 s 637. 
527 Jfr NJA 1996 s 495. 
528 Jfr Andersson, H., Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, s 227. 
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alla faktorer av värde, medan topik av andra graden innebär ett skapande av 
topoikataloger, varvid ett mer systematiskt och rättssäkert sökande kommer i fråga.529 
Eftersom faktorernas egentliga betydelse avgörs av varje enskilt problem, uppfattar 
Viehweg inte topiken som en metod, utan som en teknik att närma sig ett problem - en 
metod måste enligt Viehweg dels vara strikt logiskt kontrollerbar, dels leda till ett 
entydigt motiverat sammanhang ur vilket ett deduktivt system kan uppstå. Den topiska 
stilen känns igen genom att den inte utgår från ett system där problemet kan lösas 
genom en deduktion, utan utgår från problemet självt.530 Med system avser Viehweg 
vidare alla axiomatiska system, vilka kännetecknas av axiomens fullständighet, 
förenlighet och oavhängighet. Ur dessa system kan alla rättssatser och rättsbegrepp, 
genom mer eller mindre långa deduktionsoperationer härledas.531  
 
Med ett sådant systembegrepp blir det klart att Viehweg måste uppfatta att topiken står i 
ett klart motsatsförhållande till alla systemberoende metoder. För honom blir det en 
självklar följd att alla system egentligen är inkompletta och att de i själva verket måste 
kompletteras med just topiken - och att det juridiska tänkandet egentligen är ett topiskt 
tänkande. Att systemet måste kompletteras med topiken visar Viehweg genom att 
hänvisa till 1. tolkningssituationen, där flera delar inom systemet måste beaktas, till 2. 
rättsanvändningssituationen, där rätten i alla de fall som inte kan betecknas som enkla 
genomgår en förändring, till 3. språket självt som alltid griper efter nya aspekter  och till 
4. tolkningen av sakförhållandet , vilken alltid sker med en sidoblick på normen.532 533 
 
Till detta kan Håkan Anderssons och Gerhard Strucks olika uppfattningar fogas. I 
Håkan Anderssons avhandling likställs den topiska metoden med en ”konkretisering av 
problemtänkandet”.534 I Håkan Anderssons avhandlingsarbete tjänade den topiska 
metoden syftet att finna omständigheter som i sin tur kunde tjäna som orienteringsmedel 
i den konkreta rättstillämpningssituationen inom skadeståndsrätten. Håkan Anderssons 
syn på topiken ligger då nära den syn på topiken som framkommer i Viehwegs 
arbete.535 För Håkan Andersson framstår de mer generellt giltiga faktorerna som mindre 
intressanta.536 För Gerhard Struck ter sig däremot just de generellt giltiga faktorerna 
som de viktiga. Struck har listat upp inte mindre än 64 omständigheter som utövar 
betydelse vid rättstillämpningen.537 Struck har därvid, efter omfattande studier av 
litteratur och rättspraxis sammanställt en topoi-katalog, där han för fram sådana 
omständigheter som kommer till uttryck ofta och av flera olika personer och instanser, 
                                                 
529 Viehweg, T., Topik und Jurisprudenz. Ein Beitrag zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung, 
s 35.  
530 Viehweg, T., Topik und Jurisprudenz. Ein Beitrag zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung, 
s 77. 
531 Viehweg, T., Topik und Jurisprudenz. Ein Beitrag zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung, 
s 81ff. 
532 Viehweg, T., Topik und Jurisprudenz. Ein Beitrag zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung, 
s 95ff.  
533 Jfr tolkningssituationen och den juridiska argumentationen i den schematiska bilden ovan i kapitel 4.4.   
534 Andersson, H., Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, s 227. 
535 Jfr Viehweg, T., Topik und Jurisprudenz. Ein Beitrag zur rechtswissenschaftlichen 
Grundlagenforschung, till exempel den diskussion han för i kapitel 3. 
536 Andersson, H., Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, s 227. 
537 Struck, G., Topische Jurisprudenz. Argument und Gemeinplatz in der juristischen Arbeit, Athenäum 
Verlag, Frankfurt am Main 1971, s 20ff. 
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inom flera rättsområden och flera olika rättsordningar. Bland Strucks allmänna faktorer 
märks till exempel lex posterior derogat legi priori, lex specialis derogat legi generali, 
ingen kan döma i egen sak, proportionaliet, mål, intresse och rättssäkerhet. De faktorer 
som Struck vid sina studier funnit vara av sådan särskild, ofta förekommande, karaktär, 
har därvid synats extra vad gäller hur de används och vad de uttrycker.538 Han har då 
bland annat funnit att flera faktorer i och för sig är ofta använda, men att de har ett 
mycket luddigt innehåll. En omständighet som kan exemplifiera detta är begreppet 
”rimlighet”. Begreppet används ofta och i många olika sammanhang, men vad detta 
”rimlighet” innebär reflekteras det mer sällan över, utan begreppet tjänar i sig syftet att 
föra den juridiska argumentationen vidare och verka övertygande.539   
 
Det kan inte anses råda något tvivel om att de av Struck uppräknade faktorerna utgör 
omständigheter som måste beaktas i rättstillämpningen. Tvärtom kan ingen enda av de 
omständigheter som Struck listar upp sägas klinga nytt eller falskt, utan samtliga 
förefaller vara sådana omständigheter som bör beaktas i rättstillämpningen antingen 
som delar av ”den juridiska metoden” - lex posterior derogat legi priori och lex specialis 
derogat legi generali ingår sålunda som en självklar del i den juridiska argumentationen 
och begreppsbildningen, och lärs också ut på det sättet i den juridiska utbildningen - 
eller som underförstådda självklarheter. Faktorerna mål, intressen, offentligt intresse, 
socialt skydd, ordning och rättssäkerhet torde alla höra till denna grupp och aldrig 
egentligen infrågasättas. Samtidigt är dessa allmänna faktorer inte till någon större hjälp 
vid lösandet av det konkreta rättsproblemet, eftersom de befinner sig på en högre nivå -  
rättsgrundsats-nivån, enligt Håkan Anderssons uppfattning540 - än de konkreta 
omständigheter som Håkan Andersson och Viehweg talar om. Därför synes det 
rimligare att se Strucks faktorer som omständigheter som alltid ska beaktas, som en del 
av den juridiska metoden, medan de konkreta omständigheter som Håkan Andersson 
och Viehweg talar om är sådana fakorer som kan föra diskussionen i det enskilda fallet, 
och i denna avhandling diskussionen om allemansrätten, vidare. 
 
Strucks allmänna topoi-katalog visar emellertid något om topos´ struktur, som samtliga 
företrädare för en topisk metod kan förena sig kring. Först och främst är faktorerna 
allmängiltiga, de är alltså inte bara gällande inom juridiken utan även utanför denna. 
Dessutom är faktorerna allmänt erkända.541 Det förhållandet att faktorerna kan komma 
till uttryck på olika sätt inom olika discipliner förtar inte detta. Strucks sats ”ingen kan 
döma i egen sak”, existerar således även utanför juridiken, men då kanske oftare 
uttryckt som ”ingen kan vara med och avgöra ett ärende om han därmed råkar i egen 
intressekonflikt”.542 Omständigheterna kommer vidare till uttryck i den praktiska 

                                                 
538 Struck, G., Topische Jurisprudenz. Argument und Gemeinplatz in der juristischen Arbeit, s 20ff. 
539 Det kan konstateras att vad Struck gör är egentligen inget annat än att återgå till den syn på faktorer av 
betydelse som Aristoteles omfattade - nämligen att de ska vara av mer formell karaktär. Jfr för övrigt 
Rehbock, K., Topik und Recht: eine Standortanalyse unter besonderer Beücksichtigung der 
aristotelischen Topik, särskilt den sammanfattande analysen s 85f. 
540 Jfr Andersson, H., Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, s 227. 
541 Jfr Rehbock, K., Topik und Recht: eine Standortanalyse unter besonderer Berücksichtigung der 
aristotelischen Topik, s 24ff.  
542 Exemplet taget från Struck, G., Topische Jurisprudenz. Argument und Gemeinplatz in der juristischen 
Arbeit, s 36 och Rehbock, K., Topik und Recht: eine Standortanalyse unter besonderer Berücksichtigung 
der aristotelischen Topik, s 25. 
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verksamheten och är därmed inte enbart en teoretisk konstruktion. De har dessutom en 
förmåga att vara ”övertygande, förnuftiga och rättvisa”543, vilket gör argument baserade 
på omständigheterna/faktorerna ifråga övertygande, samtidigt som de är vaga.544 Något 
som återigen påminner om argumenteringens betydelse i en saklig debatt. I domstolens 
argumentation om allemansrätten i forsränningsfallet, vädjades således till värderingar 
som inte bara existerar inom juridiken, utan även utanför juridiken. Kanske kan 
argumenteras för att det förhållandet att nämnvärd skada eller olägenhet inte får 
uppkomma för markägaren vid nyttjande av marken under åberopande av 
allemansrätten, är exempel på en värdering, som inte endast finns uttryckt inom 
juridiken, utan som existerar även som en allmän värdering. Värderingen att 
tillgängliggörande av avlägsen eller eljest svårtillgänglig natur för fler enskilda 
människor är av godo, vilket Högsta domstolen anför som grund för att mark kan 
nyttjas, under åberopande av allemansrätten, även kommersiellt, är definitivt en 
värdering som inte endast finns inom juridiken. Tvärtom har domstolen i den delen 
hämtat sin argumentation utanför juridiken och gjort den till en del av den inom-
juridiska argumentationen.545   
 
Samtidigt kan man med Struck konstatera, att ett försök att evigt och allomfattande 
besvara frågan om rättstillämpningens mål eller att på det sättet försöka katalogisera 
omständigheter av betydelse vare sig är förnuftigt eller möjligt att göra. Alla sådana 
försök är avhängiga tid och rum och utsatta för en ständigt pågående diskussion med 
påföljande förändringar, eller åtminstone förskjutningar.546 För rättstillämpningen idag 
och här måste man emellertid konstatera att de ovan refererade toposen/målsättningarna 
för rättstillämpningen får anses utgöra klart tillämpliga topos. 
 
Frågan har ställts om det skulle tillföra den topiska metoden något att söka 
systematisera faktorerna av betydelse på så sätt att ur ett topos söka härleda ett annat.547 
Jag kan föreställa mig att man kan komma till olika slutsatser här. Själv menar jag att 
det ligger ett värde i att faktiskt ha många olika omständigheter att alternera mellan vid 
betraktandet av ett rättsligt problem. Att då söka systematisera de enskilda faktorerna på 
ett sådant sätt att antalet faktorer minimeras har inte ett värde i sig. Som jag ser det 
behöver faktorerna inte ha samband med varandra men är å andra sidan inte överflödiga, 
om det skulle påvisas att de faktiskt har ett visst samband. Således kan man tänka sig att 
två olika faktorer är närbesläktade och kanske till och med överlappar varandra, men att 
de ändock kan leda till en nyansskillnad sett ur perspektivet att ett rättsligt problem 
föreligger som ska lösas.  
 

                                                 
543 Struck, G., Topische Jurisprudenz. Argument und Gemeinplatz in der juristischen Arbeit, s 38. 
544 Struck, G., Topische Jurisprudenz. Argument und Gemeinplatz in der juristischen Arbeit, s 35ff. 
545 Argumentationen i den delen skulle kanske kunna förklaras som ett utslag av allemansrättens 
sedvanerättsliga karaktär, där den sociala normen genom domstolens argumentation upphöjs till rättslig 
norm - jfr diskussionen i kapitel 2 ovan.  
546 Struck, G., Topische Jurisprudenz. Argument und Gemeinplatz in der juristischen Arbeit, s 20. Se 
också  Kellgren, J., Mål och metoder vid tolkning av skattelag, s 42f. 
547 Jfr Struck, G., Topische Jurisprudenz. Argument und Gemeinplatz in der juristischen Arbeit, s 104 - 
118, särskilt s 108. 
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Sökandet efter faktorer av betydelse kan ske på olika sätt. Så kallade fallstudier, varvid 
sökandet av omständigheter sker i rättsfall, är det tillvägagångssätt som det främst talas 
om i litteraturen.548 I svensk rättsvetenskaplig forskning hittar man där Håkan 
Andersson, som har sökt faktorer av betydelse för skyddsändamålsläran inom 
skadeståndsrätten genom uppställande av typfall.549 Metoden bygger på att studierna av 
rättsfall, i stället för att utgå från regler och teorier på mer eller mindre hög 
abstraktionsnivå, koncentreras på de åtskiljande omständigheter, topos, som kan 
urskiljas i de konkreta rättsfallen. Genom att göra flera sådana fallstudier kan 
småningom en topoi-katalog utvecklas, där de olika omständigheter som varit av 
betydelse i de enskilda rättsfallen synliggörs.550 Omständigheterna kan senare 
systematiseras och bilda allmänna principer, men poängen är att systematiken bygger på 
synliggörande av underliggande värden i enskilda rättsfall.  
 
Fallstudierna kan således i lika stor utsträckning sägas utveckla principer som leda till 
enskilda faktorer av betydelse. En topisk metod medför därmed oftast ett tvåstegs-
förfarande där i första hand de omständigheter som varit av betydelse i de enskilda 
rättsfallen synliggörs och utgör grunden för den fortsatta rättsliga argumentationen, och 
där dessa omständigheter i nästa steg systematiseras till principer. Det senare steget är 
emellertid inte nödvändigt att ta.  
 
Det förefaller som sagt rimligt att i denna avhandling anlägga en syn på topiken som 
ligger i linje med Viehwegs och Håkan Anderssons. Man kommer då närmare den 
allemansrättsliga problematiken genom att fokus ställs in på den konkreta situation där 
det juridiska problemet måste lösas. Den konkreta frågan om allemansrättens innehåll 
och systematik blir inte hanterbar om inte en gallring av de olika faktorerna av betydelse 
sker. Tillvägagångssättet tjänar heller inte syftet att öka möjligheten att nå fram till en 
lämplig juridisk lösning av den rättsliga problematiken551 om inte en gallring sker. Det 
framstår därför som rimligt att här söka de mer konkreta omständigheterna i stället för 
faktorer av betydelse som kan sägas ligga på en mer övergripande eller generell nivå. 
 
En svaghet med den topiska metoden är att den visserligen pekar på en mängd olika 
intressen eller värden som är av intresse vid lösandet av den aktuella problematiken, 
men att den i slutändan aldrig förmår att peka ut något annat än det varom det råder 
konsensus.552 När frågeställningarna och problemen är föremål för djupt skiftande 
uppfattningar, värderingar, måste man konstatera att den topiska metoden i sig inte kan 
ange en juridisk lösning.553 Allemansrätten, som en del av regleringen av 
marknyttjandet, är ett rättsinstitut vars innehåll är föremål för djupt skiftande 
                                                 
548 Andersson, H., Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, s 229f samt kapitel 
11 och 12, densamme Topisk retorik inom juridiken i Retorik och rätt, se s 147 om användande av typfall, 
Bydlinski, F., Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, s 548ff, Fikentscher, W., Methoden des 
Rechts IV, s 210ff. 
549 Andersson, H., Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, s 216 - 231 samt 
kapitel 11 och 12. 
550 Andersson, H., Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, s 229f. 
551 Med Håkan Anderssons ord ”...tjäna som orienteringsmedel.”, densamme i Skyddsändamål och 
adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, s 227. 
552 Jfr Bydlinskis kritik av topiken, densamme, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, s 141-151. 
553 Bydlinski, F., Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, s 144. 
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uppfattningar och där olika intressen stretar åt olika håll.  Kan då den topiska metoden 
ha något att erbjuda i utforskandet av allemansrättens systematik och innehåll?  
 
Det måste nog konstateras att den svaghet som den topiska metoden uppvisar, är en 
svaghet som denna metod tycks dela med alla andra metoder. Vad detta 
forskningsprojekt kan leda till är ett tydliggörande av de omständigheter som är av 
betydelse vid avgörande av konflikter involverande allemansrättslig problematik. 
Blottläggandet av föreställningar om allemansrätten och hur dessa föreställningar 
bemöts i domstolarnas verksamhet, visar också vilka argument som kan anföras i denna 
typ av ärenden, hur allemansrätten som sedvanerätt de facto ges ett innehåll samt vilket 
innehåll den ges. Föreställningarna om allemansrätten omfattar därmed uppfattningar 
avseende allemansrättens innehåll. Föreställningarna omfattar också värderingar 
avseende allemansrättens innehåll - vad som är ett önskvärt innehåll och vad som är ett 
mindre önskvärt innehåll.  
 
 

4.7 Sökande efter omständigheter av betydelse för avgörande 
av allemansrättslig problematik, i rättsfall 

4.7.1 Inledning 
Vid sökande efter omständigheter av betydelse för avgörande av allemansrättslig 
problematik, ligger det i linje med den topiska metoden och dess fokus på den konkreta 
problemlösningssituationen att söka i rättsfall. Vid användande av en topisk metod är 
det också ett vanligt tillvägagångssätt att göra sådana fallstudier. Vissa i institutet 
allemansrätten ingående normer är dessutom sedvanerätt. Som diskuterades i kapitel 2 
är domstolens argumentation kring det faktiska beteendet av avgörande betydelse i 
övergångsskedet social norm - rättslig norm. Rättsfallstudiernas betydelse för att 
eftersöka de konkreta omständigheterna får, vad gäller diskussionen om allemansrätten 
och dess innehåll, på det sättet särskild betydelse, eftersom de konkreta 
omständigheterna här är det faktiska beteendet och den faktiska föreställningen om 
allemansrätten. Och det är dessa som konstituerar de sedvanerättsliga normerna i 
allemansrätten.554  
 
De rättsfall som ligger till grund för denna studie har sökts i Rättsbanken på sökordet 
”allemansrätt*” och härstammar från åren 1964 - 2004. Ett trettiotal av ärendena avser 
rättsfall från hovrätterna och Högsta domstolen, medan ett sextiotal härrör från 
Regeringsrätten och kammarrätterna. Därtill kommer ytterligare fem rättsfall som också 
har sökts i Rättsbanken på sökordet ”allemansrätt*” och som avser rättsfall från 
miljödomstolarna och Miljööverdomstolen.  
 
Vid läsning av de rättsfall som studien omfattar och vid den efterföljande analysen av 
rättsfallen, framkommer många olika omständigheter som på något sätt angår 
allemansrätten. I kapitel 4.6.3 ovan konstaterades just detta. Det sades att det i 
forsränningsfallet var en mängd, sinsemellan olika, faktorer som påverkade tolkningen 
                                                 
554 Jfr diskussionen i kapitel 2 ovan om övergången från social norm till rättslig norm. 
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av regeln om rätt att nyttja annans mark under åberopande av allemansrätten. Det var i 
forsränningsfallet fråga om såväl faktorer som hänför sig till det konkreta fallet - till 
exempel vilka parterna i målet var, vilken mark det var fråga om, vilken skada som hade 
uppstått, varför skada hade uppstått och hur lång tid nyttjandet hade pågått - som 
faktorer som hör samman med regelverket - till exempel vilka regler som finns 
angående skada, vilka regler som finns angående vilken skada markägare är skyldig att 
tåla och vilken omfattning allemansrätten i snäv bemärkelse har - som faktorer av mer 
övergripande karaktär, till exempel rättsordningens behov av förutsebarhet och 
avgörandets prejudicerande verkan. Forsränningsfallet är emellertid i ett avseende ett 
udda rättsfall i denna studie, eftersom den rättsliga huvudfrågan där faktiskt var just 
allemansrättens innehåll och omfattning. De flesta andra rättsfall som ligger till grund 
för denna avhandling har inte haft allemansrätten som rättslig huvudfråga, utan har 
kommit att omfatta en diskussion om allemansrätten som en del i avgörandet av den 
verkliga rättsliga kärnfrågan.  
 

4.7.2 Åskådliggörande av tillvägagångssättet genom applicerande 
av en topisk metod på rättsfallet RH 2001:32 

Ett sådant rättsfall, där en diskussion om allemansrätten endast förekom som en del i 
avgörandet av den verkliga rättsliga kärnfrågan, är RH 2001:32. Ärendet rör en fastighet 
på Orust, där det bland annat fanns en sjöbod med tillhörande brygga. Ägaren, ett 
dödsbo, sålde sjöbodsområdet till tre av dödsbodelägarna (klagandena). Ansökan om 
avstyckning av sjöbodsmarkområdet bifölls av lantmäterimyndigheten, vilket beslut 
länsstyrelsen yrkade skulle upphävas. 
 
Länsstyrelsen fann därvid att styckningslotten inte uppfyllde kraven i 3 kap. 1 § 
fastighetsbildningslagen. En avstyckning skulle medföra en risk för att sjöboden på sikt 
skulle ändras till fritidsbostad, vilket skulle utgöra en från allmän synpunkt olämplig 
bebyggelse. Vidare skulle strandskyddet motverkas, eftersom det avstyckade området 
utgjorde strandskyddsområde, ingick i ett större område som var av riksintresse för 
friluftslivet, samt omfattades av särskilda hushållningsbestämmelser som medförde 
restriktioner mot tillkomsten av fritidsbebyggelse. Sjöbodar används normalt som 
förrådsbyggnader, och avsikten är inte att avstycka dessa till egna fastigheter. Enligt 
länsstyrelsen förelåg en uppenbar risk för att sjöboden skulle komma att nyttjas som 
fritidsbostad och att marken då skulle komma att privatiseras. 
 
Klagandena anförde att sjöboden byggdes år 1934, alltså före strandlagens tillkomst år 
1954, varför strandskyddsdispens aldrig krävts för byggnaden. Den hade alltid använts 
för förvaring av fiskeredskap och båttillbehör, och avsikten var att även framledes 
använda boden på detta sätt. Det hade vidare på flera platser i länet skett 
fastighetsbildning av markområden kring sjöbodar, och kommunen hade upprättat en 
tomtkö för intressenter av förvärv av tomt just kring sjöbod, varför det från kommunalt 
håll inte kunde finnas några invändningar mot sådan fastighetsbildning. Klagandena 
bestred därför ändring av beslutet, och fastighetsägarna förklarade sig inte ha något att 
erinra mot avstyckningen. 
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Fastighetsdomstolen undanröjde avstyckningsbeslutet och argumenterade därvid att 
styckningslotten låg inom strandskyddsområde enligt 7 kap. 13 § miljöbalken, och att 
syftet med strandskyddet bland annat är att trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv. Området omfattades vidare av vissa restriktioner emot tillkomst av 
fritidsbebyggelse. Domstolen uttalade i sin fortsatta argumentation att sjöbodarna 
ansågs utgöra ett värdefullt inslag i landskapsbilden och att de av hävd hade använts 
som tilläggsplats för båtar och som förrådsbyggnader. Frågan var, enligt 
fastighetsdomstolen, om avstyckning av området runt sjöboden äventyrade det 
traditionella användningssättet, med risk för att allmänhetens friluftsliv skulle komma 
att försvåras. 
 
Fastighetsdomstolen fann ingen anledning att ifrågasätta klagandenas påståenden om 
avsedd användning, men en förutsättning för fastighetsbildning var att fastigheten var 
varaktigt lämpad för sitt ändamål. Det krävs visserligen bygglov för att ianspråkta eller 
inreda byggnader för ett väsentligt nytt ändamål. Det är emellertid dels svårt att 
kontrollera användningen, dels möjligt att genom små förändringar, som inte kräver 
bygglov, förändra ändamålet med byggnaden. Fastighetsdomstolen fann därför att risk 
för ökad privatisering förelåg, genom att t.ex. staket reses eller trädgårdsmöbler placeras 
ut, ”vilket är ägnat att minska den allemansrättsliga tillgängligheten”. Det förelåg därför 
en inte obetydlig risk för att sjöboden, om avstyckning skedde så att sjöboden inte knöts 
till en bostads- eller jordbruksfastighet, på sikt skulle komma att tas i anspråk för annat 
ändamål än det traditionella. En sådan utveckling fann fastighetsdomstolen inte vara 
önskvärd och dessutom stred den mot de intressen som strandskyddet är avsett att 
tillgodose. 
 
Efter besvär avslog hovrätten överklagandet. En skiljaktig ledamot fann emellertid att 
sjöbodarnas värde för landskapsbilden är ostridigt. Samhällsutvecklingen har dock, 
argumenterade den skiljaktige ledamoten, medfört att det ursprungliga ändamålet med 
sjöbodarna för fiskenäringen huvudsakligen har upphört och ersatts av mera 
fritidsinriktad vattenverksamhet. En avstyckning av sjöboden för angivet ändamål skulle 
inte medföra någon förskjutning i strandskyddsbestämmelsernas tillämpningsområde. 
Den yrkade fastighetsbildningen borde därför godtas. 
 
Vad i detta rättsfall är av betydelse i diskussionen om allemansrätten, dess systematik 
och innehåll? Det kan konstateras att allemansrätten bara nämns i fastighetsdomstolen, 
och då i samband med argumentationen kring den möjliga framtida användningen av 
sjöboden, och denna användnings betydelse för frågan om avstyckning av området kring 
sjöboden. Inte desto mindre säger rättfallet något om allemansrätten. Först och främst är 
det 1) det förhållandet att området kring den sjöbod som ärendet gäller utgör 
strandskyddsområde. Strandskyddsreglerna återfinns numera i 7 kap. 13 § miljöbalken. 
Redan före miljöbalkens tillkomst existerade emellertid strandskyddsregler. År 1994 
utökades strandskyddets syfte till att inte bara avse tillgängliggörande av stränderna för 
allmänheten för bad och annat friluftsliv utan att även omfatta syftet att ”bevara goda 
livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet”555. Denna reglering fördes vid 

                                                 
555 7 kap. 13 § miljöbalken. 
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miljöbalkens tillkomst över från den då gällande naturvårdslagen till miljöbalken. Den 
ändring av strandskyddets utformning och syfte som skedde år 1994 är inte en 
engångsföreteelse, utan strandskyddet har allt sedan sin tillkomst år 1950 varit 
omdiskuterat och under ständig förändring. Det förhållandet att den nuvarande 
utformningen kan leda till en konfliktsituation i sig - tillgängliggörandet av stränderna 
för allmänhetens friluftsliv, kan i många fall leda till en konflikt avseende 
upprätthållandet av syftet att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet - är inte ett 
nytt fenomen, utan har genom åren varit en fråga som återkommande har diskuterats. 
Den dominerande frågan har därvid varit om naturen ska skyddas från människan eller 
för människan.556   
 
Strandskyddsreglerna innebär i all korthet att ett område uppgående till 100 meter upp 
på land och 100 m ut i vattnet från strandlinjen, som huvudregel är strandskyddat. 
Länsstyrelsen kan såväl förordna om utökat strandskyddsområde uppgående till 300 
meter från strandlinjen som helt undanta strandområde från strandskydd. Inom 
strandskyddsområde får inte nya byggnader uppföras eller byggnader förändras, så att 
de får ett annat användningsområde än tidigare. Inte heller får grävningsarbeten och 
andra förberedelsearbeten för bebyggelse vidtas. Därutöver får inte andra anläggningar 
uppföras som ”hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den 
annars skulle ha fått färdas fritt”557, och inte heller får andra åtgärder vidtas som 
väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter.558 Dessa regler får betydelse 
för diskussionen om allemansrätten och innehållet i densamma.559 
 
Vidare är bedömningen av så olika omständigheter som 2) i vilket syfte avstyckningen 
av sjöboden ska företas, 3) den risk som föreligger för privatisering av området genom 
successiv omvandling av sjöboden till fritidsbostad och 4) den risk som föreligger att ett 
tillstånd till avstyckning i detta enskilda fall ska få prejudicerande effekt i andra 
liknande ärenden, av betydelse i diskussionen om allemansrätten, dess systematik och 
dess innehåll.  
 
Om syftet med avstyckningen av sjöboden är att omvandla fastigheten till 
fritidsbostadsfastighet (omständighet nr 2 ovan) kommer denna avstyckning att påverka 
allmänhetens möjlighet att nyttja marken under åberopande av allemansrätten. En 
fortsatt användning av sjöboden som enbart förvaringsutrymme kommer däremot, i 
normalfallet, inte att påverka möjligheten att nyttja marken under åberopande av 
allemansrätten (jämför bilden av allemansrätten i kapitel 1.3 och hur möjligheten att 
beträda annans mark är beroende av huruvida det är fråga om tomt eller ej). På samma 
sätt utgör den risk som föreligger för privatisering av området genom successiv 
omvandling av sjöboden till fritidsbostad (omständighet nr 3 ovan), och bedömningen 

                                                 
556 Segrell, B., Den attraktiva kusten. Synsätt, konflikter och landskapsnyttjande, bl a s 55ff. Se också 
Michanek, G. och Zetterberg, C., Den svenska miljörätten, s 210ff. 
557 7 kap. 16 § 4 p miljöbalken. 
558 7 kap. 14 - 18 §§ miljöbalken. Se vidare t.ex. Michanek, G. och Zetterberg, C., Den svenska 
miljörätten, bl a s 210ff, Segrell, B., Den attraktiva kusten. Synsätt, konflikter och landskapsnyttjande, 
samt kapitel 8.2.2 nedan. 
559 Se vidare i kapitel 8 nedan. Jfr också Michanek, G. och Zetterberg, C., Den svenska miljörätten, bl a    
s 194ff, Segrell, B., Den attraktiva kusten. Synsätt, konflikter och landskapsnyttjande, bl a s 55ff. 
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av denna risk, ett förhållande som ger en glimt av allemansrätten. Den risk som 
föreligger att ett tillstånd till avstyckning i detta enskilda fall ska få prejudicerande 
verkan (omständighet nr 4 ovan) anger på ett liknande sätt som riskbedömningen 
angående omständighet nr 3, vilken ”styrka” allemansrätten har i förhållande till andra 
rättigheter. Den riskbedömning som görs här, ger förutsättningarna för möjligheten att 
även framöver upprätthålla den allemansrättsliga tillgängligheten. 
 

4.7.3 Diskussion om vad som framkommer vid en sådan analys som 
företas i denna avhandling 

Ärendet RH 2001:32 kan sägas vara representativt för många av de rättsfall som berör 
allemansrätten. Rättsfallen berör endast ”glimtvis” allemansrätten och ger endast små, 
små skärvor av dels uppfattningen om allemansrättens innehåll, dels uppfattningen om 
allemansrätten i förhållande till andra rättigheter. Dessa skärvor är stundtals så dunkla 
att de snarare måste uppfattas som spegelbilder av allemansrätten. Till exempel säger 
det förhållandet att det i RH 2001:32 föreligger en risk för privatisering av området 
genom successiv omvandling av sjöboden till fritidshus, i sig själv ingenting om 
allemansrätten. Men - om marken privatiseras kommer allmänhetens möjligheter att 
nyttja marken under åberopande av allemansrätten att inskränkas - och det är något som 
domstolen förhåller sig till. Domstolens överväganden i denna del berör således 
allemansrätten och dess innehåll, men den skärva av allemansrätten som här kommer till 
synes är mer en spegelbild av allemansrätten än en bild av allemansrätten själv. 
Tillsammans med de skärvor av allemansrätten som kommer till synes i de övriga 
rättsfallen bildas emellertid ett mönster och det är det mönstret som eftersöks här. 
 
Det förhållandet att de flesta rättsfall som ligger till grund för denna studie inte har haft 
den allemansrättsliga problematiken som huvudproblematik, gör att det föreligger en 
risk att en viss övervärdering av de omständigheter som åberopas eller som förekommer 
i argumentationen sker, med avseende på omständighetens eller argumentationens 
betydelse för allemansrätten, eftersom fokus inte har legat på denna problematik. Det är 
inte säkert att vare sig domstolen eller parterna i ärendena medvetet har tänkt till om 
allemansrätten. Med förbehåll för denna risk, och med insikt om att skärvorna kanske 
mer måste ses som ”indicier” för att ett visst förhållande föreligger än som ”bevis” för 
detsamma, menar jag ändå att det är möjligt att finna betydelsefulla omständigheter för 
bedömningen av allemansrätten. 
 
Ytterligare ett förhållande bottnande i rättsfallens karaktär, som får betydelse vid 
rättsfallsanalysen, är att de omständigheter som kommer fram är av så olika slag. De 
omständigheter av betydelse som har trätt fram behöver struktureras för att kunna ge 
någon vägledning i den övergripande frågeställning som föreligger i detta arbete - hur 
kan institutet allemansrätten med både lagstiftade och sedvanerättsliga regler ges ett 
innehåll och vilket innehåll? Man kan säkert tänka sig olika tillvägagångssätt här. Jag 
har emellertid valt att arbeta utifrån uppfattningen att de omständigheter som har 
framträtt är av i huvudsak följande slag och med följande koppling till varandra - och 
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med den grundläggande tanken om rätten som en del i ett gemensamt samhälleligt 
projekt som bas för tillvägagångssättet560: 
 
Det förhållandet att marken i RH 2001:32 utgör strandskyddsområde (1) är beroende av 
att viss lagstiftning finns. Lagstiftningen är därmed en omständighet av betydelse vid 
bedömning av allemansrättslig problematik. Det vore emellertid en förenkling att säga 
att lagstiftningen konstituerar vad som är allemansrättsligt tillgänglig mark eller över 
huvud taget allemansrätten själv. I stället är det så att lagstiftningen är ett utflöde av 
föreställningar, medvetna eller omedvetna, om allemansrätten hos den lagstiftande 
församlingen. Bakom strandskyddsregeln finns till exempel en föreställning om att 
vattennära mark är av stort allmänt intresse och en föreställning om friluftslivet, dess 
vara och värde.561 Samtidigt anger lagstiftningen faktiskt allemansrättens omfång under 
vissa förhållanden. Det är därmed fråga om en ömsesidig påverkan i flera led.  
 
De omständigheter som ovan betecknats 2 - 4 är andra slag av omständigheter av 
betydelse för allemansrätten än lagstiftning. Det är reella omständigheter som det i just 
det konkreta ärendet förs en diskussion kring. Utgången av de bedömningar som görs i 
dessa frågor påverkar i allra högsta grad allemansrättens, i snäv bemärkelse, omfattning 
på just denna plats och visar också på en uppfattning om allemansrättens innehåll och 
styrka i förhållande till andra rättigheter; om det sker en avstyckning av sjöboden för att 
skapa en fristående fritidsfastighet ökar privatiseringen av marken, om det görs en 
successiv omvandling av sjöboden till fritidshus ökar privatiseringen och den 
allemansrättsligt tillgängliga marken minskar i motsvarande mån. Om denna 
avstyckning tillåts kommer detta att få prejudicerande verkan för alla kringliggande 
sjöbodar, vilket i än större utsträckning ökar privatiseringen och minskar den 
allemansrättsligt tillgängliga marken. De avvägningar som görs i dessa frågor är också 
de sprungna ur en föreställning om allemansrätten, till exempel föreställningarna att 
vattennära mark är av stort allmänt intresse och att friluftslivet är av stort värde. 
Föreställningarna kan var ett medvetet förhållningssätt till allemansrätten, men det är 
rimligt att tänka sig att vissa föreställningar förmodligen inte är ett utflöde av ett 
medvetet förhållningssätt till allemansrätten. De omedvetna föreställningarna kan på det 
sättet betraktas som den förförståelse som domarkåren vilar på i sina avgöranden och 
som aktörerna i rättsfallen vilar på i sin argumentation, eller som en del av livsvärlden. 
Den diskussion, som fördes ovan i kapitel 3 om allemansrätten som en del av en 
reglering syftande till ett lämpligt marknyttjande för hushållning med resurser, är 
troligen i viss utsträckning ett sådant omedvetet förhållningssätt. Ett antagande om att 
det faktiskt finns en sådan föreställning förklarar emellertid i stor utsträckning utgången 
och diskussionen i de enskilda fallen.562 
 

4.7.4 Avslutande diskussion 
Omständigheter av betydelse är således reella omständigheter i det enskilda fallet, 
lagstiftning och föreställningar/värden. De olika slagen av omständigheter hänger ihop. 

                                                 
560 Beskrivningen utgår från RH 2001:32, men har relevans även för övriga rättsfall. 
561 Se kapitel 4.7.2 ovan, samt vidare i kapitel 8 nedan. 
562 Jfr diskussionen i kapitel 3 ovan, samt se mer i kapitel 7 och 8 nedan. 
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För att finna kopplingen mellan de olika omständigheterna och finna vilka argument 
som kan anföras i en konflikt avseende allemansrättslig problematik och därmed också 
se hur allemansrätten som sedvanerätt kan ges ett innehåll, har jag sökt efter vilka 
föreställningar om allemansrätten, medvetna som omedvetna, som kommer till uttryck i 
domstolen. För att komma åt dessa föreställningar har jag valt att arbeta på följande sätt.  
 
I ett första skede har de reella omständigheter som förekommer delats in i olika 
kategorier. Detta har lett till kategorierna Allemansrättsligt intresse, Typ av enskilt 
intresse, Markens karaktär, Tidsperspektivet, Geografisk belägenhet, Allemansrättsligt 
berättigat subjekt samt Ansvarigt subjekt vid överträdelse av allemansrätten. Under 
varje kategori har därefter de reella omständigheter, i det enskilda fallet, som belyser 
den allemansrättsliga frågan förts in. Detta tillvägagångssätt ger möjlighet att dels se 
vilka intressen som allemansrätten omfattar, dels se i vilka fall och under vilka 
förhållanden det intresse som allemansrätten omfattar har tillåtits att segra och vilka 
intressen som därmed har fått ge vika, samt i vilka fall och under vilka omständigheter 
det intresse som allemansrätten omfattar inte har tillåtits att breda ut sig och vilka andra 
intressen som därmed har haft företräde framför allemansrätten. Detta menar jag vara 
uttryck för föreställningar om allemansrätten. I ett andra skede har jag därför tydliggjort 
dessa föreställningar. Som konstaterades ovan behöver inte föreställningarna vara 
medvetna, utan får nog ofta antas vara omedvetna föreställningar om allemansrätten. 
För föreställningens inverkan på bedömningen av allemansrätten och dess innehåll, är 
emellertid graden av medvetenhet av mindre betydelse, eftersom den bedömning som 
görs i det enskilda fallet av de reella omständigheterna, bottnar i föreställningen/-arna 
om allemansrätten. Dessa föreställningar finns först och främst i domstolen, men det 
kan antas att man kan finna samma föreställningar utanför de dömande instanserna. 
Sålunda kommer till exempel en del av föreställningarna till uttryck i de agerande 
parternas argumentation, liksom vissa föreställningar finns uttryckta i lagstiftningen.563 
På det sättet är föreställningarna något som går utanför domarkretsen.  
 
I det ovan refererade rättsfallet RH 2001:32 utgörs det allemansrättsliga intresset av 
intresset att fritt röra sig i området och allmänhetens möjlighet att utöva friluftsliv (vad 
detta friluftsliv är, är emellertid odefinierat). Det allemansrättsliga intresset har i fallet 
vägts mot det enskilda intresset av att, i fråga om arvegods, ägna marken åt 
fritidsinriktad vattenverksamhet, med eventuellt vidare permanent fritidsboende. 
Marken i fråga ligger på västkusten (Orust), är vattennära och det finns en sjöbod där, 
med tillhörande brygga. I domstolens argumentation har marken ansetts vara av 
riksintresse för friluftslivet. Den omfattas vidare av särskilda hushållningsbestämmelser 
                                                 
563 Strandskyddsreglerna ger till exempel uttryck för föreställningen att allemansrätten är en rätt att utöva 
friluftsliv och att den vattennära marken är viktig mark för friluftslivet. Strandskyddsreglerna ger 
emellertid också uttryck för föreställningen att inte all sorts mark är viktig för utövande av friluftslivet. 
Områden som ”uppenbart saknar betydelse” för att trygga allmänhetens friluftsliv kan beslutas inte 
omfattas av strandskydd. I propositionen till lagtexten sades att det tidigare hade ansetts att ”obetydliga 
bäckar och tjärnar” var sådan mark som uppenbart saknade betydelse för utövande av friluftsliv. Med 
strandskyddets utvidgade syfte att även omfatta växt- och djurlivet krävs en större diskussion. (prop. 
1997/98:45, del 2, s 84). I praxis framkommer emellertid ofta föreställningen att en snårig, sumpig eller 
på annat sätt otillgänglig strand är av mindre vikt för friluftslivet, och därmed också för upprätthållande 
av allemansrätten, varför dispens från strandskyddet kan meddelas. Jfr Michanek, G. och Zetterberg C., 
Den svenska miljörätten, s 210f samt kapitel 7 och 8 nedan. 
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och utgör ett strandskyddsområde. Domstolen har i sin argumentation lagt vikt vid att 
sjöboden ”på sikt” kan få en förändrad användning och i stället komma att nyttjas som 
fritidsfastighet, och att beslutet i detta konkreta, enskilda fall, får prejudicerande verkan 
för beslut i andra, liknande fall. Slutsatsen domstolen drar i detta fall är, att det allmänna 
intresset av att upprätthålla bland annat allemansrätten väger tyngre än det enskilda 
intresset av att avstycka marken kring sjöboden till en egen fastighet. Föreställningen 
om vad marken ifråga kan användas till och bör användas till, tillsammans med risken 
för att användningssättet skulle kunna förändras, blir på det sättet avgörande för 
utgången i ärendet. 
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5 Allemansrättens subjekt 

5.1 Inledning 
I detta kapitel diskuteras vem som kan nyttja annans mark under åberopande av 
allemansrätten - eller annorlunda uttryckt; vem som är allemansrättens subjekt. Därvid 
diskuteras också vad den i institutet allemansrätten ingående rätten att nyttja annans 
mark består i för de olika subjekten. I rättspraxis och doktrin kommer olika antaganden 
om vem som kan vara allemansrättsligt subjekt till uttryck. I detta kapitel 
problematiseras dessa antaganden genom att förutsättningarna för de olika aktörernas 
respektive handlande analyseras. Diskussionen i kapitlet utgår från de reella 
omständigheter som kommer till uttryck i de rättsfall som ligger till grund för studien.  
 
I inledningen till denna avhandling förbehölls uttrycket allemansrätten i snävare 
bemärkelse för den i institutet ingående rätten att nyttja annans mark. Av skäl som 
kommer att framgå har jag emellertid i detta kapitel funnit det mer ändamålsenligt att 
emellanåt något frångå denna terminologi.  
 
 

5.2 Vem är allemansrättens subjekt? 

5.2.1 Utövaren 
Att enskilda individer kan nyttja annans mark under åberopande av allemansrätten är ett 
förhållande som både lagstiftning (regeringsformen och miljöbalkens regler) och den 
juridiska litteraturen utgår från. Regeringsformen uttrycker detta förhållande med att 
den tillerkänner ”alla” tillgång till naturen enligt allemansrätten564, medan det i 
miljöbalken sägs att ”[v]ar och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i 
naturen skall visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den”565. I förarbetena till 
den förändrade regeringsformen av år 1994 förklaras att allemansrätten innebär ”... en 
begränsad rätt för var och en att ta sig fram - åtminstone till fots - över annans 
mark...”.566 Detta uttryckssätt återkommer också i propositionen till miljöbalken där det 
talas om allemansrätten som en rätt för var och en att i viss utsträckning vistas på 
annans mark.567 Samma inställning finner man i viss litteratur, där det till exempel 
argumenteras för att enbart enskilda personer har rätt att vistas på annans mark under 
åberopande av allemansrätten, medan däremot kommuner, företag och organisationer 
inte har någon sådan rätt.568 Staffan Westerlund har till exempel argumenterat för att 
allemansrätten, sett ur ett historiskt perspektiv, endast har gällt enskilda personers rätt 
att färdas, rasta och plocka bär med mera.569 

                                                 
564 2 kap. 18 § 3 st regeringsformen: ”Alla skall ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av 
vad som föreskrivits ovan.” 
565 7 kap. 1 § miljöbalken. 
566 SOU 1993:40, del A, s 86, jfr prop. 1993/94:117, s 117. 
567 Prop. 1997/98:45, del 1, s 300. 
568 Bonde, F. och Teljer, T., Gården och allemansrätten, s 10, Westerlund, S., Nutida allemansrättsliga 
frågor i Miljörättslig tidskrift 1995:1, s 99-104. 
569 Westerlund, S., Nutida allemansrättsliga frågor i Miljörättslig tidskrift 1995:1, s 99. 
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Dessa uppfattningar kan ses som ett uttryck för att mark kan nyttjas under åberopande 
av allemansrätten av utövaren av allemansrätten i snävare bemärkelse. Detta utövande 
beskrivs i rättspraxis och doktrin som en konkret fysisk verksamhet. I texten nedan talar 
jag förenklat om utövaren av allemansrätten, om de allemansrättsliga aktiviteterna och 
om utövandet av allemansrätten. Med det senaste avses då utövandet av allemansrätten i 
snävare bemärkelse. 
 

5.2.2 Kanalisatören 
I den juridiska litteraturen har också en diskussion om olika former av organiserat 
nyttjande av annans mark under åberopande av allemansrätten företagits. I litteraturen 
har sådant organiserat nyttjande befunnits vara möjligt - vilket konfirmerats i 
rättspraxis. När de allemansrättsliga reglerna tillämpas på organisatören, som kan vara 
såväl en enskild individ som en organisation, ett företag eller ett offentligt organ, måste 
allemansrättsligt nyttjande emellertid avse något annat än utövande - så som utövandet 
förstås i avsnittet ovan. Organisatörens allemansrättsliga nyttjande består inte av den 
konkreta fysiska aktivitet som utövandet innebär. Det består i stället, så som Staffan 
Westerlund har karaktäriserat det, i kanalisering av andras utövande av 
allemansrätten.570 I texten nedan använder jag uttrycket kanalisering av allemansrätten 
eller att kanalisera allemansrätten, varmed jag avser kanaliseringen av andras utövande 
av allemansrätten. Den organisation eller företagare som kanaliserar allemansrätten kan 
följaktligen också betecknas som kanalisatör.  
 

5.2.3 Utövaren i kollektivet 
Utövarens i kollektivet ställning finns inte särskilt diskuterad i rättspraxis. Inte desto 
mindre visar den diskussion som förts i litteraturen, att detta tredje subjekt måste 
uppfattas som just ett eget, från de två andra skiljt, subjekt. Betydelsen av detta kan i 
den praktiska rättstillämpningen knappast överskattas.  
 
Precis som för utövaren avser rätten att nyttja annans mark under åberopande av 
allemansrätten för utövaren i kollektivet, utövningen av allemansrätten. Det vill säga att 
till skillnad från kanalisatörens kanalisering avser det allemansrättsliga nyttjandet, för 
utövaren i kollektivet, konkreta fysiska aktiviteter. Utövaren i kollektivet kan emellertid 
ofta inte själv veta om han är en enskild utövare eller är en del i ett kollektiv. Personen 
X som till exempel plockar svamp i en svampskog vet ofta inte om han är ensam om att 
plocka svamp denna säsong eller om det finns fler som gör det. 
 
I den mån utövning av allemansrätten sker av flera utövare uppstår risk för ett nyttjande 
som leder till överskridande av vad markägaren sägs vara tvungen att tåla. Detta har i 
litteraturen benämnts ”invasionsproblematiken”. Därmed avses att mark nyttjas 
allemansrättsligt av en mängd personer utan inbördes samband, men på ett sätt som 

                                                 
570 Termen kanalisering, för att därmed avse olika former av styrt, organiserat nyttjande av annans mark 
under åberopande av allemansrätten, har använts av Staffan Westerlund i Nutida allemansrättsliga frågor i 
Miljörättslig tidskrift 1995:1, s 97f.  
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sammantaget blir besvärande - för i första hand markägaren.571 Samma situation kan 
förstås uppstå om utövarna är fullt medvetna om varandra. 
 
Om allemansrättens gränser, som sägs i bilden av allemansrätten, bestäms av bland 
annat det förhållandet att markägaren inte behöver tåla vilka skador som helst på sin 
mark, får detta konsekvenser i relation till utövaren i kollektivet. Upprätthållandet av 
gränsen för vilken skada markägaren måste tåla görs genom tillämpning av 
skadeståndsrättsliga, och till viss del straffrättsliga, regler. Då mark nyttjas 
allemansrättsligt av utövaren i kollektivet saknas ofta en utpekbar ansvarig person. 
Detta gör att den skadestånds- och straffrättsliga skadegränsen gentemot markägaren i 
många fall synes svår att upprätthålla. Detta föranleder mig att konstatera att det utöver 
utövaren och kanalisatören, existerar ytterligare ett allemansrättsligt subjekt - utövaren i 
kollektivet. För utövaren i kollektivet synes det som om allemansrätten har delvis andra 
gränser än för de två tidigare diskuterade subjekten. 
 
 

5.3 Utövarens nyttjande 

5.3.1 Den enskilde individen som utövare 
Utövarens nyttjande av mark under åberopande av allemansrätten kommer till synes i 
alla de rättsfall som på något sätt berör allemansrätten. I NJA 1996 s 495, där den 
rättsliga kärnfrågan var huruvida arrangör av viss verksamhet under åberopande av 
allemansrätten kunde förbjudas fortsätta med sin verksamhet, uttrycks utövarens rätt att 
nyttja annans mark under åberopande av allemansrätten av samtliga instanser. Högsta 
domstolen säger därvid att allemansrätten är ”en rätt för den enskilde att i sitt umgänge 
med naturen nyttja annan tillhöriga mark- och vattenområden”, hovrätten att 
allemansrätten är ”en befogenhet för envar att i viss utsträckning nyttja annans 
fastighet”, medan tingsrätten finner att ”[d]et framstår som klart att den som anordnar 
ett kollektivt nyttjande av annans mark kan krävas på skadestånd för skador som genom 
vållande från arrangörens sida förorsakas av deltagarna, oavsett om deltagarna var för 
sig uppträder på ett sätt som faller inom ramen för allemansrätten [min kursivering]”.  
 
En grundtanke synes därmed vara att den enskilde individen, i sin egenskap av att vara 
utövare av aktiviteter på annans mark i enlighet med de i rättsinstitutet allemansrätten 
ingående normerna, har rätt att nyttja marken allemansrättsligt. Samma grundtanke 
genomsyrar argumentationen i såväl RÅ 2000 not 184572, som RH 1989:111573 och 
MÖD 2005:16574, där ”allmänheten” har rätt att nyttja annans mark under åberopande 
                                                 
571 Se till exempel Bengtsson, B., Lagberedningen och allemansrätten i Rättsvetenskapliga studier till 
minnet av Tore Almén, Iustus Förlag, Uppsala 1999, s 40f, densamme i Speciell fastighetsrätt. 
Miljöbalken, s 147 och i Grundlagen och fastighetsrätten, s 130. Se också Ljungman, S., Om skada och 
olägenhet från grannfastighet. Ett bidrag till läran om immissionernas rättsliga behandling, s 267f, 
Westerlund, S., Nutida allemansrättsliga frågor i Miljörättslig tidskrift 1995:1, s 96ff, SOU 1940:12,         
s 55ff, Forsränningsfallet (NJA 1996 s 495), prop. 1997/98:45, del 1, s 302f, SOU 1996:103, del 1, s 322f, 
Naturvårdsverkets rapport 4446/1995, Allemansrätten och kommersen, s 21. 
572 Se kapitel 1.7.2.1 ovan. 
573 Se kapitel 1.7.2.2 ovan. 
574 Se kapitel 1.7.2.3 ovan. 
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av allemansrätten. Att allemansrätten tillkommer ”allmänheten” återkommer i 
resonemangen i såväl Österåkersmålet575 som Norånmålet576 577.  
 

5.3.2 Nyttjandet som en konkret fysisk verksamhet 
Eftersom allemansrätten så tydligt knyts till utövaren av allemansrättsliga aktiviteter, 
varmed den enskilde individen synes avses, är det också rimligt att den diskussion som 
förs om vad man får göra på annans mark under åberopande av allemansrätten nära 
nog uteslutande fokuserar på utövningen som sådan. I bilden av allemansrätten talas om 
rätten att ta väg över annans mark, att stanna där ett kortare tag och att tillgodogöra sig 
vissa naturprodukter.  
 
I NJA 1996 s 495 sägs i Högsta domstolen utövningen av allemansrätten vara ”en rätt 
för den enskilde att i sitt umgänge med naturen nyttja annan tillhöriga mark- och 
vattenområden; rätten är emellertid begränsad på det sättet att nyttjandet av annans 
mark inte får ske så att det medför nämnvärd skada eller olägenhet för fastighetsägaren 
eller annan rättighetshavare.”578 Utövningen av allemansrätten handlar i RÅ 2000 not 
184 om allmänhetens möjligheter att utöva det rörliga friluftslivet, ta promenader och 
att kunna ta väg till annat område. I RH 1989:111 handlar utövningen av allemansrätten 
om det rörliga friluftslivet, att kunna ”ströva längs stranden” och att kunna röra sig fritt 
i området, och i MÖD 2005:16 om naturområden som var tillgängliga för allmänheten - 
enligt klagandena var det ”... sålunda inte bara frågan om att kunna passera utan man 
skall även kunna låta sina barn leka där, inta sin kaffekorg med utsikt över Kalmarsund 
och framför allt känna sig trygg under sin vistelse” - kunna komma till och in på 
allemansrättsligt tillgänglig mark, att passera över mark och få tillgång till 
naturområden. På samma sätt fokuseras i Österåkersmålet på utövningen av 
allemansrätten, som handlar om utövande av det rörliga friluftslivet och att kunna röra 
sig fritt, och i Norånmålet på utövande av bad och det rörliga friluftslivet (i yttrande till 
Högsta domstolen anför handläggande länsstyrelse att ”[d]et är sålunda av socialt 
intresse att allmänhetens möjligheter till åtkomst av Noråns strand för framtiden inte 
inskränkes i vidare mån än….”), samt allmänhetens fria tillgång till ån för bad och 
friluftsliv. 
 
Både regeringsformens ”alla” och den ”allmänhet” som rättspraxis relaterar till, avser 
uppenbarligen först och främst utövaren av allemansrättsliga aktiviteter. Det är inte 
givet att denne utövare är att likställa med den enskilde individen, men det förefaller 
svårt att argumentera för motsatsen. Så som utövning beskrivs i rättsfallen ovan - som 

                                                 
575 RÅ 2002 not 45. 
576 NJA 1981 s 581. 
577 Se kapitel 3.2.2 ovan.  
578 Jag kommer i detta och de följande kapitlen, i syfte att tydliggöra hur domstolen faktiskt uttrycker sig, 
att markera domstolens skrivningar genom att använda både citattecken och kursiverad stil. Därigenom 
åsyftas att lyfta fram domstolens exakta uttryckssätt - vilket i sin tur uttrycker de tankar och 
föreställningar om allemansrätten som är föremål för analysen i detta avhandlingsarbete. Om olika sätt att 
citera och olika syften med citering, se Sandgren, C., Hänvisningar i rättsvetenskapen i Juridisk Tidskrift 
05/06, s 65 - 87. 
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en konkret fysisk verksamhet - är det rimligast att förstå den som något som företas av 
den enskilde individen. 
 

5.3.3 Den juridiska personen som utövare? 

5.3.3.1 Det rättsliga problemet 
Att mark under åberopande av allemansrätten kan nyttjas av den enskilde individen, i 
dennes egenskap av att vara utövare av allemansrättsliga aktiviteter, är ett 
ställningstagande som inte känns främmande för vare sig den diskussion som har förts i 
samband med lagstiftning, i den juridiska litteraturen eller i rättspraxis.  Samtidigt har, i 
såväl den juridiska litteraturen som rättspraxis, nyttjande av annans mark under 
åberopande av allemansrätten, av en juridisk person, befunnits vara möjligt - om än 
ifrågasatt.579 
 
Flera uttalanden av till exempel Bertil Bengtsson utgår från eller talar explicit om 
möjligheten att mark nyttjas under åberopande av allemansrätten, inte endast av den 
enskilde utövaren, utan även av en näringsidkare:”… rätten att röra sig på annans mark 
eller vattenområde eller ta produkter därifrån kan utgöra en grundval för enskilda 
personers näring…”580, ”[v]ad angår fallet då någons näringsutövning på området 
skadas - bärplockning omöjliggörs i ett stort skogsområde genom besprutning el. 
liknande…”581, ”[s]om framgått kan ganska betydande förluster tänkas uppkomma 
särskilt för den som är beroende av allemansrätt för sin näring”582, ”[p]å senare år har 
också problemet med allemansrättens kommersialisering blivit ett bekymmer. Genom 
att företag - ofta utländska - organiserar friluftsliv på vissa populära ställen utsätts mark 
och miljö för påfrestningar…”583, ”[i] det välkända rättsfallet NJA 1996 s 495 - om 
organiserad forsränning i Ätran - försökte man på markägarhåll få fram ett prejudikat 
om att allemansrätten inte fick utnyttjas i kommersiellt syfte. På den punkten 
misslyckades man; HD godtog i princip ett sådant utnyttjande…”584.  
 
Samma sätt att närma sig allemansrätten framkommer i Naturvårdsverkets rapport 
Allemansrätten och kommersen, där det sägs att allemansrätten är knuten till den 
enskilde individen, men att detta inte hindrar att en grupp individer kan utnyttja annans 
mark under åberopande av allemansrätten. Efter en diskussion om huruvida det finns 
bestämmelser som ”reglerar friluftsanknuten näringsverksamhet där annans mark 
genom allemansrätten nyttjas för verksamheten”585, konstateras att ”Naturvårdsverket 
finner sålunda inte stöd för att det i dag skulle vara otillåtet för någon att i sin 
näringsverksamhet använda annans mark, så länge de enskilda och samlade effekterna 

                                                 
579 Se kapitel 5.2 ovan med dess nothänvisningar. 
580 Bengtsson, B., Allemansrättsliga komplikationer i Svensk Juristtidning 1985, s 427. 
581 Bengtsson, B., Allemansrättsliga komplikationer i Svensk Juristtidning 1985, s 439. 
582 Bengtsson, B., Allemansrättsliga komplikationer i Svensk Juristtidning 1985, s 443. 
583 Bengtsson, B., Speciell fastighetsrätt. Miljöbalken, s 147. 
584 Bengtsson, B., Allemansrätt och naturskydd - problem vid en friluftslagstiftning i Festskrift till Gösta 
Walin, s 48. 
585 Naturvårdsverkets rapport 4446/1995, Allemansrätten och kommersen, s 13. 
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av verksamheten inte skadar naturen eller medför olägenheter för markägarna eller för 
övrigt friluftslivsnyttjande.”586 
 
Menar Bertil Bengtsson och Naturvårdsverket med detta att näringsutövaren - och jag 
utgår därvid ifrån att näringsutövaren är en juridisk person, även om det är fullt möjligt 
att tänka sig att en näringsverksamhet som avser nyttjande av annans mark under 
åberopande av allemansrätten sker i form av till exempel ett enkelt bolag som inte är en 
juridisk person - utövar allemansrätten, eller menar de att näringsutövaren nyttjar 
marken allemansrättsligt på något annat sätt? 
 
Staffan Westerlund har därvid anfört att frågan om vem som är bärare av allemansrätten 
kan tolkas utifrån två olika perspektiv; dels det historiska perspektivet, dels 
nutidsperspektivet. Westerlund menar att historiskt sett bör endast enskilda fysiska 
personer ha varit bärare av allemansrätten, medan ett nutidsperspektiv å sin sida för med 
sig dels frågan huruvida samhällsutvecklingen har fört med sig att även juridiska 
personer numera har rätt att nyttja mark under åberopande av allemansrätten, dels 
frågan huruvida det under de senaste årtiondena har hänt något som har kunnat ändra på 
den historiska innebörden av allemansrätten.587 Själv intar Staffan Westerlund 
ståndpunkten att om det är sedvanerätt som utgör rättskälla för allemansrätten, så kan 
man endast hävda att allemansrätten har ”burits” av enskilda fysiska personer, men inte 
av juridiska personer.588 
 
Uppfattningen att organisationer av olika slag inte har rätt att nyttja annans mark under 
åberopande av allemansrätten förefaller kunna underbyggas på två olika sätt. Det ena är 
att peka på att någon sådan rätt inte finns i sedvanan. Detta är vad Staffan Westerlund 
förefaller ha gjort. Ett annat sätt är att utgå från att allemansrätten utövas. Detta andra 
sätt utgår i sin tur från två grundföreställningar. Den ena är att den enda formen av 
allemansrättsligt nyttjande är utövande. Till den föreställningen läggs tanken att en 
juridisk person inte kan vara utövare, eftersom den inte kan utföra konkreta fysiska 
aktiviteter.  
 
Frågan huruvida en juridisk person kan nyttja mark allemansrättsligt är av principiellt 
stor betydelse. Om den enda formen av allemansrättsligt nyttjande förutsätts vara 
utövning, är frågan om den juridiska personen kan utöva allemansrätten.  
 

5.3.3.2 Den juridiska personens möjlighet att rättshandla 
Utövande av allemansrätten innebär ett handlande. Detta handlande är samtidigt ett 
rättshandlande. Frågan som intresserar i diskussionen om huruvida en näringsidkare, en 
juridisk person, kan utöva allemansrätten, är huruvida företrädaren, A, för den juridiska 
                                                 
586 Naturvårdsverkets rapport 4446/1995, Allemansrätten och kommersen, s 10ff, citat s 13f. 
587 Staffan Westerlund hänvisar till att han inte funnit några tecken på att organisationer eller andra 
juridiska personer skulle ha någon egen allemansrätt, åtminstone inte före 1950-talet. Han argumenterar 
vidare att eftersom allemansrätten ska vila på sedvanan, och därmed inte kan ändras hur som helst, bör det 
historiska perspektivet väga relativt tungt i diskussionen om vem allemansrätten tillkommer. Westerlund, 
S., Nutida allemansrättsliga frågor i Miljörättslig tidskrift 1995:1, s 99-102. 
588 Westerlund, S., Nutida allemansrättsliga frågor i Miljörättslig tidskrift 1995:1, s 120. 
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personen, när han rättshandlar - utövar allemansrätten - handlar å den juridiska 
personens vägnar eller om rättshandlingen företas av A som ett uttryck för den juridiska 
personen själv.  
 
I associationsrätten har en diskussion om den juridiska personens natur och väsen förts 
utifrån dels fiktionsteorin, dels organteorin.589 Enligt den förra teorin är det endast 
människan som kan tänka och ha en vilja, och endast människan som kan vara subjekt 
för rättigheter och skyldigheter. Den juridiska personen är en fiktion som existerar 
endast därför att det har ansetts föreligga ett behov av en sådan rättslig konstruktion för 
att uppnå vissa ändamål. Eftersom en juridisk person inte själv kan utöva sina rättigheter 
och skyldigheter - det krävs tankeförmåga och vilja för sådant - måste den företrädas av 
en människa som kan rättshandla. Det är således företrädaren för den juridiska 
personen som handlar.  
 
Enligt organteorin är det inte endast människan som har förmåga att formulera en 
rättsstiftande vilja och som kan ha rättigheter och förpliktelser. Också juridiska 
personer, till exempel aktiebolag, utgör genom sina ägare en sådan organism som har 
förmåga att formulera en vilja. Enligt denna teori är således aktiebolaget och dess ägare 
ett och samma subjekt. Aktiebolaget är därmed en juridisk person som, på grund av sin 
förmåga att manifestera sin vilja, inte bara har rättskapacitet utan också, genom sina 
organ, har rättshandlingsförmåga. När organen rättshandlar, ger de uttryck för den 
juridiska personens vilja - ”[e]n åtgärd företagen av ett organ är företagen av och inte 
för bolaget.”590 
 
I den associationsrättsliga diskussionen förefaller man ha funnit anledning att mest 
lägga vikt vid lösningar där As, ställföreträdarens för en juridisk person, rättshandling 
ses som ett uttryck för den juridiska personen själv.591 Applicerad på det 
allemansrättsliga problemet skulle det innebära att när A faktiskt, fysiskt, går över 
annans mark, handlar han. Det är emellertid inte A som rättshandlar, utan det är den 
juridiska personen.  Möjligen är det sådana associationsrättsliga tankegångar som ligger 
bakom Bertil Bengtssons och Naturvårdsverkets uttalanden om möjligheten att nyttja 
allemansrätten i näringsverksamhet (hade man i stället resonerat i termer av 
fiktionsteorin, hade ställföreträdaren A aldrig kunnat agera som den juridiska personen, 
endast för), Det är emellertid också fullt möjligt, och förefaller också rimligare, att man 
uppfattar näringsidkarens nyttjande av allemansrätten innefatta något annat än utövning. 
  

                                                 
589 Båda teorierna härrör från tysk 1800-talsjurisprudens. Åhman, O., Behörighet och befogenhet i 
aktiebolagsrätten. Om aktiebolagets ställföreträdare och gränserna för deras representationsrätt, Iustus 
Förlag, Uppsala 1997, s 311ff. 
590 Åhman, O., Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten. Om aktiebolagets ställföreträdare och 
gränserna för deras representationsrätt, s 311ff, citat s 312, Rutegård, D., En sakrättslig och straffrättslig 
inventering av besittningsbegreppet - särskilt om besittningsbegreppets innebörd då besittaren är en 
juridisk person, magisteruppsats vid Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, Linköpings 
universitet 2003. 
591 Åhman, O., Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten. Om aktiebolagets ställföreträdare och 
gränserna för deras representationsrätt, s 338, Rutegård, D., En sakrättslig och straffrättslig inventering 
av besittningsbegreppet - särskilt om besittningsbegreppets innebörd då besittaren är en juridisk person. 
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5.3.3.3 Den juridiska personen som utövare av allemansrätten? 
Utövning av allemansrätten innebär alltså en konkret fysisk aktivitet och denna konkreta 
fysiska aktivitet innebär också ett rättshandlande. Det torde odiskutabelt vara så att den 
juridiska personen själv aldrig kan utföra en konkret fysisk aktivitet. Frågan som då 
återstår är huruvida en juridisk person kan företa rättshandlingen utövande. Med 
anammande av organteorin, som man alltså i den associationsrättsliga diskussionen 
förefaller ha funnit anledning att lägga mest vikt vid, skulle företrädaren As handlande 
för den juridiska personen, innebära ett uttryck för den juridiska personen själv. Därmed 
skulle företrädaren As handlande, det fysiska konkreta utövandet av allemansrätten, 
också kunna företas av en juridisk person.  
 
Detta resonemang förutsätter emellertid att A är behörig företrädare för den juridiska 
personen. A som utför den fysiska konkreta aktiviteten måste således, för att den 
juridiska personen ska kunna utöva allemansrätten, vara ett av den juridiska personens 
organ. När en juridisk person arrangerar viss verksamhet, till exempel forsränning, utgör 
de enskilda deltagarna vanligen inte organ för denna juridiska person. De är i stället 
skilda från den juridiska personen och kan inte rättshandla för denne. De enskilda 
deltagarnas utövande av allemansrättsliga aktiviteter medför därmed inte att den 
juridiska personen utövar några allemansrättsliga aktiviteter. Den juridiska personen 
förefaller i detta fall att nyttja marken allemansrättsligt på något annat sätt.  
 
Antagandet att Stora Aktiviteter AB någon gång faktiskt skulle utöva allemansrätten 
genom ett organ förefaller långsökt. Det rimliga förefaller i stället vara att Stora 
Aktiviteter AB nyttjar mark allemansrättsligt på något annat sätt, genom att enskilda 
deltagare/kunder utövar allemansrätten.  
 

5.3.3.4 Den juridiska personen som nyttjar mark under åberopande av 
allemansrätten i rättspraxis  

Hur har man då i rättspraxis sett på den juridiska personens nyttjande av annans mark 
under åberopande av allemansrätten? Jag har endast kunnat finna ett fall i rättspraxis där 
det har varit fråga om en juridisk person som har nyttjat mark allemansrättsligt. I detta 
fall, vitlavsplockarmålet592, bedrev Britt-Marie K och Lars P ”en rörelse i 
aktiebolagsform för försäljning av blommor…” (i det så ofta diskuterade 
forsränningsfallet bedrevs verksamheten under firman White Water Rafting som inte 
förefaller ha varit en juridisk person). Samtliga aktier ägdes av Britt-Marie K som också 
skötte ”pappersarbetet”, medan Lars P skötte verksamheten i övrigt.  
  
I vitlavsplockarmålet fastslogs Lars Ps och Britt-Marie Ks straffskyldighet vid 
överträdelse av den allemansrättsliga nyttjanderätten. Högsta domstolen, dit endast Lars 
P överklagade, fann i fallet att vitlav var en sådan naturprodukt som inte får lov att 
tillgodogöras utan markägarens tillstånd. ”I målet är fråga om ett olovligt plockande av 
vitlav i stor omfattning och till ett betydande ekonomiskt värde. Därtill kommer att den 
plockning Lars P organiserat närmast framstår som en skövling av ett 

                                                 
592 NJA 1986 s 637. 
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sammanhängande område med en friläggning av stora jordytor som följd. Lars P:s 
gärning är därför att bedöma som stöld.” 
 
Vad är det som ligger till grund för att Lars Ps gärning bedöms som stöld? Han hade 
visserligen till viss del själv utövat allemansrätten, det vill säga han hade fysiskt 
tillgodogjort sig vissa mängder vitmossa. Det var emellertid inte för detta utövande av 
allemansrätten som han befanns skyldig till stöld. Högsta domstolen fann att han kunde 
dömas för stöld för den sammanlagda plockningen och således inte bara för den egna 
plockningen.  
 
Högsta domstolen berörde endast den allemansrättsliga frågan med orden ”[m]otsatsvis 
framgår av uppräkningen att tagande av exempelvis svamp och bär i skog och mark inte 
är straffbart. Detta torde delvis bero på att dessa alster ansetts sakna egentligt 
ekonomiskt värde för markägaren men även på den i vårt land starka tradition som ger 
envar rätt att plocka dem enligt allemansrätten.” Domstolen argumenterade därefter för 
att tagande av vitlav i stor omfattning är straffbart, medan tagande av vitlav i mindre 
omfattning inte är straffbart: ”Liksom det inte rimligen kan medföra ansvar att i skog 
och mark ta exempelvis enstaka stenar eller gräs i obetydlig mängd får dock plockande 
av vitlav i ringa omfattning anses vara straffritt.” Plockande av vitlav i ringa omfattning 
är alltså, av resonemanget att döma, allemansrättsligt tillåtet.  
 
En möjlig tolkning av domen är, att det är det bolag, i vilket Lars P och Britt-Marie K 
driver rörelse, som utövar allemansrätten och att Lars P som företrädare för detta bolag 
måste hållas ansvarig för plockandet. En sådan tolkning för emellertid med sig problem 
som förefaller svåra att förklara. Bolaget kan, som konstaterades i avsnittet ovan, endast 
uppfattas vara utövare av allemansrätten om dels ett organteoretiskt antagande görs, dels 
de enskilda plockarna utgör organ - men det gör de inte i detta fall. I den redogörelse för 
plockandet som görs i hovrättens domskäl, framkommer att Lars P har haft kontakt med 
plockarna och att han då ”förklarade att han var villig att köpa den lav som de kom att 
plocka.” Plockarna utgjorde inte organ för bolaget, utan det förelåg endast ett avtal 
mellan bolaget och de enskilda plockarna. 
 
Domen förefaller i stället vila på en uppfattning om att Lars P, och bolaget, inte alls 
utövat allemansrätten i snäv bemärkelse, utan nyttjat marken allemansrättsligt på något 
annat sätt. I det nyttjandet hade Lars P ”organiserat” plockningen, och därvid gått 
utöver vad som är tillåtet allemansrättsligt nyttjande. Det är därvid möjligt att tolka 
rättsfallet så att domstolen menar att de enskilda plockarna utövar allemansrätten, men 
att deras plockande, var för sig, var sådant allemansrättsligt tillåtet plockande. Var och 
en av plockarna hade således - i sitt, enskilda, utövande av allemansrätten - hållit sig 
inom allemansrättens gränser. 
 
En tolkning av domstolens argumentation och domslut i den riktningen att domstolen 
inte fann bolaget utöva allemansrätten, utan i stället nyttja marken allemansrättsligt på 
något annat sätt, förefaller rimligare än tolkningen att bolaget utövade allemansrätten. 
Bolagets, vilket Lars P företrädde, allemansrättsliga nyttjande av marken var att bedöma 
som stöld, eftersom det avsåg plockande av vitlav i stor omfattning och till ett 
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betydande ekonomiskt värde. Domstolen kan därvid ha funnit att varje enskild 
plockares, sedd för sig själv, utövande av allemansrätten var tillåtet. Lars P hölls 
ansvarig för den sammanlagda plockningen på grund av sitt allemansrättsliga nyttjande 
- som var något annat än utövande av allemansrätten. 
 

5.3.4 Annan näringsidkare som nyttjar mark under åberopande av 
allemansrätten  

I forsränningsfallet593 bedrevs den kommersiella verksamheten av en näringsidkare 
under firman White Water Rafting. Det förefaller därmed som om verksamheten inte 
bedrevs av en juridisk person. Kan man i sådant fall tala om att näringsidkaren utövade 
allemansrätten i snäv bemärkelse eller nyttjade han, precis som den juridiska personen i 
samma situation, också marken allemansrättsligt på något annat sätt?  
 
Det förefaller som om resonemanget i detta fall måste föras på samma sätt som om det 
hade varit fråga om en juridisk person. Utövning av allemansrätten innebär en fysisk 
konkret handling, vilken samtidigt är en rättshandling. För att någon, A, ska utföra en 
handling och samtidigt rättsligt binda B, måste det föreligga en fullmakt de två emellan. 
Om en näringsidkare B i sin verksamhet låter A utföra den fysiska konkreta aktiviteten 
att åka flotte i en fors, är det uppenbarligen inte B som faktiskt utför denna aktivitet, 
utan det är A. A kan bara rättshandla för B om det föreligger en fullmakt. I det vanliga 
fallet där någon i sin näringsverksamhet nyttjar annans mark under åberopande av 
allemansrätten föreligger det inte en sådan förbindelse mellan de två. Därtill kommer 
det förhållandet att handlande genom fullmakt avser ett handlande för huvudmannen, 
inte som huvudmannen.594 Det förefaller därmed som om B också i detta fall nyttjar 
marken allemansrättsligt på något annat sätt än genom utövning.  
 
Att B nyttjar marken allemansrättsligt på något annat sätt än genom utövning, förefaller 
också vara vad de olika instanserna i forsränningsfallet finner. I tingsrätten sägs, efter en 
redogörelse för att käranden gjort gällande att en organisatör av en verksamhet inte 
under åberopande av allemansrätten kan bereda sig och sina deltagare tillträde till 
annans mark utan tillstånd från markägaren, att man bedömer att käranden uppfattat 
rättsläget felaktigt. ”Det framstår som klart att den som anordnar ett kollektivt nyttjande 
av annans mark kan krävas på skadestånd --- oavsett om deltagarna var för sig 
uppträder på ett sätt som faller inom ramen för allemansrätten.” Lite längre fram 
konstaterar tingsrätten att käranden således äger ”kanalisera en viss mängd människor 
till Norrströmmen.” Ingenting i argumentationen tyder på att tingsrätten bedömt 
näringsidkaren såsom utövare av allemansrätten. I stället förefaller det som om mark 
kan nyttjas allemansrättsligt på annat sätt än genom utövning.  
 
Hovrätten finner i sin bedömning det inledningsvis utrett att käranden ”i förvärvssyfte 
anordnat kollektivt utnyttjande av Per Ns fastighet”. I sin argumentation kring det 
allemansrättsliga nyttjandet säger man i likhet med tingsrätten att ”den som anordnar ett 

                                                 
593 NJA 1996 s 495. 
594 Se diskussionen i Åhman, O., Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten. Om aktiebolagets 
ställföreträdare och gränserna för deras representationsrätt, s 313ff. 
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kollektivt nyttjande av annans mark blir ersättningsskyldig för skador som genom 
vållande från arrangörens sida förorsakas av deltagarna, oavsett om deltagarna var för 
sig uppträder på ett sätt som faller inom ramen för allemansrätten”. Liksom i 
tingsrättens argumentation tyder ingenting på att hovrätten har bedömt näringsidkaren 
vara utövare av allemansrätten. 
 
I Högsta domstolen slutligen sägs att ”[s]åsom HovR:n närmare har utvecklat är 
allemansrätten en rätt för den enskilde att i sitt umgänge med naturen nyttja annan 
tillhöriga mark- och vattenområden”. Därefter sägs att ”[d]et får antas att envar 
forsrännare som nyttjar Norrströmmen på Per N:s fastighet håller sig inom ramen för 
allemansrätten. Den av Karsten Y organiserade och även marknadsförda verksamheten 
innebär emellertid att han tillhandahåller utrustning och uttryckligen anvisar ett 
bestämt avgränsat område av Per N:s fastighet för ett kollektivt utnyttjande.” Det 
förefaller inte heller som om Högsta domstolen finner att näringsidkaren utövar 
allemansrätten. Näringsidkarens allemansrättsliga nyttjande av marken förefaller i 
stället bestå i att han ”tillhandahåller utrustning och uttryckligen anvisar ett bestämt 
avgränsat område av Per N:s fastighet för ett kollektivt nyttjande.” 
 

5.3.5 Utövaren och utövningen av allemansrätten 
Om man definierar det allemansrättsliga nyttjandet som utövning av allemansrätten, är 
det faktiska handlandet något som endast kan företas av individen. Att kunna passera 
över mark och utöva det rörliga friluftslivet är förbehållet en fysisk person för egen 
räkning och omöjligt för en organisation av något slag att utföra. Rättshandlingen kan 
givetvis också företas av individen.  
 
Under förutsättning att ett organteoretiskt antagande görs och att den faktiskt handlande 
är ett av den juridiska personens organ, kan också en juridisk person utföra 
rättshandlingen utövande av allemansrätten. Eftersom förutsättningarna för att en 
juridisk person ska kunna utöva allemansrätten är så speciella kan det antas att det 
mycket sällan kan bli fråga om att en juridisk person kan utöva allemansrätten (sett som 
rätthandling). Därtill innebär de associationsrättsliga reglerna om behörighet att 
företräda en juridisk person endast en behörighet att agera inom ramen för föremålet för 
verksamheten i fråga. Verksamheten för en juridisk person, som nyttjar mark 
allemansrättsligt, torde vara att möjliggöra allemansrättsligt utövande för enskilda. Ett 
agerande, som innebär att den juridiska personen själv utövar allemansrätten, borde i 
sådant fall bedömas falla utanför föremålet för verksamheten.  
 
Det torde även vara svårt att argumentera för att en näringsidkare, som på annat sätt än i 
form av en juridisk person bedriver verksamhet, som innebär nyttjande av annans mark 
under åberopande av allemansrätten, ska bedömas vara utövare av allemansrätten.  
 
Detta hindrar inte att den juridiska personen, eller en näringsidkare som bedriver sin 
verksamhet på annat sätt än som juridisk person, kan nyttja mark allemansrättsligt på 
annat sätt. 
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5.4 Kanalisatörens nyttjande 

5.4.1 Kanalisatören i doktrinen 
Av diskussionen i avsnittet ovan framgår att nyttjande av annans mark under 
åberopande av allemansrätten inte bara avser utövande. I såväl doktrinen som rättspraxis 
har det befunnits vara möjligt att, under åberopande av allemansrätten, använda annans 
mark för att låta andra utöva allemansrätten. Som redogjordes för i kapitel 5.3.3.1 ovan 
har bland annat Bertil Bengtsson och Staffan Westerlund diskuterat frågan. Dessutom 
har frågan utretts av Naturvårdsverket.  
 
Som konstaterades i kapitel 5.3 är det inte helt klart att Bertil Bengtsson, då han fört 
resonemang kring näringsidkares möjlighet att kräva skadestånd av markägaren eller det 
allmänna för förlorad inkomst vid besprutning av skogsmark, miljöfarlig verksamhet, 
expropriation med flera liknande verksamheter, har diskuterat utifrån förutsättningen att 
näringsidkaren är kanalisatör. Han kan ha utgått från att näringsidkaren nyttjar annans 
mark under åberopande av allemansrätten som utövare. I avsnittet ovan konstaterade jag 
emellertid att det förefaller rimligare att både han och Naturvårdsverket har sett 
näringsidkarens nyttjande som en kanalisering av andras utövande av allemansrätten - 
inte som ett utövande.    
 
Om denna slutsats är riktig torde man kunna sluta sig till att både Bertil Bengtsson och 
Naturvårdsverket menar att allemansrätten i snävare bemärkelse kan nyttjas dels genom 
utövande av den enskilde individen (utövaren), dels genom kanalisering i såväl 
kommersiella som icke-kommersiella sammanhang.595 
 
Just det kommersiella inslaget vid kanalisering av allemansrätten har emellertid lett till 
viss diskussion. Det har framförts synpunkter om att det kommersiella inslaget borde 
föranleda en något annorlunda diskussion än i fall där sådant kommersiellt inslag 
saknas. Det har anförts att det kan uppfattas som stötande att en kanalisatör kan tjäna 
pengar på att organisera aktiviteter på annans mark, utan att markägaren vare sig får del 
av vinsten eller har gett sitt medgivande till verksamheten.596  
 
Den senare diskussionen handlar tydligen om att även om en kanalisatör verkligen kan 
nyttja annans mark under åberopande av allemansrätten, finns det anledning att 
ifrågasätta kanalisatörens i kommersiella sammanhang legitima rätt att på detta sätt 
nyttja annans mark. Det synes som om företrädare för uppfattningen, att ett 
kommersiellt nyttjande av annans mark under åberopande av allemansrätten kan verka 
stötande, menar att en kanalisatör som kanaliserar allemansrätten i icke-kommersiellt 
syfte - här kan det vara fråga om såväl idrottsföreningar av olika slag, som scout- och 
friluftsföreningar och andra organisationer som i något avseende kanaliserar 
                                                 
595 Å andra sidan har Bengtsson i andra sammanhang uttalat att det är omtvistat huruvida en företagare i 
denna sin egenskap kan åberopa allemansrätten, Bengtsson, B., Grundlagen och fastighetsrätten, s 130f.  
596 Jfr diskussionen i prop. 1997/98:45, del 1, s 302, där det framhålls att ”arrangemang av någon 
betydelse” inte bör ske utan markägarens tillåtelse, Bengtsson, B., Lagberedningen och allemansrätten i 
Rättsvetenskapliga studier till minnet av Tore Almén, s 40f samt även rättsfallet NJA 1986 s 637. 
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användande av annans mark under åberopande av allemansrätten - kanske skulle kunna 
ses som ett allemansrättsligt subjekt. När marken däremot nyttjas i ett kommersiellt 
syfte, finner man att det finns anledning att ifrågasätta huruvida arrangören verkligen är 
att betrakta som ett legitimt allemansrättsligt subjekt. Diskussionen föranleder frågan 
om det finns anledning att i diskussionen om allemansrättens innehåll systematiskt 
skilja den ideelle kanalisatören från den kommersielle kanalisatören. 
 

5.4.2 Diskussion om kanalisatören i rättspraxis 

5.4.2.1 Kanalisatörens sedvanerättsliga ställning 
Den invändning mot den juridiska personens nyttjande av mark under åberopande av 
allemansrätt, som framfördes av Staffan Westerlund - se kapitel 5.3, förefaller ha sin 
grund i allemansrättens sedvanerättsliga natur; enligt sedvanan har juridiska personer 
aldrig getts rätten att nyttja mark allemansrättsligt. Mot bakgrund av diskussionen i 
kapitel 2 om allemansrättens sedvanerättsliga karaktär och om förhållandet mellan 
sedvana och sedvanerätt, finns anledning att uppehålla sig vid frågan om kanalisatörens 
nyttjande av annans mark under åberopande av allemansrätten. 
 
Av diskussionen i avsnittet ovan framgår att juridiska personer faktiskt har ansetts ha 
rätt att nyttja annans mark under åberopande av allemansrätten. Detta nyttjande utgörs 
emellertid, vanligen, inte av ett utövande av allemansrätten, utan av ett nyttjande av ett 
annat slag. Staffan Westerlunds invändning är ändå av intresse. Invändningen att den 
juridiska personen sedvanerättsligt inte har rätt att nyttja mark under åberopande av 
allemansrätten förefaller även avse det fallet när nyttjandet avser något annat än 
utövande av allemansrätten. Det finns dessutom anledning att konstatera att 
invändningen har samma relevans avseende en näringsidkare som kanaliserar 
allemansrätten i annan form än som juridisk person. Frågan som behöver bli besvarad är 
således inte endast om en juridisk person har rätt att kanalisera allemansrätten, sett ur ett 
sedvanerättsligt perspektiv, utan också om en annan person har rätt att kanalisera 
allemansrätten. 
 
Om med uttrycket ”bärare av allemansrätten”597 avses vem som kan nyttja mark under 
åberopande av allemansrätten, handlar frågan om kanalisatörens rätt att nyttja 
allemansrätten, i snävare bemärkelse och om övergången social norm - rättslig norm. I 
kapitel 2 konstaterades att övergången social norm - rättslig norm är beroende av att 
opinio necessitatis är för handen - eller åtminstone av bedömningen att så är fallet. Detta 
är något som endast kan fastställas av rättstillämparen i dennes dömande funktion.598 I 
diskussionen om vad som konstituerar sedvanerätt, konstaterades att en viss företeelses 
ålder i sig inte är avgörande för om sedvanerätt ska anses föreligga eller ej. Det som får 
avgörande betydelse är i stället huruvida opinio necessitatis, en känsla av rättslig 
förpliktelse, föreligger - något som domstolen har att avgöra. Som konstaterades i 
kapitel 2 betyder detta emellertid inte att åldern på en företeelse är betydelselös. I 

                                                 
597 Jfr redogörelsen av Staffan Westerlunds resonemang i kapitel 5.3.3.1 ovan. 
598 Jämför diskussionen i kapitel 2 ovan. 
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domstolens argumentation kring huruvida opinio necessitatis föreligger eller ej, beaktas 
den omdiskuterade företeelsens ålder, och ges ofta avgörande betydelse.599 
 
Hur har då domstolarna argumenterat kring huruvida samhällsutvecklingen har fört med 
sig att även kanalisatörer numera kan nyttja mark allemansrättsligt och huruvida det 
under de senaste årtiondena har hänt något som har kunnat ändra på den historiska 
innebörden av allemansrätten? 
 

5.4.2.2 Kanalisatören i Forsränningsfallet 
I Forsränningsfallet600 fann Högsta domstolen att en stor del av den moderna 
turistverksamheten nyttjar allemansrätten, i snäv bemärkelse, kommersiellt och att detta 
har förekommit länge. Därmed förefaller Högsta domstolen också finna det självklart, 
att en kanalisatör i dennes egenskap av att kanalisera allemansrätten har rätt därtill. 
Högsta domstolen argumenterar nämligen inte vidare kring på vilken grund 
kanalisatören kan tillåtas utöva sin verksamhet utan konstaterar att: ”Hinder föreligger 
vidare inte mot att allemansrätten utnyttjas kommersiellt; inte minst för att göra 
avlägsen eller eljest svåråtkomlig natur tillgänglig för fler enskilda människor finns 
också på många håll i vårt land anläggningar för att underlätta olika slag av 
friluftsliv.”  Därefter hänvisar Högsta domstolen till att det får antas att envar av 
utövarna i fallet har hållit sig inom ramen för allemansrätten, men att nyttjandet på 
grund av det sammantagna nyttjandet har lett till skador som överstiger vad markägaren 
måste tåla, samt att kanalisatören måste ha insett detta. Kanalisatören ”skall därför 
förklaras sakna rätt att från sin fastighet utan medgivande från Per N [markägaren] 
arrangera eller på annat sätt medverka till organiserad forsränning…”.  
 
I Högsta domstolen förs ingen diskussion om kanalisatörens rättsliga ställning. 
Domstolen för inte ens en argumentation kring huruvida arrangören är en utövare eller 
kanalisatör, men som konstaterades i kapitel 5.3.4 förefaller domstolen uppfatta 
arrangören som kanalisatör och som sådan ha rätt att nyttja marken allemansrättsligt.  
 
Frågan om kanalisatörens förhållande till det allemansrättsliga nyttjandet var föremål 
för en något större argumentation i hovrätten, där det av ordalagen att döma synes som 
om man uppfattar att kanalisation av allemansrätten är möjligt och att kanalisation i 
kommersiellt syfte inte torde leda till någon annan bedömning. Hovätten uttalade därvid 
att ”Per N...s påstående att en organisatör av en verksamhet inte under några 
förhållanden kan bereda sig och sina deltagare tillträde till annans mark utan tillstånd 
från fastighetsägaren saknar stöd i såväl doktrin och praxis som sedvana --- Situationen 
torde inte förändras av att verksamheten är kommersiellt betingad”. Hovrätten sade 
vidare i sin argumentation att det knappast råder någon tvekan om att kanalisatören, om 
det hade varit fråga om fastställande av skadeståndsansvar, hade kunnat ådömas 
skadeståndsansvar såsom arrangör av verksamheten. Hovrätten argumenterade därefter 
utifrån samma principer i fråga om fastställande av vitesförbud för kanalisatör av 
allemansrätt som om det hade varit fråga om ådömande av skadeståndsansvar.  
                                                 
599 Se diskussionen i kapitel 2.3 ovan. 
600 NJA 1996 s 495. 
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Av argumentationen i hovrätten att döma förefaller kanalisatören kunna nyttja mark 
under åberopande av allemansrätten i sin verksamhet. Det förefaller också som att 
kanalisatören, om verksamheten leder till oacceptabla skador för markägaren, kan hållas 
ansvarig för dessa skador.  
 
Av både hovrättens och Högsta domstolens argumentation kan slutsatsen dras att 
kanalisatören i sitt nyttjande av marken bedömdes överträda allemansrättens gränser. 
Det var således inte de enskilda utövarnas utövande av allemansrätten som befanns 
ligga utanför allemansrättens gränser - utan just kanalisatörens nyttjande. Vare sig 
Högsta domstolen eller hovrätten talar om kanalisatören eller om kanalisering av 
andras utövande av allemansrätten. Argumentationen i de båda instanserna kan 
emellertid förstås som att domstolarna finner den som kanaliserat allemansrätten - 
kanalisatören, med den terminologi som används i denna avhandling - vara ett 
självständigt allemansrättsligt subjekt, och att det allemansrättsliga nyttjandet för 
kanalisatörens del innebär att kanalisera andras utövande. Denna rätt att kommersiellt 
nyttja annans mark under åberopande av allemansrätten begränsas då bland annat av att 
markägaren inte behöver tåla vilka skador som helst på sin mark. 
 
Staffan Westerlund har argumenterat för att någon förvisso kan äga mark och att 
enskilda förvisso har en viss rätt i denna mark enligt allemansrätten - men vad skulle det 
vara för rätt som en juridisk person har då han kan använda annans mark för ett 
arrangemang som innebär att inte bara han själv utan även andra kan ta sig fram över 
den förstnämndes mark?601 Staffan Westerlund för sin del finner att det saknas såväl 
lagstiftning, som uttryckligen utsträcker möjligheten att nyttja annans mark under 
åberopande av allemansrätten till att omfatta andra än fysiska personer, som rättspraxis 
som åstadkommer detta. Att det faktiska beteendet, genom olika sorters evenemang 
anordnade av juridiska personer på allemansrättsligt tillgänglig mark, har förändrats, 
menar han inte innebära att rättspraxis har förändrats. Förändringen i det faktiska 
handlandet menar han inte heller kunna ligga till grund för en förändring i sedvanan, 
eftersom det rör sig om ett handlingssätt som har pågått under så kort tid och som det 
dessutom har funnits starka invändningar mot under denna tid.602 Som konstaterades 
ovan har Staffan Westerlunds invändning relevans inte bara i diskussionen om juridiska 
personer utan i diskussionen om kanalisering över huvud taget. 
 
Man kan konstatera att den lagstiftning som finns angående vem som omfattas av rätten 
att nyttja annans mark under åberopande av allemansrätten är öppet hållen. 
Regeringsformens ”alla” kan således omfatta både enskilda individer i deras egenskap 
av utövare och/eller kanalisatör och en juridisk person i egenskap av att vara utövare 
och/eller kanalisatör.603 I kapitel 5.3 diskuterades såväl den juridiska personens som 
annan persons, som i sin verksamhet nyttjar annans mark under åberopande av 
allemansrätten, svårigheter att utöva allemansrätten. Vad gäller frågan om dessa 

                                                 
601 Westerlund, S., Nutida allemansrättsliga frågor i Miljörättslig tidskrift 1995:1, s 123. 
602 Westerlund, S., Nutida allemansrättsliga frågor i Miljörättslig tidskrift 1995:1, s 100ff. 
603 Jfr uttrycket ”var och en” i 7 kap. 1 § miljöbalken, SOU 1993:40, del A, s 86, prop. 1993/94:117, s 19 
samt prop. 1997/98:45, del 1, s 300. 
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personer har rätt att nyttja mark under åberopande av allemansrätten genom 
kanalisering, det vill säga såsom kanalisatörer, måste de allemansrättsliga normernas 
karaktär av sedvanerätt beaktas. Därvid måste en särskild bedömning göras. Huruvida 
kanalisatören kan ses som ett självständigt allemansrättsligt subjekt, för vilken 
allemansrättens innehåll måste särskilt diskuteras, måste bedömas utifrån den 
medvetenhet om hur sedvanerätt kan förändras genom den sociala normens övergång 
till rättslig norm, som grundlades i kapitel 2 ovan. Om diskussionen i kapitel 2 
appliceras på frågan om allemansrättens subjekt, får det till följd att en de facto 
existerande kanalisation av allemansrätten, som inte endast är tillfällig eller mycket 
lokal, och som av rättstillämparen accepteras som rättsligt gällande, är att betrakta som 
sedvanerättsligt grundad gällande rätt. På samma sätt måste en de facto existerande 
kanalisatör, vilken av rättstillämparen tillerkänns allemansrätten, i snävare bemärkelse, 
bli att betrakta som sedvanerättsligt grundat allemansrättsligt subjekt. 
 
Högsta domstolen synes, av argumentationen i Forsränningsfallet att döma, ha funnit 
det kommersiella kanaliserandet av allemansrätten vara en självklar social norm. 
Utgången i målet, där domstolen förbjuder fortsatt kanaliserad verksamhet, kan 
emellertid inte i sig själv, som en enstaka händelse, göra vare sig själva det 
kommersiella kanaliserandet av allemansrätten till en rättslig norm eller göra 
kanalisatören till allemansrättsligt subjekt. Som diskuterades redan i kapitel 2 krävs mer 
än ett enstaka avgörande för att sedvanerätt ska kunna anses föreligga. Det ligger 
emellertid i avgörandets riktning att uppfatta kommersiell kanalisation av 
allemansrätten som sedvanerätt. Det är därvid också möjligt att förstå detta som något 
som knyts till det självständiga allemansrättsliga subjektet kanalisatören.  
 

5.4.2.3 Kanalisatören i Vitlavsplockarfallet 
I samma riktning som NJA 1996 s 496 talar även Vitlavsplockarfallet, NJA 1986 s 637. 
Målet diskuterades i kapitel 5.3 och befanns bäst kunna förstås under antagande att 
organisatören inte betraktades som utövare, utan som allemansrättslig nyttjare av mark i 
något annat avseende. Det förefaller som om det allemansrättsliga nyttjandet även i 
detta fall var kanalisation. I målet dömdes Lars P för stöld på grund av den 
sammanlagda plockningen. Plockningen hade skett dels av honom själv, dels av ett antal 
enskilda plockare som han hade träffat avtal med.  
 
Högsta domstolen säger i sin argumentation kring tillgodogörandet av vitmossa att ”[e]n 
skillnad mellan de alster som inte får tas olovligen och dem som får plockas av envar 
är, att de förra typiskt sett lättare kan exploateras. Vitlaven kan ofta hopsamlas i stora 
mängder på relativt kort tid och med en avsevärd ekonomisk vinning.” Domstolen fann 
att det i målet var fråga om plockande av vitlav i stor omfattning och till ett betydande 
ekonomiskt värde. Därtill kommer att den plockning som hade ”organiserats närmast 
framstår som en skövling av ett sammanhängande område med en friläggning av stora 
jordytor som följd. Lars P:s gärning är därför att bedöma som stöld”. Domstolen finner 
således att kanalisatören av plockningen kan dömas för stöld för den sammanlagda 
plockningen och inte bara för den egna plockningen. Enligt Högsta domstolens 
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argumentation förefaller Lars P vara ansvarig för plockandet på grund av att han hade 
”organiserat” plockandet. 
 
I målet fann Högsta domstolen att plockandet av vitlav hade skett i en omfattning som 
var otillåten. Plockande av vitlav i mindre omfattning är enligt domstolens resonemang 
allemansrättsligt tillåtet. Kanhända fann Högsta domstolen i detta fall, likaväl som i 
Forsränningsfallet, det självklart att kanalisatören, i dennes egenskap av att just 
kanalisera allemansrätten, är ett självständigt subjekt för vilken nyttjande av annans 
mark under åberopande av allemansrätten avser något annat än utövandet. Inte heller i 
Vitlavsplockarfallet argumenterades nämligen kring på vilken grund kanalisatören kan 
tillåtas att ägna sig åt sin verksamhet. Enligt domstolens argumentation i fallet är det 
fullt möjligt att var och en av de enskilda utövarna har bedömts de facto ha hållit sig 
inom allemansrättens gränser - den mängd vitlav var och en av dem har tillgodogjort sig 
kan ha varit vitlav i sådan mindre omfattning som faller inom allemansrätten gränser. På 
grund av att det var fråga om plockande av vitlav i stor omfattning, till ett betydande 
ekonomiskt värde och på ett sätt som närmast framstod som skövling, bedömdes 
emellertid kanalisatören vara ansvarig för agerandet och nyttjandet av annans mark falla 
utanför allemansrättens gränser. Det förhållandet att Högsta domstolen inte explicit 
uttalar att kanalisatören kan nyttja annans mark i sin verksamhet under åberopande av 
allemansrätten, hindrar inte att argumentationen i fallet måste förstås som att domstolen 
utgår från detta förhållande, vilket även kan sägas om hovrättens argumentation i 
fallet.604 
 
Lika lite som avgörandet i Forsränningsfallet ensamt kan fastslå att en sedvanerättslig 
norm av innebörden att det kommersiella kanaliserandet av allemansrätten existerar, kan 
avgörandet i Vitlavsplockarmålet göra det. Argumentationen i de båda rättsfallen talar 
emellertid för att domstolen har funnit att kanaliserande av allemansrätten innefattas i 
rättsinstitutet allemansrätten. Argumentationen talar också för att kanaliserande av 
allemansrätten innefattar kommersiellt kanaliserande av allemansrätten - oavsett om 
kanalisatören driver verksamheten i form av en juridisk person eller inte. 
 

5.4.3 Kanalisation i rättspraxis rörande konflikt involverande 
grannelagsrättsliga regler  

I NJA 1994 s 162 gällde frågan huruvida en flygklubb som sedan 1940-talet hade 
arrenderat ett fält för flygverksamhet, kunde anses vara ansvarigt för enskilda deltagares 
i en modellflygplanstävling överträdande av allemansrätten. Vid den aktuella tävlingen 
hade flera plan landat på grannens mark, där det växte gröda. Då tävlingsdeltagarna gick 
över marken för att hämta sina plan blev den växande grödan förstörd. Markägaren 

                                                 
604 Av hovrättens argumentation framkommer att det avgörande i fallet (en bedömning som hovrätten 
delade med tingsrätten) var att plockande av vitlav, i den omfattning som hade skett i fallet, faller utanför 
vad som är tillåtet enligt allemansrätten. Plockande av vitlav, i den utsträckning som hade skett, hade 
medfört skada för markägaren, eftersom laven har ett ekonomiskt värde. Genom ingreppet hade dessutom 
markens framtida värde försämrats, eftersom ingreppet hade inneburit ett utarmande av marken, vad 
gäller möjligheterna till återväxt av laven, till markägarens nackdel. Hovrätten fann att kanalisatörerna 
skulle betraktas som gärningsmän, eftersom de, genom sitt agerande, hade haft ”sådan del i och närhet till 
brotten”. 
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väckte talan mot flygklubben och yrkade skadestånd enligt i första hand reglerna i         
3 kap. 1 § jordabalken, eftersom klubben vid nyttjandet av fältet underlåtit att ta skälig 
hänsyn till omgivningen.  
 
Argumentationen i Högsta domstolen fokuserades på förstahandsyrkandet, varför den 
allemansrättsliga aspekten inte belystes. Den argumentation som fördes i fallet rör 
emellertid förhållanden som ligger så pass nära frågan om kanaliserad allemansrätt att 
den inte helt kan bortses från i den diskussion som förs i detta kapitel.  
 
Högsta domstolen konstaterade att var och en enligt 3 kap. 1 § jordabalken, vid 
nyttjande av sin eller annans fasta egendom, skall ta skälig hänsyn till omgivningen. 
Därvid argumenterade Högsta domstolen för att ansvaret således inte bara åvilar 
fastighetsägaren, utan även annan som nyttjar denna fastighet, och att talan kan riktas 
även mot den som vid nyttjande av fast egendom orsakat skada. Frågan var emellertid 
huruvida talan kan riktas mot fastighetsägaren utan att denne är skadegörare.  
 
Högsta domstolen fann att den aktuella skadan hade uppstått när enskilda deltagare i 
tävlingen hämtat sina modellflygplan i grannens åker och därvid trampat ned växande 
gröda. Någon rätt att beträda åkern hade inte förelegat på allemansrättslig eller annan 
grund. Detta innebär att flygfältet hade nyttjats så att skälig hänsyn inte hade tagits till 
omgivningen. Eftersom flygklubben hade arrenderat fältet sedan 1940-talet, bedömdes 
nyttjanderätten ha sådan karaktär att flygklubben i ägarens ställe fick anses 
grannelagsrättsligt ansvarig för att skälig hänsyn togs till omgivningen.605 Högsta 
domstolen fann därför att flygklubben enligt 3 kap. 1 § jordabalken skulle anses 
ansvarig gentemot markägaren för den skada som uppkommit. 
 
Den fråga som prövades här var alltså inte frågan om ansvarighet vid kanaliserat 
allemansrättsligt nyttjande, utan frågan om ansvarighet i samband med överträdelse av 
den grannelagsrättsliga regeln i 3 kap. 1 § jordabalken. Samtidigt konstaterar domstolen 
att det inte har förelegat en rätt att beträda marken enligt allemansrättens regler. 
Domstolen måste, för att kunna konstatera detta, ha argumenterat kring utövningen av 
allemansrätten. I denna del av argumentationen diskuterades sålunda allemansrättens - i 
snävare bemärkelse - innehåll i relation till det allemansrättsliga subjektet utövaren.  
 
I domstolens resonemang kring klubbens ansvarighet för de enskilda deltagarnas 
överträdelse av de grannelagsrättsliga reglerna, kan paralleller dras till diskussionen i de 
två tidigare diskuterade rättsfallen om kanalisatörens ansvar. Domstolen fann, i såväl 
rättsfallet NJA 1994 s 162 som i de i avsnitten ovan diskuterade rättsfallen, att i den 
mån arrangörens (kanalisatörens) verksamhet kan bedömas vara av sådan karaktär, att 
ansvar för verksamheten, i förhållande till den skadelidande, rimligen kan åläggas 
arrangören - i stället för att den oförskyllt skadelidande skall bära ansvaret – bör 

                                                 
605 I fallet var dessutom fråga om ytterligare en ansvarsfråga. Klubben hade i samband med den aktuella 
tävligen upplåtit fältet till en annan klubb. Denna upplåtelse fann domstolen emellertid vara endast 
kortvarig. Den kunde därför inte anses ge anledning till bedömningen att den senare klubben skulle hållas 
ansvarig i grannelagsrättsligt hänseende. 
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arrangören också bära detta ansvar. Ansvarsgrunden för kanalisatörerna i NJA 1994 s 
162, NJA 1996 s 495 och NJA 1986 s 637 torde kunna uppfattas vara av samma slag. 
  
Man kan endast spekulera i huruvida domstolen hade kommit till detta slut om 
prövningen hade gällt kanaliserande av andras utövande av allemansrätten. Av 
diskussionen i doktrinen och de få rättsfall där frågan faktiskt har prövats, förefaller det 
dock som om domstolen faktiskt skulle ha intagit samma ståndpunkt om prövningen 
hade gällt nyttjande av annans mark genom kanalisering av allemansrätten. Eventuellt 
skymtar detta igenom i hovrättens resonemang i fallet NJA 1994 s 162. Hovrätten fann 
flygklubben vara ansvarig enligt 3 kap. 1 § jordabalken - och inte med stöd av 
allemansrätten kunna gå fri från ansvar för skadorna. Hovrättens formulering uttrycker 
inte helt klart att klubben skulle vara ansvarig enligt allemansrättsliga regler, 
Formuleringen skulle även kunna uppfattas som ett uttryck för uppfattningen att ifall var 
och en av de enskilda utövarna hade hållit sig inom allemansrättens gränser, hade 
kanalisatören med stöd av de allemansrättsliga reglerna faktiskt kunnat gå fri från 
ansvar. Sedd mot bakgrund av diskussionerna i NJA 1996 s 495 och NJA 1986 s 637 
förefaller det emellertid rimligt att domstolen hade funnit kanalisatören vara ansvarig 
även vid prövning av den allemansrättsliga frågan.  
 

5.4.4 Kanalisatören och kanaliseringen av allemansrätten 
Kanalisatören och dennes nyttjande av annans mark under åberopande av allemansrätten 
har varit föremål för domstols prövning bara vid ett fåtal tillfällen. I dessa domar har 
kanalisatören behandlats som ett allemansrättsligt subjekt, vars nyttjande av 
allemansrätten i snäv bemärkelse utgörs av kanalisering, till skillnad från utövarens 
utövande. Att av dessa domar dra slutsatsen att sedvanerätt med detta innehåll 
föreligger, låter sig inte göras. Det ligger emellertid i domarnas riktning att uppfatta 
kanalisation av allemansrätten som sedvanerätt.  
 
Kanalisering av annans utövande av allemansrätten i snäv bemärkelse innebär att någon 
annan än kanalisatören utövar allemansrätten. Kanalisatörens faktiska handlande avser 
därvid organisationen, tillhandahållandet av material, arrangemang med mera. Detta 
handlande utgör också ett rättshandlande. När allemansrätten kanaliseras existerar 
således dels en kanalisatör som kanaliserar den i allemansrätten ingående rätten att 
nyttja annans mark, dels en - åtminstone presumtiv - utövare som utövar den i 
allemansrätten ingående rätten att nyttja annans mark.  
 
Kanalisering av allemansrätten har särskilt ifrågasatts när det är fråga om kanalisering i 
kommersiell verksamhet. Den rättspraxis som finns på området talar i riktning mot att 
ändamålet med kanaliseringen inte spelar roll. Både forsränningsfallet och 
vitlavsplockarfallet avser kommersiell kanalisering. I båda fallen bedömdes kanalisering 
innefatta även kommersiell kanalisering.   
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5.5 Utövarens i kollektivet nyttjande 
Nyttjande av mark under åberopande av allemansrätten sägs i samband med utövaren i 
kollektivet handla om det som i vissa sammanhang har formulerats som ett 
anonymitetsproblem.606 Därmed kan avses det förhållandet att det kan uppstå 
svårigheter att veta vem av alla utövare som har orsakat en viss skada. Om 
anonymitetsproblemet förstås på detta sätt kan man emellertid svårligen säga att det är 
ett problem som är specifikt förknippat med allemansrätten. Ett sådant 
anonymitetsproblem återfinns i stället i många olika sammanhang och kan nog i många 
fall snarare ses som ett bevisproblem än ett problem särskilt förknippat med ett visst 
rättsområde. Om man å andra sidan med anonymitetsproblemet i stället avser att 
utövaren i kollektivet är anonym i bemärkelsen att ingen särskild kan pekas ut såsom 
den som har orsakat viss skada, utan skadan har uppstått genom flera utövares 
sammanlagda aktiviteter, har man inte heller ringat in ett problem som är specifikt för 
nyttjande av mark under åberopande av allemansrätten. Problemet är i stället avhängigt 
de straff- och skadeståndsrättsliga regler, som sägs bestämma allemansrättens, i snäv 
bemärkelse, ”yttersta gränser”. De straff- och skadeståndsrättsliga reglerna förutsätter 
att det finns en utpekbar person som kan hållas ansvarig. I och med att utövaren i 
kollektivet är anonym, i bemärkelsen att av ett okänt antal utövare ingen särskild kan 
pekas ut som den som har orsakat viss skada, eftersom skadan har orsakats av alla 
utövares sammantagna nyttjande, kan ingen i kollektivet hållas ansvarig enligt straff- 
och skadeståndsrättsliga regler.  
 
Anonymitetsproblemet ser därmed inte ut att vara ett särskilt allemansrättsligt problem. 
I stället förefaller det vara ett problem som är gemensamt för flera nyttjandeformer. 
 
I den diskussion som har förts i doktrinen har anonymitetsproblemet vid 
allemansrättsligt nyttjande framhållits som otillfredsställande för markägaren. 
Diskussionen i den delen har alltså tagit utgångspunkt i den sociala dimensionen av 
äganderätten607 och därvid funnit intrånget i äganderätten alltför långtgående. Huruvida 
denna diskussion är berättigad eller inte avser jag inte att gå vidare in på. Det kan 
emellertid konstateras att möjligheten för markägaren att få till stånd en ändring av det 
allemansrättsliga nyttjandet av marken är mycket begränsad och knuten till möjligheten 
att väcka talan i mål rörande allemansrättslig problematik. Detta behandlas särskilt i 
kapitel 9 nedan. 
 
Den diskussion som förs om tillåtna konkreta fysiska aktiviteter för utövaren i 
kollektivet är emellertid inte samma diskussion som förs rörande den enskilde utövarens 
tillåtna konkreta, fysiska aktiviteter. Samtliga de rättsfall som diskuterades i kapitel 5.3 
ovan och som avsåg utövarens nyttjande av mark under åberopande av allemansrätten, 
kan principiellt också sägas avse utövaren i kollektivet vad gäller den konkreta fysiska 
aktiviteten. Men - när den enskilde utövaren företar en konkret aktivitet kan denna 
aktivitet uppfattas vara en tillåten allemansrättslig aktivitet, medan samma aktivitet 

                                                 
606 Bengtsson, B., Lagberedningen och allemansrätten i Rättsvetenskapliga studier till minnet av Tore 
Almén, s 39, densamme i Allemansrätt och markägarskydd, s 20. 
607 Jfr diskussionen i kapitel 3 ovan. 
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företagen av flera utövare (utövaren i kollektivet) kan uppfattas vara otillåten - eftersom 
den sammanlagda aktiviteten kan överskrida vad markägaren måste tåla.  
 
Utövaren i kollektivet kan sägas vara en hybrid av Utövaren och Kanalisatören - eller 
åtminstone inneha drag av dessa båda andra subjekt. Men det är ingalunda fråga om 
samma subjekt. På samma sätt som man nog kan anta att de enskilda utövarna i 
vitlavsplockarfallet inte hade överträtt allemansrättens gränser, trots att kanalisatören 
befanns ha gjort det, kan utövaren i kollektivet mycket väl åstadkomma samma skada 
som i vitlavsplockarfallet, utan att det kan anses vara fråga om överträdande av 
allemansrättens gränser, eftersom var och en av de enskilda utövarna har hållit sig inom 
gränserna. Detta är för övrigt också ett förhållande som uppmärksammas i 
forsränningsfallet.608 
 
 

5.6 Betydelsen av att beakta allemansrättens subjekt i 
diskussionen om allemansrättens innehåll 

Av diskussionen framgår att rätten att nyttja annans mark under åberopande av 
allemansrätten tillkommer flera sinsemellan olika subjekt. I diskussionen om utövaren 
konstaterades att denne utövade allemansrätten. Det innebär att allemansrätten för denne 
innefattar en rätt att nyttja annans mark för egna konkreta fysiska aktiviteter genom att 
faktiskt till exempel vandra över annans mark eller utöva det rörliga friluftslivet på 
annat sätt. 
 
Rent teoretiskt kan en juridisk person också utöva allemansrätten. Detta förutsätter 
emellertid dels att ett organteoretiskt betraktelsesätt anläggs, dels att den faktiskt 
handlande är ett av den juridiska personens organ, dels att föremålet för den juridiska 
personens verksamhet är att utöva allemansrätten - såvida föremålet för verksamheten är 
att möjliggöra allemansrättsligt utövande för andra bör företrädaren för bolaget 
uppfattas gå utanför sin behörighet att företräda bolaget, och därmed inte kunna 
rättshandla för bolaget. Det torde vara ytterst få, om ens några, fall där dessa 
förutsättningar föreligger. Därtill kan konstateras att diskussionen om allemansrättens 
sedvanerättsliga natur gör sig påmind även här. För att det ska kunna anses föreligga 
sedvanerätt av innebörden att en juridisk person kan utöva allemansrätten i snäv 
bemärkelse, måste detta ha fastslagits av domstol. Detta förefaller hittills inte ha skett 
(jfr diskussionen i kapitel 5.3 och 5.4 ovan). 
 
I den senare diskussionen kan tilläggas att det förefaller vara mindre lämpligt att 
tillerkänna en juridisk person rätt att utöva allemansrätten. Genom möjliggörandet för 
en juridisk person att utöva allemansrätten skulle det allemansrättsliga utövandet inte 
längre avse en konkret fysisk aktivitet för den enskilde individen.609 I stället skulle det 

                                                 
608 NJA 1996 s 495. 
609 De allemansrättsliga aktiviteterna tycks avse en rätt att på olika sätt nyttja annans mark, antingen i 
form av utövande av friluftsliv, innefattande naturupplevelse och rekreation, för den enskilde individen 
eller i form av att den enskilde individens nyttjande ges en mer nyttobetonad prägel. Se mer i kapitel 7 
nedan. 
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allemansrättsliga utövandet komma att avse andra, för institutet allemansrätten 
främmande, aktiviteter. Det förefaller vara missriktat med en lösning av ett problem, 
som har uppkommit under de senaste åren, som helt förändrar rättsinstitutets innehåll.  
 
En juridisk person kan således mycket sällan antas kunna utöva allemansrätten. Det 
innebär emellertid inte att en juridisk person inte alls kan nyttja annans mark under 
åberopande av allemansrätten. Detta kan en juridisk person göra såsom kanalisatör. 
Kanalisatörens nyttjande av mark under åberopande av allemansrätten kan omöjligen 
innefatta samma sak som utövarens - kanalisationen innebär per definition att någon 
annan än kanalisatören ägnar sig åt utövning. Inte desto mindre är kanalisatören, både 
kanalisatören i kommersiella sammanhang och kanalisatören i ideella sammanhang, ett 
av allemansrättens subjekt. Innehållet i detta subjekts rätt skiljer sig emellertid åt i 
förhållande till utövarens rätt. Kanalisatörens nyttjande av allemansrätten avser själva 
kanaliserandet av utövandet. En kanalisatör av allemansrätten kan därvid gå utanför 
gränsen för det tillåtna allemansrättsliga nyttjandet, medan det synes som om de 
enskilda deltagarna samtidigt kan hålla sig inom allemansrättens gränser. I diskussionen 
om utövaren i kollektivet handlar det åter om faktisk utövning, men nu som utövare.  
 
Institutet allemansrätten innehåller således regler som medger olika sätt att nyttja 
annans mark under åberopande av allemansrätten. Det föreligger därvid rätt att nyttja 
annans mark under åberopande av allemansrätten genom dels utövning, dels 
kanalisering. Det föreligger dessutom rätt att nyttja annans mark, under åberopande av 
allemansrätten, dels individuellt, dels kollektivt.  
 
De gränser för det allemansrättsliga nyttjandet som vanligen diskuteras utgörs av vissa 
straff- och skadeståndsrättsliga regler. Det finns anledning att studera dessa reglers 
tillämpning på de olika allemansrättsliga subjekten.  
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6 Allemansrättens subjekt och de traditionella 
gränserna för allemansrättsligt nyttjande 

6.1 Inledning 
I den vedertagna bilden av allemansrätten sägs allemansrättens i snäv bemärkelse 
yttersta gränser bestämmas av vissa straff- och skadeståndsrättsliga regler. Det finns 
därför anledning att närmare studera de straff- och skadeståndsrättsliga regler som är 
tillämpbara vid nyttjande av annans mark under åberopande av allemansrätten. Därvid 
aktualiseras de straff- och skadeståndsrättsliga reglernas tillämpbarhet på de olika 
allemansrättsliga subjekten.  
 
 

6.2 Straffrättsliga regler och allemansrättsligt nyttjande 

6.2.1 Inledning 
Flera olika straffrättsliga regler kan komma i fråga i diskussionen om avgränsningen av 
allemansrätten, i snäv bemärkelse. I detta kapitel diskuteras endast ett par av dessa 
regler. Därvid tas de regler, som vanligen anses ha särskild betydelse vid bestämmandet 
av vad som är tillåtet allemansrättsligt nyttjande av annans mark, upp till diskussion. 
Det kan redan här konstateras att frågan om allemansrättens, i snäv bemärkelse, 
”yttersta gräns” har prövats av domstol endast vid ett fåtal tillfällen. Vilket nyttjande 
som faller in under rättsinstitutet allemansrätten har därmed aldrig låtit sig fångas i 
straffrättsligt hänseende - mer än som en teoretiskt hållen diskussion. 
 

6.2.2 Kort brottsbeskrivning 

6.2.2.1 Tagande av olovlig väg 
Av brottsbeskrivningen i 12 kap. 4 § brottsbalken610 om tagande av olovlig väg, framgår 
att ett olovligt tagande av väg över tomt eller plantering är straffbart oavsett om skada 
kunnat ske, medan tagande av väg över andra ägor är straffbart endast om de kan 
skadas därav. Tagande av väg som sker med tillåtelse av fastighetsägaren eller annan 
rättighetsinnehavare, är inte att anse såsom ”olovligt” och är därmed inte heller 
straffbart.611 Att med fastighetsägarens tillåtelse ta väg över annans tomt är således 
tillåtet, på samma sätt som tagande av väg över ägor som inte kan skadas därav är 
tillåtet - det är i båda fallen fråga om tagande av lovlig väg.  
 

                                                 
610 12 kap. 4 § brottsbalken: ”Tager man olovlig väg över tomt eller plantering eller över annan äga, som 
kan skadas därav, dömes för tagande av olovlig väg till böter.” 
611 Jfr Holmqvist, L. m.fl., Brottsbalken. En kommentar. Del I (1 - 12 kap.) Brotten mot person och 
förmögenhetsbrotten m.m., Studentutgåva 3, Norstedts Juridik, Stockholm 2002, s 12:16, Jonzon, S.-G., 
Delin, L. och Bengtsson, B., Naturvårdslagen. En kommentar, s 37ff. 
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Att ta väg innebär enligt kommentaren till brottsbalken att åka, rida eller gå över ett 
område som inte utgör väg.612 I förarbetena har det uttryckligen sagts att som väg räknas 
gångstig, gårdsplan och andra områden som används för trafik. ”Att färdas över sådana 
områden är därför inte att ta väg, såvida inte gränserna för den befintliga vägen 
överskrids”.613 
 
Det fordras inte att väg anläggs eller att väg på något sätt tas upp, utan den som vid 
något enstaka tillfälle faktiskt går på viss mark ”tar väg” i brottsbalkens mening. Det 
kan anmärkas att upptagande av väg förvisso också är straffbart - enligt reglerna i 8 kap. 
11 §, 8 kap. 8 § eller 10 kap. 7 § brottsbalken - men handlingen ifråga faller inte in 
under 12 kap. 4 § brottsbalken.614 Dessutom kan understrykas att det som är olovligt 
enligt 12 kap. 4 § är tagandet av väg där ingen väg finns. Lagrummet åsyftar således 
inte det fallet att den tagna vägen skulle vara olovlig på det sättet att den skulle vara 
olovligen upptagen.615  
 
I kommentaren till naturvårdslagen uttrycks att cykel- och skidåkning i regel torde få 
ske i samma utsträckning som gångtrafik. Detta diskuteras också i 
förmögenhetsbrottsutredningen från år 1983.616 Huruvida andra färdsätt faller in under 
begreppet ”att ta väg” sägs vare sig i kommentaren till brottsbalken eller i kommentaren 
till naturvårdslagen. Nils Jareborg menar emellertid att det beträffande framkomstsättet 
inte finns några begränsningar. Han anger således att såväl gång, ridning, cykling och 
skidåkning som bil-, traktor- och snöskoterkörning med mera är att anse som tagande av 
väg.617  
 
Av diskussionen i förarbetena och i litteraturen synes följa att tagande av väg får ske på 
en mängd olika sätt - till fots, med cykel, häst eller med skidor. Det är detta ”tagande av 
väg” som innefattas i rätten att nyttja annans mark under åberopande av allemansrätten. 
Det finns emellertid anledning att påpeka att det förhållandet att det i litteraturen har 
argumenterats för att framkomstsättet inte är begränsat vad avser begreppet ”tagande av 
väg”, inte innebär att alla framkomstsätt är tillåtna. Framförandet av motorfordon 
regleras till exempel i annan lagstiftning.  
 

                                                 
612 Holmqvist, L. m.fl., Brottsbalken. En kommentar. Del I (1 - 12 kap.) Brotten mot person och 
förmögenhetsbrotten m.m., s 12:17. Jfr Jareborg, N., Brotten. Andra häftet. Förmögenhetsbrotten, 2 uppl., 
Norstedts Juridik, Stockholm 1992, s 126. Se angående äldre lagstiftning SOU 1944:69, s 397, SOU 
1940:12, s 81f, SOU 1983:50, s 156. 
613 SOU 1983:50, s 156. Se också Bengtsson, B., Speciell fastighetsrätt. Miljöbalken, s 150. 
614 Jareborg, N., Brotten. Andra häftet. Förmögenhetsbrotten, s 126. 
615 Jareborg, N., Brotten. Andra häftet. Förmögenhetsbrotten, s 126.  
616 Jonzon, S.-G., Delin, L. och Bengtsson, B., Naturvårdslagen. En kommentar, s 42, SOU 1983:50,        
s 155ff, 158f. Jfr också Bengtsson, B. m.fl., Miljöbalken. En kommentar, Del I, suppl. 5, Norstedts 
Juridik, Stockholm 2006, 7.7 (där kommenteras även att ridning på vägar som riskerar att skadas därav lär 
vara otillåtet enligt 12 kap. 4 § brottsbalken), samt Ljungman, S. och Stjernquist, P., Den rättsliga 
kontrollen över mark och vatten II, s 136ff. 
617 Jareborg, N., Brotten. Andra häftet. Förmögenhetsbrotten, s 126. Jfr dock noten ovan och vad som 
sägs i kommentaren till miljöbalken om just ridning. De olika kommentarerna om ridning behöver 
emellertid inte ha sin grund i skiljaktiga meningar avseende tillämpningen av stadgandet i 12 kap. 4 § 
brottsbalken på framkomstsättet, ridning. Uttalandet i kommentaren till miljöbalken förefaller i stället att 
vara att hänföra till en diskussion om skadevållande framkomstsätt. 
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Det som är otillåtet enligt lagrummet är tagandet av väg som inte finns. Det som då 
skyddas i lagrummet synes framför allt vara viss skadekänslig mark, tomt och 
plantering. Det synes således, vid en motsatsvis tolkning av 12 kap. 4 § brottsbalken, 
som om det allemansrättsliga nyttjandet innefattar en rätt att ta väg över annan mark än 
tomt och plantering - om denna inte kan ta skada av framkomsten och om 
framkomstsättet är begränsat till ett sådant som inte faller in under särskild lagstiftning, 
såsom framförande av motorfordon gör. 
 

6.2.2.2 Besittningsrubbning enligt 8 kap. 11 § brottsbalken 
Regleringen i 8 kap. 11 § brottsbalken avser besittningsrubbning av särskilt slag.618 
Besittningsrubbningen begås genom att gärningsmannen utan tillgrepp olovligen rubbar 
annans besittning. Paragrafen är tillämplig även när besittningen till en fastighet rubbas 
- enligt paragrafens 2 st skall 8 kap. 8 § och 9 § brottsbalken tillämpas vid rubbning av 
besittning till fastighet.  Nils Jareborg säger till klargörande av stadgandet, att 
stadgandet i den senare delen har funktionen att begränsa tillämpningsområdet i 8 kap. 
8 och 9 §§ brottsbalken. Dessa båda lagrum avser egenmäktigt förfarande respektive 
självtäkt. Det egenmäktiga förfarandet förutsätter att någon, i fall som inte på annat sätt 
regleras särskilt i 8 kap., ”olovligen tager och brukar eller eljest tillgriper något”. 
Självtäkt avser det förhållandet att någon olovligen rubbar ”annans besittning för att 
själv taga sig rätt”. Båda lagrummen avser således besittningsrubbning av ett allmänt 
slag som leder till att besittaren inte utan svårigheter kan disponera saken på samma sätt 
som tidigare.619    
 
Så som 8 kap. 11 § 2 st brottsbalken är utformad krävs viss form av avancerad aktivitet 
för att besittningen till en fastighet ska kunna hävdas vara rubbad. Utan detta krav på 
avancerad aktivitet vore det möjligt att hävda intrång i betydligt större utsträckning än 
vad som nu är fallet. Redan det förhållandet att någon vistas på en fastighet som annan 
besitter skulle, utan regleringen i 8 kap. 11 § 2 st, kunna leda till påstådd 
besittningsrubbning enligt reglerna om egenmäktigt förfarande och självtäkt. Nils 
Jareborg menar att tolkningen av 8 kap. 11 § 2 st brottsbalken bör ske så att normalt 
utövande av friluftsliv inte bedöms som straffbelagt.620 
 
Nils Jareborgs kommentar om tolkningen av 8 kap. 11 § 2 st brottsbalken är inte helt 
oproblematisk. Utövande av friluftsliv utgör en aktivitet som ingår i allemansrätten, i 
snäv bemärkelse. Enligt bilden av allemansrätten bestäms allemansrättens yttersta 
gränser av vissa straffrättsliga regler. Regeln i 8 kap. 11 § 2 st brottsbalken är en av 
                                                 
618 8 kap. 11 § brottsbalken: ”Tager någon i skog eller mark olovligen sådant som avses i 12 kap.              
2 § 2 stycket och är ej brottet enligt vad där sägs att anse som åverkan, skall vad i detta kapitel är stadgat 
angående tillgrepp äga tillämpning./ Gör någon intrång  i annans besittning av fastighet, såsom genom att 
olovligen anbringa eller bryta stängsel, bygga, gräva, plöja, upptaga väg eller låta kreatur beta, eller 
skiljer någon obehörigen annan från besittning av fastighet eller del därav, skall vad i 8 och 9 §§ sägs om 
egenmäktigt förfarande eller självtäkt äga tillämpning.” 
619 Jareborg, N., Brotten. Andra häftet. Förmögenhetsbrotten, s 119ff. 
620 Jareborg, N., Brotten. Andra häftet. Förmögenhetsbrotten, s 119. Se även Holmqvist, L. m.fl., 
Brottsbalken. En kommentar. Del I (1 - 12 kap.) Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m.,            
s 8:74, Bengtsson, B., Om fastighetsbesittning och besittningsrubbning i Festskrift till Hans Thornstedt,  
P A Norstedts & Söners Förlag, Stockholm 1983, s 92ff. 
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dessa. Av såväl Jareborgs kommentar, som av diskussionen i kommentaren till 
brottsbalken och i litteraturen i övrigt, framgår att normalt utövande av friluftslivet är 
tillåtet, eftersom det faller inom allemansrättens gränser och därför inte strider mot 
regeln i 8 kap. 11 § 2 st. Vad som är normalt utövande av friluftslivet bestäms 
emellertid av allemansrättens regler - som i sin tur sägs bestämmas av de straffrättsliga 
reglerna. Detta förefaller resultera i ett cirkelresonemang. Vad lagrummet möjligen kan 
bestämma avseende det allemansrättsliga nyttjandet (men även här förefaller det 
föreligga ett cirkelresonemang) synes vara huruvida nya företeelser, som gör anspråk på 
att falla in under det allemansrättsliga nyttjandet, verkligen kan anses göra detta. Sådana 
nya företeelser är straffrättsligt tillåtna om de innefattar normalt utövande av friluftsliv. 
Men - vad som är ett normalt utövande av friluftsliv är beroende av vad det 
allemansrättsliga nyttjandet uppfattas innefatta! 
 
Lagrummet ger utrymme för två huvudtyper av besittningsrubbning - dels intrång i 
annans besittning av fastighet, dels skiljande av annan från besittningen av fastighet. 
Som exempel på intrång i annans besittning kan nämnas att någon bygger, gräver, tar 
upp väg eller på något annat sätt rubbar besittningen. Det krävs alltså tämligen 
långtgående åtgärder för att intrång i annans besittning ska anses föreligga. Nils 
Jareborg har om detta förhållande sagt att ”[g]ärningen måste innebära ett påtagligt 
hinder i besittarens möjlighet att utöva sin besittning.”621 I rättspraxis har parkering av 
fordon på annans mark befunnits utgöra besittningsrubbning, liksom även tillfällig 
förtöjning av båt vid annans brygga. Färd över annans mark har däremot inte ansetts 
falla in under stadgandet. 
 
NJA 1949 s 167: A, ägare av en sommarstuga vilken gränsade till Bs mark, hade anlagt en brygga. 
Bryggan, som bestod av sten som hade samlats upp från sjöbotten för att bättre möjliggöra bad, var 
uppförd i vatten vid Bs strand, där A, som inte själv hade någon strand hörande till sommarstugan, 
brukade bada. B yrkade vid domstol att A vid vite skulle åläggas att undanskaffa bryggan och återställa 
stranden i dess tidigare skick, medan A bestred bifall till talan genom att anföra att vattnet inte tillhörde 
B, samt att ingen sten hade kastats upp på stranden och att vad A företagit ligger inom allemansrätten. 
Hovrätten, vars dom en majoritet av Högsta domstolens ledamöter fastställde, fann att A varit oförhindrad 
att bada vid Bs strand och att tillfälligt nyttja stranden såsom båtplats. Anläggandet av bryggan (och en 
båthamn), även om denna delvis låg på ett vattenområde som inte tillhörde B, innebar emellertid ett 
varaktigt besittningstagande och utnyttjande av Bs strand, vilket utgjorde ett sådant intrång i Bs 
äganderätt som B inte skäligen behövde tåla.  
 
I NJA 1949 s 167 synes det allemansrättsliga nyttjandet avse utövning. Det 
allemansrättsliga nyttjandet framträder som en rätt att till viss del faktiskt, fysiskt, nyttja 
annans mark. Marken i fråga utgörs av en strand - och vid denna strand finns en rätt 
enligt allemansrättens regler att bada och på annat sätt nyttja själva stranden. 
Anläggande av en fast anläggning är däremot ett nyttjande som faller utanför 
allemansrättens regler.622  
                                                 
621 Jareborg, N., Brotten. Andra häftet. Förmögenhetsbrotten, s 120. 
622 I ett betydligt senare rättsfall, NJA 1982 s 653, träder ett liknande innehåll i allemansrätten fram, trots 
målens i annat avseende helt olika karaktär - målet från 1982 var över huvud taget inget brottmål. I NJA 
1982 s 653 var fråga om en brygga som A byggt vid sin strand, men som delvis sträckte sig in på Bs 
vatten. B väckte talan mot A och yrkade att A skulle åläggas att ta bort bryggan, eftersom bryggans 
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Den straffrättsliga gränsen prövas vidare i NJA 1970 s 29: Ägare av hyreshus hade på sin 
tomtmark anordnat en inhägnad parkeringsplats, varvid skyltar särskilt utvisat att platsen var avsedd för 
besökande till vissa av hyreshusen. A hade därefter parkerat på en sådan plats, utan att vara besökande. 
Åklagare väckte åtal gentemot A och yrkade ansvar för egenmäktigt förfarande. Högsta domstolen fann 
att eftersom A ställt sin bil på ett av ägaren av hyreshusen tillhörigt område, vilket var upplåtet som 
parkeringsplats för besökande, samt att A inte uppfyllde denna förutsättning för att få använda sig av 
parkeringsplatsen och inte heller hade särskilt tillstånd till att parkera där, hade han gjort sig skyldig till 
egenmäktigt förfarande (som dock enligt domstolens mening var av ringa art, varför dagsbotens belopp 
skulle jämkas). 
 
Av utgången i NJA 1970 s 29 följer att nyttjande av annans mark på det sätt som skett i 
målet, utgör rubbning av besittningen till fastighet. Ett sådant nyttjande faller utanför 
det allemansrättsliga nyttjandet. 
 
Utgången blev emellertid motsatt i ett rättsfall från året därefter. Den tilltalade befanns i 
det målet inte ha gjort sig skyldig till egenmäktigt förfarande, men väl till överträdelse 
av viss reglering i då gällande vägtrafikförordning. 
 
NJA 1971 s 210: Ägare av hyreshus hade utfärdat förbud mot körning med motorfordon på en, såsom 
farväg nyttjad, enskild väg på tomten till hyreshuset. A, hyresgäst, hade därefter i strid mot vad ägaren av 
vägen och hyreshuset meddelat vid inflyttningen och vad som särskilt skyltats om, framfört en personbil 
på vägen ifråga. Åklagare väckte talan gentemot A och yrkade i Högsta domstolen i första hand ansvar 
för egenmäktigt förfarande. Åklagaren anförde till stöd för sin talan bland annat att marken ägdes av 
ägaren till hyreshuset och att det aktuella området bestod av en ca 4 m bred uppfart från gatan utanför 
fram till ena änden av en byggnad, som innehöll 3 portar. Framför dessa portar bildade uppfarten en något 
bredare gårdsplan, för att sluta vid en gångväg vid byggnadens bortre del. Eftersom det utanför allmän 
väg och statsunderstödd enskild väg, vilket det inte var fråga om här, torde saknas rätt att färdas med 
motorfordon utan markägarens tillstånd eller tysta medgivande, måste As agerande utgöra ett intrång i 
markägarens besittning. Ett uppställande av bil på parkeringsplats, mot markägarens förbud, har 
uppfattats som egenmäktigt förfarande (NJA 1970 s 29) och ett framförande av bilen borde föranleda 
samma bedömning. ”Uppställande av en bil innebär att visst utrymme tas i besittning och inte kan av 
                                                                                                                                               
placering och användning hade menlig inverkan för B - från bryggan hade man fri sikt mot Bs 
fritidsbostad, bryggan var estetiskt störande, den användes för såväl sällskapsliv som friluftsliv samt 
utgjorde hinder för brygga, bad, båtfärd och fiske för B. Högsta domstolen fann att den rätt en strandägare 
har att disponera över vattenområdet vid sin strand närmast är att betrakta som en utvidgning av 
allemansrätten. Dispositionsrätten åsyftar i första hand att tillförsäkra strandägare, till vars fastighet 
vattenområde inte kan anses medfölja, viss dispositionsrätt över vattenområdet vid stranden. Högsta 
domstolen fann det därför rimligt att inte ge strandägarens dispositionsrätt ett vidare innehåll än vad 
äganderätt till vattnet utanför stranden skulle ha medfört för strandägaren. Därför fanns inte anledning att 
låta As brygga skjuta in på Bs vattenområde på det sätt som den nu gjorde. Den användning av annans 
fastighet som kommer i fråga i NJA 1982 s 653 uppfattas således som en dispositionsrätt. I den i målet 
existerande dispositionsrätten ingår nyttjande av annans mark (eller vatten som det är fråga om i målet) 
som i viss mån överskrider vad som skulle ha tillåtits enligt allemansrättens regler. En strandägares rätt att 
nyttja vatten som tillhör annan, men som ligger utanför stranden, innefattar således en alldeles särskild 
rätt som omfattar mer än nyttjande enligt allemansrätten gör. Denna utökade rätt innefattar tydligen 
uppförande av en brygga, men inte på ett sådant sätt att grannen blir lidande genom ökad insyn och 
inkräktande på privatsfären. Detta skulle kunna tolkas som att det nyttjande som tillåts enligt 
allemansrättens regler motsatsvis inte omfattar uppförande av brygga vid annans strand. Det skulle då 
också bekräfta rättsfallet från NJA 1949 s 167. 
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markägaren användas för annat ändamål så länge uppställningen pågår. Ett färdande med bil innebär, om 
varje ögonblick ses för sig, att så länge färden pågår samma utrymme tas i anspråk och inte kan användas 
för annat ändamål. Den omständigheten att bilen är i rörelse torde medföra större olägenhet för 
fastighetsägaren än när bilen är stillastående.” Högsta domstolen fann emellertid, utan vidare motivering, 
att As handlingssätt inte kunde anses innefatta sådant intrång i markägarens besittning som avses i  8 kap. 
11 § 2 st brottsbalken, och att han därför inte kunde dömas för egenmäktigt förfarande. Däremot hade A 
brutit mot ett förbud att trafikera vägen med motordrivna fordon, varför denna överträdelse kunde 
bestraffas enligt regler i vägtrafikförordningen.   
 
Framförandet av bil synes således innebära en ringare besittningsrubbning än 
uppställandet av en bil. Även framförandet av bil på det sätt som skett i målet faller 
emellertid utanför det allemansrättsliga nyttjandet, eftersom det innebär en överträdelse 
av regler i vägtrafikförordningen. 
 
Mot bakgrund av den allmänna diskussion som förs kring huruvida tillfällig camping 
faller inom allemansrätten eller ej623, synes frågan om tillåtligheten av uppställande av 
enskilda personers tillhörigheter på annans mark, inte helt ointressant. Uppställande av 
bil på mark som särskilt angivits vara avsedd för viss personkrets, på det sätt som 
skedde i NJA 1970 s 29, faller utanför allemansrätten. Det förefaller inte orimligt att ta 
detta mål i beaktande vid bedömning av frågan om uppställande av tält på mark som 
särskilt angivits vara avsedd för viss personkrets, faller inom allemansrättens gränser 
eller ej. I båda fallen handlar det om att faktiskt rubba besittningen till mark, som 
särskilt avskilts för användning av viss personkrets. Fråga är då huruvida det finns skäl 
att bedöma en parkering annorlunda än uppställande av tält. Det förefaller som om 
effekten av de båda besittningsrubbningarna är densamma, och syftet med 
besittningsrubbningen borde då inte leda till en annan bedömning av campingfallet än 
parkeringsfallet. Uppställande av tält på mark som till exempel avskilts för hyresgästers 
nyttjande borde enligt detta resonemang bedömas utgöra besittningsrubbning och 
därmed inte vara allemansrättsligt tillåtet. På samma sätt borde uppställande av husvagn 
och husbil på sådan mark falla utanför allemansrättens, i snäv bemärkelse, gränser. 
 
 Frågan huruvida det hade gjort någon skillnad om parkering av bilen skett på mark, 
som inte varit avsedd, och faktiskt avskild, för en viss personkrets, prövades inte i 
målet. Såvida bilen ställs upp och nyttjas på samma sätt som ett tält i campingsyfte, 
förefaller det som om ett sådant nyttjande borde bedömas på samma sätt som camping. 
Det borde alltså bedömas vara en aktivitet som faller in under allemansrätten - under 
förutsättning att de särskilda reglerna om stannande och parkering i trafikförordningen 
inte förordar något annat.624 Rätten att parkera en bil i syfte att endast ha den uppställd 
någonstans, torde emellertid bedömas falla utanför allemansrätten i snäv bemärkelse. I 

                                                 
623 Jfr vad som sägs i kapitel 1.3 ovan om hur länge man får uppehålla sig på annans mark under 
åberopande av allemansrätten. 
624 Trafikförordning (1998:1276), se särskilt förordningens 3 kap. och 10 kap. Jfr också Bengtsson, B., 
Allemansrätten: vad säger lagen?, Naturvårdsverket, Stockholm 2004, s 43f. 
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det senare fallet är det inte fråga om att nyttja naturen på ett sådant sätt som 
allemansrätten förutsätter.625   
 
Ännu ett exempel på ett nyttjande, som bedömts innefatta besittningsrubbning och som 
därmed inte faller in under det allemansrättsliga nyttjandet, finns i NJA 1984 s 315. 
 
NJA 1984 s 315: Ägaren av en utarrenderad jordbruksfastighet hade, sedan arrendet formellt upphört och 
arrendatorn alltså varit skyldig att avträda fastigheten men ändock inte gjort det, utan arrendatorns 
medgivande bland annat plöjt upp ett område. Högsta domstolen fann att eftersom arrendatorn brukade 
fastigheten, trots att rätt därtill inte förelåg, måste den anses ha varit i arrendatorns besittning. Markägaren 
hade visserligen rätt att få besittningen, men han har inte haft rätt att på egen hand vidta de ifrågavarande 
åtgärderna. Högsta domstolen fann gärningarna vara att bedöma som självtäkt enligt 8 kap.   9 § 
brottsbalken jämfört med 8 kap. 11 § 2 st. 
 
Vad gäller den andra formen av besittningsrubbning - skiljande av annan från 
besittningen av fastighet - avses att någon helt utestängs från besittningen. Nils Jareborg 
nämner som exempel på en sådan situation att någon stänger av en väg med till exempel 
vägbom, grind eller stängsel eller gör ett område tillfälligt oanvändbart genom till 
exempel giftbesprutning.626  
 
I NJA 1981 s 1129 var fråga om den motsatta situationen - att markägaren, A, genom 
att sätta upp taggtråd utmed sin tomtgräns utestänger annan från att nyttja marken enligt 
allemansrättens regler. I tingsrätten hade yrkats ansvar å A för egenmäktigt förfarande, 
alternativt brott mot naturvårdslagen, på grund av ett av A uppsatt taggtrådsstängsel 
utmed sin tomtgräns ända ned till havet. Åklagaren yrkade också att A skulle förpliktas 
att ta bort den del av inhägnaden som låg på allmänt område, liksom B, målsägande, 
yrkade skadestånd för att han genom inhägnaden blivit utestängd från sin båtbrygga. 
Tingsrätten ogillade åtalet, men förelade A att vid vite ta bort den del av inhägnaden 
som låg på allmänt område. Sedan domen vunnit laga kraft ansökte A om resning 
avseende vitesföreläggandet.  
 
I målet finns inte noterat på vilken grund åtalet ogillades och målet kan därför endast 
tjäna som exempel på en situation där brottsrubriceringen egenmäktigt förfarande också 
kan komma ifråga för avvägningar om allemansrättens innehåll sett från utövarens 
perspektiv, inte markägarens.   
 

6.2.2.3 Skadegörelse 
12 kap. 1 § brottsbalken innehåller regler om skadegörelse.627 Av ordalydelsen följer att 
objektet för stadgandet är såväl fast som lös egendom, och att skadan, för att falla under 
brottsrubriceringen, ska ha skett till men för annans rätt. Därmed avses att det förstörda 
                                                 
625 Se den nedan, i kapitel 7, förda diskussionen om de allemansrättsliga aktiviteterna. Jfr emellertid 
Bengtsson, B., Allemansrätten: vad säger lagen?, s 43f, där det tycks som om Bengtsson företräder en 
annan uppfattning. 
626 Jareborg, N., Brotten. Andra häftet. Förmögenhetsbrotten, s 121. 
627 12 kap. 1 § brottsbalken: ”Den som förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men för annans rätt 
därtill, döms för skadegörelse till böter eller fängelse i högst ett år.” 
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kan vara antingen annans eller egen egendom, men att det inte kan röra sig om övergivet 
gods. Nils Jareborg säger om detta att fastigheter alltid har ett förmögenhetsvärde, 
varför förstörelse av annans fasta egendom alltid är till men för dennes äganderätt. Det 
är emellertid inte nödvändigt att en ekonomisk skada uppstår, utan varje skadande eller 
förstörande av något som ägaren vill ha kvar bedöms vara till men för hans rätt.628  
 
Under rekvisitet ”till men för annans rätt” faller inte skada som påverkar möjligheten att 
nyttja mark enligt allemansrättens regler.629 Skadegörelse som i något avseende 
påverkar möjligheten att nyttja mark enligt allemansrätten kan förvisso vara straffbar, 
men inte enligt skadegörelseparagrafen i brottsbalken, utan enligt annan särskild 
reglering i bland annat 29 kap. miljöbalken.630 
 
Begreppet skada avser en ”partiell fysisk förstörelse, som medför att objektet blir 
mindre eller inte alls brukbart eller funktionsdugligt”.631 Begreppet förstöra avser, 
förutom total fysisk skada, att objektet upphör att existera eller blir fullständigt 
obrukbart. Nils Jareborg diskuterar härvid kring en sådan aktivitet som att så ogräs 
bland säden på en åker och finner att aktiviteten borde uppfylla förstörelserekvisitet i 
lagrummet.632 Som skada eller förstörelse räknas inte en förändring som endast är 
tillfällig eller snabbt övergående, såsom nedsmutsning som snabbt kan avlägsnas eller 
en förändring som endast är obetydlig. Därvid sägs i litteraturen att sådant som att 
gräva, plöja, uppta väg med mera liknande åtgärder inte omfattas av 
skadegörelsereglerna, men kan i stället omfattas av reglerna i 10 kap. 7 § brottsbalken 
om olovligt brukande. Sådana företeelser som att svedja eller bränna torv eller skog kan 
däremot utgöra skadegörelse, liksom att bryta ned stängsel eller att fälla träd.633  
 
Rätten att nyttja annans mark under åberopande av allemansrätten omfattar aldrig ett 
nyttjande som medför straffgrundande skada. En obetydlig skada är därvid inte 
straffgrundande. Nils Jareborgs exemplifiering med nedbrytande av stängsel eller 
trädfällning utgör exempel på ett nyttjande som går utanför allemansrättens gränser. 
 

6.2.2.4 Åverkan 
Åverkan enligt 12 kap. 2 § brottsbalken 634 är skadegörelse som med hänsyn till skadans 
obetydlighet och övriga omständigheter är att anse som ringa. För att en gärning skall 
                                                 
628 Jareborg, N., Brotten. Andra häftet. Förmögenhetsbrotten, s 75. Jfr Holmqvist, L. m.fl., Brottsbalken. 
En kommentar. Del I (1 - 12 kap.) Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m., s 12:3ff. Jareborg 
skriver vidare att ”[e]nligt förarbetena skyddas inte egendom som ägaren uppskattar av en helt orimlig 
anledning ( t ex på grund av vidskepelse).” Det kan diskuteras vad vidskepelse är.  Det förefaller som om 
förarbetena egentligen uttrycker att egendom, som av ägaren uppskattas av anledningar som rättordningen 
inte anser sig skydda, inte heller skyddas av skadegörelseregeln. 
629 Jareborg, N., Brotten. Andra häftet. Förmögenhetsbrotten, s 75f., Holmqvist, L. m.fl., Brottsbalken. En 
kommentar. Del I (1 - 12 kap.) Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m., s 12:5. 
630 Se också diskussionen i kapitel 3 ovan. 
631 Jareborg, N., Brotten. Andra häftet. Förmögenhetsbrotten, s 76. 
632 Jareborg, N., Brotten. Andra häftet. Förmögenhetsbrotten, s 77. 
633 Jareborg, N., Brotten. Andra häftet. Förmögenhetsbrotten, s 77 
634 12 kap. 2 § brottsbalken: ”Är brott som i 1 § sägs med hänsyn till skadans obetydlighet och övriga 
omständigheter vid brottet att anse om ringa, skall för åverkan dömas till böter./ Den som i skog eller 
mark olovligen tager växande träd eller gräs eller, av växande träd, ris, gren, näver, bark, löv, bast, ollon, 
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bedömas såsom åverkan måste samtliga rekvisit i skadegörelseparagrafen vara 
uppfyllda. Nils Jareborg har om detta konstaterat att en tillfällig nedsmutsning inte är att 
bedöma som åverkan, eftersom den tillfälliga skadan över huvud taget inte faller in 
under skadegörelseparagrafen.635  
 
I diskussionen om allemansrätten intar regleringen i 12 kap. 2 § 2 st brottsbalken en 
särskild ställning. Däri anges nämligen vilka naturprodukter som allmänheten inte får 
lov att tillgodogöra sig - bland annat växande träd, gräs, ris, gren, näver, bark och löv av 
växande träd, sten, grus och torv. Motsatsvis anses det tillåtet att tillgodogöra sig sådana 
naturprodukter som inte anges i lagrummet. Var och en kan således på annans mark 
plocka bär, blommor, svampar, kottar med mera, utan att bli straffansvarig. En 
förutsättning härför är att det rör sig om naturprodukter, det vill säga vilda blommor och 
bär, och inte är fråga om kulturprodukter, alltså odlade bär och blommor.  
 
Denna ordning har sin grund i den straffrättsliga regleringen i 1734 års lag, där 
kulturprodukter, men inte naturprodukter, kunde vara föremål för stöld. Tagande av 
vissa särskilt uppräknade naturprodukter skulle enligt denna reglering bestraffas såsom 
åverkan.636 Uppräkningen av de olika naturprodukterna i 12 kap. 2 § 2 st brottsbalken 
kan förefalla malplacerad, eftersom lagrummet avser ringa skadegörelse och inte 
tillgrepp. Uppräkningen måste emellertid förstås mot bakgrund av den tidigare gällande 
strafflagen, där tillgodogörande av de uppräknade naturprodukterna omfattades av 
åverkansbestämmelsen, utan att i och för sig innefatta skadegörelse. De har därefter 
förts över från den äldre lagstiftningen till nu gällande lagstiftning utan någon större 
förändring.637 
 
Rätten att tillgodogöra sig naturprodukter förklaras i SOU 1983:50 Översyn av 
lagstiftningen om förmögenhetsbrott utom gäldenärsbrott ha sin grund i att dessa 
produkter har ansetts ”ha ett obetydligt ekonomiskt värde i förhållande till produkter av 
mänskligt arbete samt i allmänhet funnits att tillgå i riklig mängd.”638 Med en sådan 
förklaringsgrund skulle frågan om vad som innefattas i uttrycket ”annat sådant, som ej 
är berett till bruk”, kunna förstås utifrån det ekonomiska värde produkten har. I olika 
förarbeten har sagts att med uttrycket avses naturprodukter som kan jämställas med 

                                                                                                                                               
nötter eller kåda eller ock vindfälle, sten, grus, torv eller annat sådant, som ej är berett till bruk, dömes för 
åverkan, om brottet med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter är att anse som 
ringa.” 
635 Jareborg, N., Brotten. Andra häftet. Förmögenhetsbrotten, s 79. Se också Holmqvist, L. m.fl., 
Brottsbalken. En kommentar. Del I (1 - 12 kap.) Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m.,           
s 12:9. 
636 SOU 1983:50, s 145. 
637 Jfr diskussionen i  SOU 1944:69, s 384f och 388ff, SOU 1940:20, s 120ff, prop. 1948:80, s 304f, prop. 
1962:10, s B 446f, SOU 1962:36, s 168ff, SOU 1983:50, s 145ff. Se också Holmqvist, L. m.fl., 
Brottsbalken. En kommentar. Del I (1 - 12 kap.) Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m.,          
s 12:9ff. En begränsning i rätten att fritt tillgodogöra sig de nämnda naturprodukterna står för övrigt att 
finna i möjligheten att fridlysa naturprodukter enligt miljöbalkens regler - jfr 8 kap. 1 och 2 §§ och 7 kap. 
12 § miljöbalken. 
638 SOU 1983:50, s 145. 
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vindfälle, sten, grus och torv, det vill säga icke-levande material.639 I äldre rättsfall har 
emellertid tång, renmossa och grönmossa befunnits utgöra ”annat sådant”.640 
 
Även uttrycket ”i skog och mark” finns anledning att diskutera. I förarbetena har sagts 
att skog torde avse skogsmark - både planterad och fritt växande - medan skog på 
plantskola har ansetts vara undantagen.641 Med mark förefaller avses annat än tomt, 
trädgård och park.642 Därtill finner Bertil Bengtsson att även åker och kultiverad äng 
torde falla utanför markbegreppet.643  
 
Nils Jareborg anser att det är uteslutet, eftersom lagrummet tillkom under helt andra 
samhällsförhållanden än de nuvarande, att tolka lagrummet bokstavligt. ”Mindre 
tillgrepp av gräs, ris, löv, sten, grus, vindfälle, osv är inte att anse som brottsliga.”644 
Jareborg har vidare anfört att mindre buskar och kvistar på träd och buskar som har vare 
sig ett ekonomiskt värde eller ett prydnadsvärde bör få tas fritt. Det förefaller som om 
Jareborgs diskussion härvid sammanfaller med dels uttalandena i SOU 1983:50 Översyn 
av lagstiftningen om förmögenhetsbrott utom gäldenärsbrott, dels utgången i NJA 1986 
s 637. Vad avser uttrycket ”i skog och mark” konstaterar Jareborg att med skog avses 
både naturligt växande skog och planterad skog. Mark avser ”jordområden, som inte är 
föremål för bearbetning för ifrågavarande naturprodukters framställande. Härav följer 
att det är tillåtet att ta vilda blommor och bär på odlad mark, t ex en åker. Vad som i 
allmänt språkbruk betecknas som tomt eller trädgård kan dock inte anses vara 
’mark’.”645  
 
Frågan om tillåtet respektive icke tillåtet tillgodogörande av naturprodukter har prövats 
av domstol vid endast ett fåtal tillfällen. Det existerar ett par äldre rättsfall, men det 
synes som om det framför allt är det ovan diskuterade rättsfallet NJA 1986 s 637 som, 
tillsammans med diskussionen i förarbeten och litteraturen, kan tjäna som vägledning i 
en diskussion om var, vid tillämpning av 12 kap. 2 § 2 st brottsbalken, gränserna går för 
den enskilde utövaren av allemansrätten.646  

                                                 
639 SOU 1983:50, s 150, SOU 1962:36, s 188. 
640 I NJA 1891 s 400 var fråga om tagande av tång. Gärningsmännen ansågs vara obehöriga att ta tången 
och befanns skyldiga till brott enligt då gällande strafflag (24 kap. 4 §). Vidare refereras i Svensk 
Juristtidning 1924 två rättsfall rörande tagande av renmossa respektive grönmossa. I fallet rörande 
tagande av renmossa bedömdes tagande av 10 lass renmossa från kronans renbetesland vara straffbart 
enligt då gällande strafflag (24 kap. 4 §), SvJT 1924 rf s 25. I fallet rörande tagande av grönmossa, SvJT 
1924 rf s 42, bedömdes å andra sidan uppsamlande och bortforslande av ett lass grönmossa, inom ramen 
för en trädgårdsmästerinäring, inte vara straffbart. I det målet spelade måhända in att det inte kunde anses 
visat att den trädgårdsmästare som stämning väckts emot, hade vare sig själv plockat eller gett sina 
anställda tillsägelse att plocka mossa på den omtvistade marken. I målet aktualiseras således den fråga om 
straffbart subjekt som diskuteras vidare i kapitel 6.3 nedan.  
641 SOU 1983:50, s 150. 
642 Jfr SOU 1983:50, s 150, Bengtsson, B., Allemansrätt och markägarskydd, s 105. 
643 Bengtsson, B., Allemansrätt och markägarskydd, s 105. 
644 Jareborg, N., Brotten. Andra häftet. Förmögenhetsbrotten, s 46. 
645 Jareborg, N., Brotten. Andra häftet. Förmögenhetsbrotten, s 48. 
646 Det äldre rättsfallet NJA 1944 s 277 aktualiserar förvisso också åverkanbrottet. I målet var fråga om 
huruvida A, som genom olovligt tagande av ris från växande träd tillägnat sig björkris och tallris, gjort sig 
skyldig till såväl stöld som skadegörelse. Högsta domstolen fann att eftersom A handlat uteslutande i 
tillägnelsesyfte, var stadgandet om skadegörelse inte tillämpligt. I stället dömdes A för stöld. Så som 
uttalas i kommentaren till nu gällande brottsbalk konsumeras även nu skadegörelsebrottet av stöldbrottet. 
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6.3 De straffrättsliga reglerna och allemansrättens subjekt 

6.3.1 Inledning 
Som framgår har flera fall, av nyttjande av mark under åberopande av allemansrätten, i 
rättspraxis befunnits medföra icke tillåten besittningsrubbning. Det torde stå klart att 
nyttjande av annans mark under åberopande av allemansrätten kan medföra 
besittningsrubbning i otillåten omfattning. Därvid kan man tala om att en yttersta gräns 
för allemansrätten, i snäv bemärkelse, kan skönjas. Nyttjande av annans mark under 
åberopande av allemansrätten får aldrig ske på sådant sätt att besittningen rubbas i 
alltför stor omfattning. På samma sätt torde stå klart att åverkansreglerna har stor 
betydelse vid bedömning av huruvida ett visst nyttjande ska anses vara ett tillåtet eller 
otillåtet allemansrättsligt nyttjande. Även ett nyttjande som resulterar i ringa skada som 
är till men för annans rätt är ett straffrättsligt otillåtet nyttjande och faller därmed inte in 
under den allemansrättsliga nyttjanderätten. På samma sätt synes ett nyttjande som 
innebär tillgodogörande av naturprodukter som är ekonomiskt värdefulla för 
markägaren eller annan rättighetshavare vara ett nyttjande av annans mark som är icke 
tillåtet enligt allemansrättens regler. 
 
De straffrättsliga reglerna kräver emellertid för sin tillämpbarhet att det finns en 
gärningsman. För att brott ska föreligga krävs att gärningsmannens gärning uppfyller 
samtliga i brottsbeskrivningen angivna rekvisit. Dessa så kallade objektiva rekvisit 
måste enligt täckningsprincipen vara täckta av gärningsmannens uppsåt eller 
oaktsamhet - vad som brukar betecknas som de subjektiva rekvisiten. Därtill kommer att 
de brott, som det är fråga om i denna avhandling, förutsätter att någon effekt av 
handlingen uppträtt.647  
 

6.3.2 De straffrättsliga reglerna och utövaren 
En utövare av allemansrätten, som vid utövandet gör sig skyldig till gärning som är 
straffbelagd, kan ställas till ansvar härför. Därvid faller det sig naturligt att anta att 
allmänna straffrättsliga principer för fastställande av ansvar kan tillämpas. Det förefaller 
som om det är just detta subjekt som har varit föremål för den allmänna diskussionen 
om gränserna för allemansrätten i snäv bemärkelse. Vid fastställande av ansvar kan 
utövarens gärning bedömas vad avser såväl brottsstadgandets objektiva rekvisit som 
frågan huruvida oaktsamhet eller uppsåt förelegat. Den enskilde utövaren, som till 
exempel vandrar över en, annan tillhörig, äng och därvid orsakar en ringa skada, kan 
dömas för åverkan. Rätten att nyttja annans mark under åberopande av allemansrätten 
kan därvid sägas begränsas av den straffrättsliga regleringen i fråga. Ett 
allemansrättsligt nyttjande som resulterar i ringa skada som är till men för annans rätt är 

                                                                                                                                               
Se Holmqvist, L. m.fl., Brottsbalken. En kommentar. Del I (1 - 12 kap.) Brotten mot person och 
förmögenhetsbrotten m.m., s 12:3ff - särskilt s 12:8. 
647 Leijonhufvud, M. och Wennberg, S., Straffansvar, 7 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm 2005, kapitel 
2 och 3. 
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ett allemansrättsligt otillåtet nyttjande. På samma sätt förhåller det sig med den utövare 
som slår upp ett tält på en plats som bedöms utgöra hemfridszon. Tältaren kan bedömas 
ha gjort sig skyldig till besittningsrubbning och dömas enligt 8 kap. 11 § 2 st 
brottsbalken. Därvid kan man också säga att den allemansrättsliga nyttjanderätten 
begränsas av den straffrättsliga regleringen. Nyttjande av annans mark under 
åberopande av allemansrätten får aldrig ske på sådant sätt att besittningen rubbas i 
alltför stor omfattning.  
 

6.3.3 De straffrättsliga reglerna och utövaren i kollektivet 
När det emellertid är fråga om gärning som har begåtts av flera, och här aktualiseras 
utövaren i kollektivet, måste emellertid en delvis annan diskussion föras. 
Gärningsmannen behöver i och för sig inte vara en enda person, även om det av 
brottsbeskrivningarna skulle kunna uppfattas så. I stället är även 
medgärningsmannaskap möjligt. Ett medgärningsmannaskap innebär att två eller flera 
tillsammans utför den i brottsbeskrivningen angivna gärningen, men att ingen av dem 
eller inte alla av dem uppfyller samtliga rekvisit. Medgärningsmannaskapet regleras 
särskilt i 23 kap. 4 § brottsbalken om medverkansbrott, enligt vilket lagrum varje 
gärningsmans straffansvar skall bedömas i förhållande till det uppsåt eller den 
oaktsamhet som ligger honom/henne till last.648 I Madeleine Leijonhufvuds och 
Suzanne Wennbergs bok om straffansvaret sägs att ”[b]rottsbeskrivningarna tolkas med 
andra ord på det sättet att uttrycket ´den som…´ kan ersättas med ´de som 
tillsammans…´. Det får till följd att kausaliteten bedöms utifrån det gemensamma 
handlandet. Det behöver inte styrkas vems eller vilkas av de deltagandes handlande som 
orsakat effekten”.649 För att medgärningsmannaskap ska komma ifråga krävs att de 
deltagande handlat i samråd eller i ett tyst samförstånd.650  
 
Även om de straffrättsliga reglerna enligt allmänna straffrättsliga principer kan 
tillämpas på utövaren av allemansrätten, är det inte lika självklart att de kan tillämpas på 
utövaren i kollektivet. För att medgärningsmannaskap ska komma i fråga krävs, förutom 
att viss effekt uppträder och att de objektiva rekvisiten täcks av uppsåt eller oaktsamhet, 
att de deltagande handlat i samråd eller i tyst samförstånd. Det förefaller som om detta 
sammantaget måste vara svårt att visa i de allra flesta fall av kollektivets utövande av 
allemansrätten. Den straffrättsliga regeln kan i så fall inte tillämpas, eftersom något 
brott inte har begåtts. Detta innebär i sin tur att en delvis annan diskussion om 
allemansrättens innehåll måste föras i förhållande till utövaren i kollektivet, jämfört med 
utövaren. Där den straffrättsliga regleringen för utövaren innebär att allemansrättsligt 
nyttjande inte får ske så att ens ringa skada som är till men för annans rätt uppstår, kan 
den straffrättsliga regleringen inte sägas innebära detsamma för utövaren i kollektivet. 
När utövaren i kollektivet nyttjar annans mark under åberopande av allemansrätten, kan 

                                                 
648 Se Leijonhufvud, M. och Wennberg, S., Straffansvar, s 125ff, Holmquist, L. m.fl., Brottsbalken. En 
kommentar. Del II (13 - 24 kap.). Brotten mot allmänheten och staten m.m., Studentutgåva, Norstedts 
Juridik, Stockholm 2007, s 23:61ff. 
649 Leijonhufvud, M. och Wennberg, S., Straffansvar, s 125. Se också Holmquist, L. m.fl., Brottsbalken. 
En kommentar. Del II (13 - 24 kap.). Brotten mot allmänheten och staten m.m., s 23:48ff. 
650 Leijonhufvud, M. och Wennberg, S., Straffansvar, s 125. Se också Holmquist, L. m.fl., Brottsbalken. 
En kommentar. Del II (13 - 24 kap.). Brotten mot allmänheten och staten m.m., s 23:48ff. 
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mycket väl skada som är till men för annans rätt uppstå - utan att detta är straffrättsligt 
angripbart.  
 
Nyttjanden av annans mark som är belagda med straff för utövaren, behöver inte vara 
straffbelagda för utövaren i kollektivet, eftersom det är den enskildes, för sig sedda, 
aktivitet som är föremål för de straffrättsliga reglerna. Om den enskilde utövaren 
vandrar över en äng och därvid orsakar en upptrampad stig skulle åverkansreglerna 
kunna komma att tillämpas. Om däremot flera personer var för sig vandrar över samma 
äng och orsakar en upptrampad stig, kan åverkansreglerna vanligen inte tillämpas. Det 
innebär i sin tur att markägaren, eller annan rättighetshavare, i fallet med utövaren i 
kollektivet måste tåla större skada än i fallet med den enskilde utövaren. 
Allemansrättens innehåll synes därvid inte bestämmas av i vilken usträckning 
markägaren måste tåla viss skada eller måste tåla viss rubbning i sin besittning, utan av 
de straffrättsliga reglernas utformning. 
 

6.3.4 De straffrättsliga reglerna och kanalisatören 
Diskussionen om allemansrättens innehåll får ytterligare en dimension när den förs ur 
kanalisatörens perspektiv. I det tidigare refererade fallet NJA 1986 s 637651 var det fråga 
om ett kollektivt utövande - men då ett särskilt sådant, eftersom det var fråga om ett 
kanaliserat nyttjande. I fallet väcktes åtal endast mot kanalisatören, som av domstolarna 
befanns vara ansvarig för stöld. Kanalisatörens ansvar omfattade därvid inte endast den 
fysiska aktivitet som han själv hade utfört, utan han ansvarade också för det plockande 
som de enskilda plockarna hade företagit.  
 
Enligt allmänna straffrättsliga principer kan endast fysiska personer begå brott och 
ådömas ansvar - varvid straffansvaret är personligt. En juridisk person kan således inte 
begå brott eller ådömas brottspåföljd. Brott kan emellertid begås inom ramen för en 
verksamhet. Beroende på huruvida brottet bedöms vara begånget av en enskild inom 
verksamheten eller utgöra en del av verksamheten som sådan, kan därvid också olika 
personer komma att ställas till ansvar för brottet.652 Om brottet bedöms vara inbyggt i 
verksamheten som sådan, till exempel vid plockande av vitlav i mycket stor omfattning 
inom ramen för en verksamhet, kan den ansvarige för verksamheten ställas till ansvar 
för detta.653  
 
Härvid bör diskussionen i kapitel 5 hållas i minnet. Där konstaterades dels att det 
allemansrättsliga nyttjandet i vitlavsplockarmålet inte avser utövande av allemansrätten 
utan kanalisering av allemansrätten, dels att verksamheten i målet bedrevs i form av ett 
aktiebolag, men att de enskilda plockarna, av vad som synes framgå av domen, inte var 
anställda i bolaget. Enligt redogörelsen i hovrätten hade kanalisatören träffat plockarna i 
Göteborg och förklarat att ”han var villig att köpa den lav som de kom att plocka. Lars 
P och Britt-Marie K överenskom med polackerna att göra en gemensam resa. Lars P 

                                                 
651 Rättsfallet refereras ovan i kapitel 4.1 och diskuteras ingående i kapitel 5 ovan. 
652 Leijonhufvud, M. och Wennberg, S., Straffansvar, s 77ff. 
653 Diskussionen kan jämföras med den diskussion som fördes i kapitel 5.3 ovan om den juridiska 
personens möjligheter att ha rättigheter och skyldigheter. 
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skulle anvisa var det fanns vitlav i stora mängder --- Samtliga färdades till nu 
ifrågavarande plats. Britt-Marie K och Lars P tog några dagars semester under det att 
fem polacker plockade vitlav.” När Lars P bedöms vara ansvarig för brottet bör detta ha 
föregåtts av en bedömning av dels att brottet hade begåtts inom ramen för en 
verksamhet, dels att Lars P var legal företrädare för denna verksamhet. I kapitel 5 
konstaterades också att plockande av vitlav i liten mängd är allemansrättsligt tillåtet. 
Det är därför fullt möjligt att var och en av de enskilda plockarna har hållit sig inom 
allemansrättens gränser i sitt enskilda utövande av allemansrätten. 
 
När domstolen bedömer, att plockandet av vitlav i målet faller utanför allemansrättens 
gränser, görs detta genom att de straffrättsliga reglerna tillämpas på kanalisatören. Med 
den terminologi som används i denna avhandling är det därmed inte i första hand 
utövningen av allemansrätten - det fysiska plockandet - som domstolen har förhållit sig 
till, utan till kanaliseringen av plockandet.  
 
Det förefaller emellertid som om argumentationen i Högsta domstolen avser både 
utövandet och kanaliseringen, varvid den tillåtna kanaliseringen av allemansrätten 
förefaller vara beroende av vad som är tillåtet utövande. Det sägs dels att ”plockande” 
av vitlav i ringa omfattning är allemansrättsligt tillåtet, dels att ”organisering” av 
plockande i sådan stor omfattning som det är fråga om i målet är otillåtet. Själva 
plockandet utgör utövande av allemansrätten, vilket är tillåtet om det är fråga om en 
mindre mängd. Organiseringen avser kanalisering av allemansrätten, vilket sägs vara 
otillåtet om plockandet avser så stor mängd som i detta fall.  
 
Det är fullt möjligt att tänka sig en situation, där en enskild utövare hade kunnat utföra 
samma handling som alla personerna tillsammans i vitlavsplockarfallet. Det förefaller 
då troligt att denne enskilde utövare hade befunnits vara straffrättsligt ansvarig för stöld, 
eftersom svaret på frågan om vad som är tillåten kanalisering av allemansrätten synes 
vara avhängigt vad som är tillåtet utövande av allemansrätten. Det förefaller, av 
domstolens argumentation i vitlavsplockarmålet att döma, som om en liten mängd vitlav 
är tillåtet att plocka, medan en stor mängd är otillåtet att plocka - om plockningen kan 
hänföras till en gärningsman. Den frågan har emellertid aldrig prövats i domstol, 
eftersom det som prövades i vitlavsplockarfallet var vad som var tillåten kanalisering av 
allemansrätten. 
 

6.3.5 De straffrättsliga reglerna som en ”yttersta gräns” för 
allemansrätten 

De straffrättsliga reglerna förmår tydligen att bestämma en ”yttersta gräns” för 
allemansrätten, endast när det finns ett utpekbart straffrättsligt ansvarigt 
allemansrättsligt subjekt. Det finns det när en enskild utövare utövar allemansrätten och 
när en kanalisatör kanaliserar allemansrätten, men inte när utövaren i kollektivet utövar 
allemansrätten. Den straffrättsliga regleringen av allemansrätten har av Jonas Ebbesson 
sagts utgöra den handlingsrelaterade gränsen för allemansrätten - en gräns som han 
menar kompletteras av den effektrelaterade gränsen i de skadeståndsrättsliga reglerna 
respektive i markägarens möjlighet att genom förbudstalan vid vite förhindra nyttjande 
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av viss mark.654 Det allemansrättsliga subjektet utövaren i kollektivet kan emellertid 
sällan omfattas av det som Jonas Ebbesson relaterar till som ”den handlingsrelaterade 
gränsen” för allemansrätten. Detta skulle kunna uppfattas som att allemansrättens 
innehåll, i bemärkelsen vilka aktiviteter som får utföras under åberopande av 
allemansrätten, är gränslöst för utövaren i kollektivet.   
 
Problemet med avsaknaden av ett straffrättsligt ansvarigt allemansrättsligt subjekt har i 
litteraturen diskuterats såsom ”invasionsproblematiken”655 - det vill säga att mark 
nyttjas under åberopande av allemansrätten av en mängd personer utan inbördes 
samband, men på ett sätt som sammantaget blir besvärande. Diskussionen om 
invasionsproblematiken har i första hand handlat om möjligheten att stävja det 
kollektiva allemansrättsliga nyttjandet. Fokus har därvid varit inriktat på att bland annat 
de straffrättsliga gränserna för allemansrätten, vid tillämpning av de straffrättsliga 
reglerna på utövaren i kollektivet, inte förmår ge samma skydd för markägaren som de 
straffrättsliga reglerna tillämpade på utövaren eller kanalisatören. Det är således de 
straffrättsliga reglernas ineffektivitet vad gäller att skydda markägaren respektive annan 
rättighetsinnehavare som är fokus för kritiken. Denna kritik kan vara nog så berättigad. 
Det torde till exempel inte råda tvivel om att markägaren i vitlavsplockarmålet led 
skada, och att denna skada överskred vad markägaren vanligen måste anses tåla.  
  
I vitlavsplockarmålet kunde de straffrättsliga reglerna emellertid tillämpas på det 
utpekbara subjektet kanalisatören. Om det däremot inte hade funnits en kanalisatör, utan 
allemansrätten endast hade nyttjats av utövaren i kollektivet, hade situationen sett 
annorlunda ut. Effekterna av agerandet hade varit desamma som i rättsfallet - 
markägaren hade lidit skada som överskrider vad han vanligen måste anses vara skyldig 
att tåla. Eftersom de straffrättsliga reglerna emellertid inte endast handlar om huruvida 
viss effekt av ett agerande uppträtt, utan också om huruvida de objektiva rekvisit som 
finns i ett visst straffstadgande täcks av en eller flera utpekbar/-a gärningsmans/-mäns 
handlande, vilket dessutom måste omfattas av uppsåt eller oaktsamhet, kommer en 
gärningsman ofta att saknas när allemansrätten utövas av utövaren i kollektivet. 
 
Det förefaller som om den utvidgning av möjligheten att nyttja annans mark under 
åberopande av allemansrätten, till att omfatta också kanalisering av allemansrätten, som 

                                                 
654 Ebbesson, J., Kommersiellt nyttjande av allemansrätten i Svensk Juristtidning 1996-97, s 999ff. De av 
Ebbesson diskuterade gränserna kan för övrigt jämföras med den avgränsning av det allemansrättsliga 
nyttjandet som görs i magisteruppsatsen Allemansrättsliga principer. Författaren har där funnit två 
principer för definition av allemansrättens gränser - dels vad som benämns avvägningsprincipen, dels vad 
som benämns effektprincipen. Avvägningsprincipen omfattar den avvägning som domstolarna har att 
göra mellan olika inblandade intressen (främst markägarens intresse av att få ha sin mark orörd eller 
åtminstone oskadad och allmänhetens intresse av att kunna utnyttja marken under åberopande av 
allemansrätt). Denna avvägning omfattar en proportionalitetsbedömning. Effektprincipen omfattar den 
effekt en verksamhet har på markområdet. Olofsson, P., Allemansrättens principer, magisteruppsats vid 
Affärsjuridiska programmet, Linköpings universitet 1997, s 37 - 38. Ebbessons och Olofssons begrepp 
har i viss mån beröringspunkter med varandra. Olofssons effektprincip synes t ex omfatta både det av 
Ebbesson förordade begreppet handlingsrelaterade gränser och begreppet effektrelaterade gränser. I andra 
avseenden berör begreppen olika frågeställningar. 
655 Se till exempel Bengtsson, B., Lagberedningen och allemansrätten i Rättsvetenskapliga studier till 
minnet av Tore Almén, s 40, Ljungman, S., Om skada och olägenhet från grannfastighet. Ett bidrag till 
läran om immissionernas rättsliga behandling, s 267f. 
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skedde i vitlavsplockarmålet, skulle kunna finna sin förklaring här. De straffrättsliga 
reglerna är för sin tillämpbarhet beroende av en gärningsman. Genom att utvidga 
möjligheten att nyttja annans mark under åberopande av allemansrätten till att även 
omfatta kanalisering, ges också möjlighet att finna ett straffrättsligt ansvarigt 
allemansrättsligt subjekt. Den handlingsrelaterade gränsen, för att använda Jonas 
Ebbessons ord, för tillåtet allemansrättsligt nyttjande har därmed kunnat upprätthållas. 
 
 

6.4 Skadeståndsrättsliga regler och allemansrättsligt nyttjande 

6.4.1 Inledning 
Den civilrättsliga begränsningen av allemansrätten återfinns enligt bilden av 
allemansrätten i skadeståndsrätten - den gräns som Jonas Ebbesson relaterar till som den 
effektrelaterade gränsen. Därmed avses det förhållandet att ett visst nyttjande inte, 
endast på grund av att det är straffritt, per automatik också är tillåtet.656 Ett i litteraturen 
angivet exempel på en situation, där straffansvar förvisso inte kan utdömas, men där 
utövande under åberopande av allemansrätten ändå måste anses falla utanför 
allemansrättens gränser, är fallet att någon passerar genom en hage där det hålls boskap 
och därvid glömmer att stänga en grind, vilket leder till att djuren kan ta sig ut och 
skadas i trafiken.657 Att passera genom en hage med boskap är i normalfallet ett tillåtet 
nyttjande av annans mark under åberopande av allemansrätten. Utanför det 
allemansrättsligt tillåtna nyttjandet faller emellertid förbiseendet att stänga grinden till 
hagen. Ett sådant förbiseende är emellertid i normalfallet inte straffbelagt. Däremot kan 
man mycket väl föreställa sig att beteendet skulle kunna ligga till grund för ett 
skadeståndsanspråk gentemot den försumlige. 
 
Bertil Bengtsson har konstaterat att möjligheten att erhålla skadestånd vid överträdelse 
av allemansrätten inte är särskilt praktisk - ”såvitt känt har ännu inte någon 
skadeståndstalan förekommit på denna grund.”658 Denna avhandling pekar i samma 
riktning – inte heller jag har kunnat finna något rättsfall där frågan om skadestånd för 
överträdelse av allemansrätten har prövats. Däremot fördes argumentationen om 
förbudstalan i forsränningsfallet659 på ett sätt som ligger nära en argumentation baserad 
på skadeståndsrättsliga principer. I målet fann hovrätten, att det knappast råder någon 
tvekan om att markägaren hade varit berättigad till skadestånd, om talan hade varit 
utformad som ett skadeståndsanspråk. I målet hade emellertid talan inte utformats som 
ett sådant anspråk, utan i stället hade en förbudstalan väckts. Rätten förde därefter ett 
resonemang som ligger nära en diskussion baserad på skadeståndsrättsliga principer. 
Rätten fann, efter en diskussion om skador, om vilken skada som måste tålas av 
markägaren och om arrangemang som är ensidigt inriktade på ett bestämt utnyttjande av 

                                                 
656Ebbesson, J., Kommersiellt nyttjande av allemansrätten i Svensk Juristtidning 1996-97, s 999ff. Jfr till 
exempel Jonzon, S.-G., Delin, L. och Bengtsson, B., Naturvårdslagen. En kommentar, s 36 och 
hovrättens argumentation i NJA 1996 s 495.  
657 Se Bengtsson, B., Allemansrätten: vad säger lagen?, s 21. 
658 Bengtsson, B., Lagberedningen och allemansrätten i Rättsvetenskapliga studier till minnet av Tore 
Almén, s 40. 
659 NJA 1996 s 495. 
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en fastighet - vilket till sin karaktär är sådant att det är ägnat att ge upphov till skador - 
att ”[e]n kommersiell aktivitet av större omfattning som medför risk för skador på 
annans mark, vilken i och för sig inte kan leda till straffansvar för arrangören men som 
på goda grunder kan förutsättas ge upphov till ett skadeståndsansvar för denne, måste 
enligt hovrättens mening kunna förhindras eller förebyggas med stöd av rättsordningen 
genom ett vitesförbud.”660 
 
Jag har valt att diskutera forsränningsfallet i samband med skadeståndsreglerna, i stället 
för att göra det under en särskild rubrik Förbudstalan och allemansrättsligt nyttjande. 
Ingen av instanserna i NJA 1996 s 495 har diskuterat särskilt kring förutsättningarna för 
ett vitesförbud. Möjligheten att begränsa allemansrättslig utövning och kanalisering 
genom utfärdande av vitesförbud, skulle kanske kunna uppfattas vara ännu en ”yttersta 
gräns” för allemansrätten. Argumentationen i forsränningsfallet förefaller emellertid 
ligga nära en argumentation baserad på skadeståndsrättsliga principer och förefaller ha 
mycket gemensamt med en diskussion rörande skadeståndsrättsliga överväganden. 
Därtill kommer det förhållandet, att tillämpningen av såväl de straffrättsliga som de 
skadeståndsrättsliga reglerna visar, att innehållet i allemansrätten i snäv bemärkelse 
skiftar, de olika allemansrättsliga subjekten emellan, och att det skulle kunna uppfattas 
som om innehållet för utövaren i kollektivet är gränslöst. Därvid har behovet av en 
utvidgad studie av det allemansrättsliga nyttjandet i rättspraxis - som del i sedvanans 
övergång till sedvanerätt - aktualiserats.  Det förefaller som om också möjligheten att 
rikta en förbudstalan är beroende av att det finns ett subjekt att rikta den mot - varför 
utövaren i kollektivet även här ”faller mellan stolarna” . Med hänsyn tagen dels härtill, 
dels till hur argumentationen fördes i forsränningsmålet, förefaller en särskild utredning 
om vitesförbudsmöjligheten, som en gräns för det allemansrättsliga nyttjandet, inte 
kunna bidra med skärvor av större betydelse till den mer nyanserade bilden av 
allemansrätten. 
  

6.4.2 Allmänt om skadestånd 

6.4.2.1 Skadebegreppets systematisering 
Skadeståndsrättens regler har den ekonomiska ersättningen i fokus.661 En förutsättning 
för att ersättning ska komma i fråga är att skada föreligger. Vad skadebegreppet 
innefattar är dock mindre lättfångat än vad det vid en första blick kan te sig. Håkan 
Andersson har konstaterat att man ”[r]ealt talar --- om skada såsom en fysisk 
försämring av ett föremål eller av den mänskliga kroppen. Ekonomiskt sett är skada 
kostnader, inkomstbortfall eller värdeminskning; den ekonomiska skadan kan vara en 
följd av en fysisk skada, men kan också uppstå utan sådan. Ideell skada är svår att 

                                                 
660 Hovrättens domskäl  i NJA 1996 s 495.  
661 Att skadeståndsrättens regler har den ekonomiska ersättningen i fokus är inte detsamma som att hävda 
att ersättningen är skadeståndets enda funktion. Det finns åtskillig litteratur som diskuterar 
skadeståndsrättens många olika funktioner. Skadeståndets funktion av att vara både reparativt, preventivt 
och utgöra upprättelse vid kränkning, finns diskuterat i bland annat Hellner, J. och Radetzki, M., 
Skadeståndsrätt, 7 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm 2006, s 39ff, Andersson, H., Skyddsändamål och 
adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, s 19 och vidare i den diskussion som Andersson för om 
skyddsändamålsläran. 
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definiera, men den handlar i vart fall om vissa värden som inte motsvaras av ekonomisk 
förlust; det är lättare att tala om ideell ersättning, och sådan utgår i lagstadgade fall för 
vissa personliga lidanden och obehag.”662 Av detta kan man sluta sig till att 
skadebegreppet omfattar flera från varandra skilda ”skador”, med det gemensamt att de 
bedöms vara ersättningsgilla.663 
 
Rent allmänt delas skador systematiskt i första hand in i person- och sakskador samt ren 
förmögenhetsskada.664 Där personskador är skador som hänför sig till fysiska och 
psykiska skador som uppkommer på personkroppen, är sakskador fysiska skador på 
såväl fast som lös egendom. Personskador omfattar således till exempel benbrott, sår 
och sjukdomar av olika slag, medan sakskador omfattar till exempel sönderslagna saker 
och på annat sätt förstörd egendom. Som sakskada räknas också en skada som inte 
medför att egendomen i fråga är obrukbar, men som medför en oönskad estetisk 
förändring. Från person- och sakskadorna särskiljs den rena förmögenhetsskadan. En 
ren förmögenhetssskada är enligt 1 kap. 2 § skadeståndslagen ”sådan ekonomisk skada 
som uppkommer utan samband med att någon lider person- eller sakskada.”665 Mark 
som har fått ett lägre attraktionsvärde på grund av en händelse som av något skäl inte 
betecknas som sakskada, skulle till exempel kunna vara drabbad av en ren 
förmögenhetsskada.  
 
I NJA 2004 s 566 var bland annat fråga om huruvida ett krav avseende ersättning för 
sanering av drivmedel, som i samband med en trafikolycka hade runnit ut på vägbanan, 
avsåg sakskada eller ren förmögenhetsskada. Högsta domstolen uttalade därvid ”[a]tt 
utsläpp av drivmedel och andra oljeprodukter kan innebära att mark förorenas på ett 
sådant sätt att det uppkommer en sakskada är klart. Detta innebär dock inte, i enlighet 
med vad ovan sagts, att varje utsläpp innefattar en sakskada. Om ett utsläpp är av så 
begränsad omfattning att det inte förorsakar något egentligt men kan någon sakskada 
inte anses ha uppkommit. Detsamma gäller om de negativa effekterna av ett utsläpp inte 
är så begränsade men kan undanröjas genom obetydliga åtgärder.” I just detta fall fann 
Högsta domstolen emellertid att vägbanan hade skadats på ett sådant sätt att sakskada 
hade uppkommit.  
 
Den rena förmögenhetsskadan brukar ofta exemplifieras med en person som blir utsatt 
för ett brott av något slag och som därvid åsamkas skada, till exempel en person som 
blir utsatt för kortbedrägeri och som därvid gör en ekonomisk förlust. Den ekonomiska 
förlusten har i detta fall inget samband med vare sig sak- eller personskada, utan är en 
ren förmögenhetsskada - och den är enligt huvudregeln rörande ren förmögenhetsskada 
                                                 
662 Andersson, H., Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, s 297. 
663 Håkan Andersson resonerar kring det förhållandet att det kan synas vara en bakvänd ordning att den 
skadeståndsrättsligt relevanta skadan definieras utifrån ersättningen. Han konstaterar emellertid att det 
som är intressant i skadeståndsrätten just är den ersättningsgilla skadan, ”en definition av skadebegreppet 
oberoende av skadeståndsregeln vore därför meningslös.” Andersson, H., Skyddsändamål och adekvans. 
Om skadeståndsansvarets gränser, s 297.  
664 Denna grova indelning av olika skadetyper tjänar framför allt syftet att introducerande ge en enkel 
överblick över den skadeståndsrättsliga systematiken. För en vidare diskussion - se till exempel Hellner J. 
och Radetzki, M., Skadeståndsrätt, Andersson, H., Skyddsändamål och adekvans. Om 
skadeståndsansvarets gränser. 
665 1 kap. 2 § skadeståndslagen. 
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ersättningsgill, eftersom den vållats genom brott.666 Omvänt är rena 
förmögenhetsskador som inte vållats genom brott, inte ersättningsgilla enligt 
huvudregeln. 
 
NJA 2004 s 566 åskådliggör, att redan själva avgörandet av vad för slags skada det i det 
konkreta fallet är fråga om, innefattar svårigheter. Särskilt vid miljöskador, sakskador 
som drabbar miljön - det vill säga en sådan skada som var fråga om i NJA 2004 s 566 - 
är gränsdragningen mellan de olika skadeslagen ofta svår att dra. I Jan Hellners och 
Marcus Radetzkis Skadeståndsrätt konstateras att ”[v]ad som skall betraktas som ren 
förmögenhetsskada beror i viss mån av hur man bestämmer personskada respektive 
sakskada. Ofta blir ren förmögenhetsskada subsidiär till person- och sakskada.”667 
 

6.4.2.2 Kausalitetsbegreppet 
Skadebegreppet definieras också systematiskt utifrån kausalitetsbegreppet.668 Begrepp 
som direkt och indirekt skada - det vill säga skada som direkt drabbar en person 
respektive skada som är en följd av att någon annan har lidit en skada - stammar 
sålunda från en systematisering av skadan i förhållande till orsakssambandet mellan en 
viss händelse och skadan.  
 
Enkelt uttryckt handlar kausalitetsbegreppet om orsakssambandet mellan en viss 
händelse och en skada. Mårten Schultz har i sin avhandling uttryckt detta med att ”[e]tt 
påstående om att orsakssamband föreligger i ett enskilt fall är alltså ett påstående om att 
något har hänt i den fysiska verkligheten, en skillnad av något slag har inträffat i 
världen. --- Kausalitetsbedömningen är på detta sätt en faktisk bedömning.”669 
Kausalitetsbedömningen brukar ofta förstås i termer av att en viss händelse ska vara en 
nödvändig betingelse eller ett nödvändigt villkor för den skada som uppstått.670  
 
Vilken eller vilka av alla möjliga orsakande händelser som tillmäts betydelse vid skade- 
och ersättningsbedömningen är avhängigt en kausalitetsvärderande lära. Adekvansläran 
och skyddsändamålsläran är exempel på två sådana läror. 671  
                                                 
666 2 kap. 2 § skadeståndslagen. Jfr dock 32 kap. 1 § miljöbalken, enligt vilket lagrum skadestånd betalas 
ut för personskada och sakskada samt ren förmögenhetsskada som verksamhet på en fastighet har orsakat 
i sin omgivning. I lagrummet görs därmed ett avsteg från huvudregeln att den rena förmögenhetsskadan 
ska ha orsakats genom brott för att vara ersättningsgill. Enligt lagrummets andra stycke ersätts emellertid 
en ren förmögenhetsskada som inte har orsakats genom brott, endast om skadan är av någon betydelse. 
Det avsteg från huvudregeln om den rena förmögenhetsskadans beroende av brott för sin 
ersättningsgiltighet, mildras således genom föreskriften om att skadan i fråga måste vara av någon 
betydelse. 
667 Hellner J. och Radetzki, M., Skadeståndsrätt, s 335. 
668 Jfr Andersson, H., Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, s 300ff, Hellner 
J. och Radetzki, M., Skadeståndsrätt, s 195ff, Schultz., M., Kausalitet. Studier i skadeståndsrättslig 
argumentation, Jure Förlag, Stockholm 2007. 
669 Schultz, M., Kausalitet. Studier i skadeståndsrättslig argumentation, s 47. 
670 Schultz, M., Kausalitet. Studier i skadeståndsrättslig argumentation, s 47f, Hellner J. och Radetzki, 
M., Skadeståndsrätt, s 195ff. 
671 Begreppet kausalitetsvärderande lära används av Mårten Schultz i hans avhandling om den 
skadeståndsrättsliga kausaliteten, densamme, Kausalitet. Studier i skadeståndsrättslig argumentation,      
s 47. Ang adekvansläran och skyddsändamålsläran - se till exempel Andersson, H., Skyddsändamål och 
adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, Hellner J. och Radetzki, M., Skadeståndsrätt, s 202 ff. 
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Den förra läran innebär att endast om orsakssambandet mellan händelseförloppet och 
skadan är adekvat föreligger skadeståndsskyldighet. Vid avgöranden rörande huruvida 
adekvat kausalitet, adekvat orsakssamband, föreligger eller ej, spelar förutsebarheten av 
det inträffade en relativt stor roll. I NJA 1993 s 41 konstaterar Högsta domstolen att 
”[e]n grundsats inom skadeståndsrätten är att det skall föreligga adekvat kausalitet 
mellan en handling och en inträffad skada för att skadestånd skall kunna utgå. Genom 
kravet på adekvat kausalitet förhindras att alltför oväntade och avlägsna 
skadeverkningar ersätts.” Det förefaller som att denna lära måste vara mycket öppen i 
såväl sin formulering som i sin tillämpning.672 För den senare lärans del har Håkan 
Andersson i sin avhandling presenterat en övergripande förklaringsmodell, där såväl 
skadevållarens som den skadelidandes perspektiv har lyfts fram. Därvid visar 
Andersson att det är fråga om många olika ändamålsresonemang som förs. Läran utgår 
från att en skada är ersättningsgill endast om skadan faller inom skyddsändamålet för 
den ifrågavarande skadeståndsregeln.673  
 
Det är alltså tydligen så att inte alla skadebringande händelser ger upphov till 
skadeståndsskyldighet, utan endast sådana fall i vilka sambandet mellan händelse och 
skada är av ett visst kvalificerat slag. 
 

6.4.2.3 Samverkande skador 
I diskussionen om skadebegreppet och kausalbegreppet intresserar frågan om vem som 
är eller kan vara skadeståndsansvarig. Enligt den skadeståndsrättsliga huvudregeln är 
den ansvarig som med uppsåt eller av oaktsamhet vållat annan skada.674 En fråga, som 
väcker intresse i samband med det allemansrättsliga nyttjandet av annans mark, är hur 
ett vållande som åstadkommits genom flera personers sammanlagda agerande kan 
bedömas. Detta brukar i den skadeståndsrättsliga litteraturen gå under benämningen 
samverkande orsaker eller konkurrerande orsaker.675  
 
Samverkande orsaker avser det förhållandet att var och en av de utpekade faktorerna är 
en nödvändig betingelse för att skada ska inträffa. Det vill säga, avsaknad av en faktor 
leder till att skada inte uppstår, eftersom varje faktor för sig inte är tillräcklig för att 
orsaka skada. Konkurrerande orsaker avser det förhållandet att var och en av de 
utpekade faktorerna är tillräckliga för att orsaka skada. Det rättsliga problemet avser 
frågan vem av alla personer bakom de skadeorsakande betingelserna som skall/ kan 
hållas skadeståndsansvarig.676 

                                                 
672 Jfr Hellner J. och Radetzki, M., Skadeståndsrätt, s 202 ff. 
673 Andersson, H., Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, s 159ff och kapitel 
11 respektive kapitel 12. 
674 2 kap. 1 § skadeståndslagen. 
675 Se Hellner, J. och Radetzki, M., Skadeståndsrätt, s 212ff, Schultz, M., Kausalitet. Studier i 
skadeståndsrättslig argumentation, s 461ff, Andersson, H., Skyddsändamål och adekvans. Om 
skadeståndsansvarets gränser, s 293f. 
676 Andersson, H., Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser, s 293f, Schultz, M., 
Kausalitet. Studier i skadeståndsrättslig argumentation, s 461ff, Hellner, J. och Radetzki, M., 
Skadeståndsrätt, s  212ff. 
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Det skadeståndsrättsliga problemet uppkommer således då en skada har uppstått, men 
ingen särskild person kan sägas ha orsakat skadan. Av tusen personer som vandrar över 
en äng har ingen särskild orsakat skada. Tillsammans har de tusen personerna emellertid 
åstadkommit en stig över ängen. I den mån stigen är en icke önskvärd förändring av 
marken, är stigen att betrakta som en sakskada. Som sådan är skadan ersättningsgill om 
kausalitet kan påvisas, vilket inte torde vara något problem i detta fallet, och om en 
kausalitetsvärderande lära tillämpad på fallet leder till bedömningen att skadestånd bör 
komma i fråga. I den delen kan emellertid problem uppstå.  
 
Mårten Schultz har i sin avhandling Kausalitet. Studier i skadeståndsrättslig 
argumentation argumenterat för att problemet med samverkande skadeorsaker bäst låter 
sig lösas genom att distinktionen mellan olika typer av orsaksproblem görs tydlig. 
Därvid skiljer Mårten Schultz mellan alternativ kausalitet, samverkande orsaker och 
självständigt konkurrerande orsaker. Alternativ kausalitet avser den situationen, att det 
finns flera förklaringar till att en skada uppstått, men endast en är sann. Problemet i 
denna situation är att bedömaren inte vet vilken av de olika förklaringarna som är sann. 
Samverkande orsaker avser den situationen att två eller flera faktorer var nödvändiga för 
att skadan skulle inträffa, men att skadan inte skulle ha inträffat om någon av faktorerna 
hade saknats. Situationen med självständigt konkurrerande orsaker avser att två eller 
flera faktorer - var för sig - var tillräckliga för att skadan skulle inträffa.677  
 
Mårten Schultz finner därvid att, när orsaksproblemet avser alternativ kausalitet, är detta 
inte ett problem som avser kausalitetsbegreppet. Det är i stället en fråga om bristande 
kunskap om en viss situation. Samverkande kausalitet menar han inte heller vara ett 
problem som hör samman med kausalitetsbegreppet. I stället skall alla faktorer betraktas 
som orsaker till skadan - ”om vi nu förutsätter att samtliga faktorer bottnar i en 
ansvarsgrundande händelse”.678 Vad som däremot kan vara problematiskt är hur 
ansvaret ska fördelas mellan de orsakande personerna, och ett stort problem därvid hör 
enligt Mårten Schultz argumentation samman med kausalitetsvärderingen av de olika 
orsakerna. Situationen med självständigt konkurrerande har vid ett flertal tillfällen 
prövats av domstol och uppfattas i svensk juridisk litteratur vara en svårare situation 
som kräver särskilda överväganden.679   
 

6.4.3 Skadeståndsrättsliga överväganden avseende 
allemansrättsligt nyttjande 

Vid allemansrättsligt nyttjande aktualiseras de allmänna skadeståndsrättsliga principer 
som säger att den som av oaktsamhet vållat annan skada skall ersätta denna. Ett 
nyttjande av annans mark under åberopande av allemansrätten som i något avseende 
leder till en skada ger således upphov till en ersättningssituation såvida oaktsamt eller 
uppsåtligt beteende har legat till grund för skadan. Den skada som kommer ifråga torde 

                                                 
677 Schultz, M., Kausalitet. Studier i skadeståndsrättslig argumentation, s 461ff. 
678 Schultz, M., Kausalitet. Studier i skadeståndsrättslig argumentation, s 464. 
679 Hellner, J. och Radetzki, M., Skadeståndsrätt, s  212ff. Se emellertid Schultz, M., Kausalitet. Studier i 
skadeståndsrättslig argumentation, s 461ff, som argumenterar för att denna situation egentligen inte är ett 
problem. Schultz hänvisar därvid till den empiriska orsaksmodell som hans avhandlingsarbete vilar på.  
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vara att klassa som en fysisk skada, en sakskada, och kanske också som en miljöskada. 
Av resonemanget i NJA 2004 s 566 att döma är det emellertid också möjligt att vissa 
skador skulle kunna vara att bedöma som ren förmögenhetsskada. I en sådan situation är 
skadan ersättningsgill bara om den uppstått genom brott. 
 
Den skadeståndsrättsliga regleringen vid miljöskador återfinns framför allt i 32 kap. 
miljöbalken, dit de tidigare gällande skadeståndsbestämmelserna i 1986 års 
miljöskadelag680 utan större förändringar överfördes i samband med miljöbalkens 
införande.681 Enligt rubriken till kapitel 32 i miljöbalken regleras i kapitlet skadestånd 
för vissa miljöskador. Således skulle även andra skador än de som räknas upp i kapitlet 
kunna falla in under beteckningen miljöskada - för sådana miljöskador kommer då 
emellertid inte skadestånd att kunna utgå enligt miljöbalkens regler. Detta senare är vad 
som synes gälla för skador orsakade av allemansrättsligt nyttjande. För att skadestånd 
enligt 32 kap. miljöbalken ska komma ifråga förutsätts nämligen att skadorna orsakats 
av en verksamhet som har anknytning till fastigheten682, att skadorna är av sådant slag 
som faller in under beteckningarna störning683, sprängning684 eller grävning685, samt att 
skadan ska ha drabbat omgivningen686.  
 
Det allemansrättsliga nyttjandet avser en verksamhet som har bedrivits på annans mark 
varvid i första hand ägaren av marken, inte omgivningen, har drabbats av skada. 
Grunden för skadeståndsansvaret vid allemansrättsligt nyttjande synes i stället behöva 
sökas i allmänna skadeståndsrättsliga principer. Därvid kommer emellertid även vissa 
av de principer som gäller vid tillämpning av miljöbalkens skadeståndsregler att tas i 
beaktande.687  
 
En av dessa principer är att en markägare i viss omfattning måste tåla förslitningar eller 
obehag från sin omgivning. Detta gäller oavsett om förslitningarna eller obehaget härrör 
från allemansrättsligt nyttjande eller från nyttjande av annat slag, till exempel utsläpp av 
olika slag.688 En regel med denna innebörd finner man i 32 kap. 1 § 3 st miljöbalken:  
 

Skada som inte har orsakats med uppsåt eller genom vårdslöshet ersätts bara i 
den utsträckning den störning som har orsakat skadan inte skäligen bör tålas 
med hänsyn till förhållandena på orten eller till dess allmänna förekomst under 
jämförliga förhållanden.689  

                                                 
680 Miljöskadelag (1986:225). 
681 Se prop. 1997/98:45, del 2, s 340ff. Reglerna i 32 kap. miljöbalken är därmed inte nya till sitt innehåll, 
utan utgör en sammanställning av regler som redan tidigare gällt - antingen genom lag eller som oskrivna 
rättsprinciper. Se också Hellner, J. och Radetzki, M., Skadeståndsrätt, s 328. 
682 32 kap. 1 § miljöbalken. 
683 32 kap. 3 § miljöbalken. 
684 32 kap. 4 § miljöbalken. 
685 32 kap. 5 § miljöbalken. 
686 32 kap. 1 § miljöbalken. 
687 Jfr tidigare gällande regler och vad som sägs i prop. 1985/86:83, s 38, samt Bengtsson, B. m.fl., 
Miljöbalken. En kommentar, 32 kap. 1 §. 
688 Ljungman, S., Om skada och olägenhet från grannfastighet. Ett bidrag till läran om  immissionernas 
rättsliga behandling, s 263 ff, Hellner, J. och Radetzki, M., Skadeståndsrätt, s 332f, prop.1985/86:83,      
s 40ff, SOU 1983:7, s 52ff  jfr med s 251, Bengtsson, B. m.fl., Miljöbalken. En kommentar, 32 kap 1 §. 
689 32 kap. 1 § 3 st miljöbalken. 
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Detta brukar refereras till som regeln om allmän- och ortsvanlighet. Regeln utgör en 
avgränsning av vad som får företas på annans mark under åberopande av 
allemansrätten.  
 
Det är således möjligt för markägaren att begära skadestånd, för skada som uppstått i 
samband med allemansrättsligt nyttjande, bara om de olägenheter han drabbas av 
överstiger den toleranspunkt - vad markägaren rimligen måste tåla - som gäller för 
ifrågavarande geografiska plats och typ av olägenhet.690 Vad markägaren rimligen 
måste tåla - vad som utgör den så kallade toleranspunkten - varierar. Koordinater, som 
toleranspunkten är beroende av, är vilken typ av olägenhet som markägaren drabbas av, 
var marken är belägen, när skadan har skett och vilka allmänna värderingar som kan 
anses råda.691  
 
Som exempel på detta kan diskussionen under arbetet med 1909 års jordabalk, om rätten 
att plocka skogsbär, lyftas fram. Vid den tidpunkten gällde frågan huruvida 
bärplockningen var att anse som ”oskyldig” eller om den faktiskt innebar en ekonomisk 
förlust, en skada, för markägaren.692 Bedömningen av bärplockningen i dag är att denna 
inte orsakar ersättningsgill skada. Att viss skada ändå har uppstått, i bemärkelsen att en 
fysisk förändring har skett, torde vara klart. Skadan bedöms emellertid i dag understiga 
toleranspunkten. Bärplockning utgör, oavsett omfattning, en av de allemansrättsliga 
aktiviteterna och orsakar som sådan - per definition - en icke ersättningsgill skada. På 
samma sätt har frågan om allmänhetens tillgång till badstränder varit föremål för en 
diskussion rörande huruvida nyttjandet leder till ersättningsgill skada eller ej. Den 
diskussionen har följt friluftslivets utbredning till att omfatta fler och nya aktiviteter. 
Toleranspunktens läge är således inte statiskt utan föremål för variation.693  
 
Det kan för övrigt noteras att toleranspunkten, och resonemanget om denna, spelade en 
stor roll för utgången i forsränningsmålet.  
 
 

6.5 De skadeståndsrättsliga reglerna och allemansrättens 
subjekt 

6.5.1 Diskussion om betydelsen av en utpekbar skadevållare 
Liksom de straffrättsliga reglerna för sin tillämpbarhet kräver att det finns en utpekbar 
gärningsman, kräver de skadeståndsrättsliga reglerna för sin tillämpbarhet att det finns 
                                                 
690 Ljungman, S., Om skada och olägenhet från grannfastighet. Ett bidrag till läran om immissionernas 
rättsliga behandling, bland annat s 78, s 202ff och s 263ff. 
691 Ljungman, S., Om skada och olägenhet från grannfastighet. Ett bidrag till läran om immissionernas 
rättsliga behandling, s 264 ff, Westerlund, S., Nutida allemansrättsliga frågor i Miljörättslig tidskrift 
1995:1, se t.ex. s 82 och 86. Jfr också Bengtsson, B., Allemansrätt och markägarskydd, s 17ff. 
692 Ljungman, S., Om skada och olägenhet från grannfastighet. Ett bidrag till läran om immissionernas 
rättsliga behandling, s 263 ff, Bengtsson, B., Lagberedningen och allemansrätten i Rättsvetenskapliga 
studier till minnet av Tore Almén, s 33-42. 
693 Jfr Ljungman, S., Om skada och olägenhet från grannfastighet. Ett bidrag till läran om 
immissionernas rättsliga behandling, s 262 f. 
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en utpekbar skadevållare. I tillämpningen av de skadeståndsrättsliga reglerna på de olika 
allemansrättsliga subjekten visar sig samma ”skilda” innehåll i allemansrätten i snäv 
bemärkelse, som kom till synes i tillämpningen av de straffrättsliga reglerna. 
 
En utövare av allemansrätten kan vid sitt utövande åstadkomma skada, vilken han som 
enskild utövare ansvarar för skadeståndsrättsligt. Den utövare som mycket ofta vandrar 
över en äng och som därvid orsakar en stig är skadeståndsskyldig i den mån stigen är 
oönskad och utövaren har varit vårdslös eller uppsåtligt har anlagt stigen. Detta kan 
förklaras med att markägaren eller annan rättighetshavare inte ska behöva tåla skador 
som överstiger toleranspunkten. En viss skada och/eller olägenhet måste en markägare 
tåla av sin omgivning. Om skadan emellertid överstiger vad som kan anses vara rimligt 
dels med avseende på skadetypen, dels med avseende på vad som måste anses vara 
allmänt accepterat på den ifrågavarande orten måste markägaren inte tåla den. Sådan 
skada ska skadevållaren i stället ersätta.  
 
När emellertid flera utövare vandrar över samma äng och därvid orsakar en stig, är detta 
ofta inte längre en situation där skadeståndsrättsliga regler kan tillämpas. Oavsett att 
markägaren också i detta fall har åsamkats en skada som överstiger toleranspunkten, har 
en skadeståndsgrundande skada ofta inte uppstått. För att de samverkande handlingarna 
ska ge upphov till en skadeståndsrätt måste de vara utförda vårdslöst eller med uppsåt 
att orsaka skada. I samband med allemansrättsligt nyttjande av annans mark får man nog 
emellertid anta, att de tusen personer, som har vandrat över ängen och därvid har 
orsakat en stig, vanligen vare sig har agerat vårdslöst eller har uppsåtligen orsakat 
skada. Detta för med sig, att trots att en skada har uppstått, i form av en stig över ängen, 
föreligger ingen rätt till skadestånd. Detta får betydelse i diskussionen om att 
allemansrättens innehåll bestäms av de skadeståndsrättsliga reglerna. 
 
I de fall vårdslöst eller uppsåtligt handlande kan sägas föreligga är situationen förstås 
annorlunda. Då utgör stigen som de 1000 personerna har trampat upp en skada som är 
ersättningsgill. I den situationen blir det också intressant att närmare analysera vilken 
typ av orsaksproblem som är för handen. Att det problemet i praktiken torde vara svårt 
att lösa är uppenbart - frågor såsom vem skadevållaren är, hur ansvaret ska fördelas, hur 
ersättningsanspråket ska fördelas behöver besvaras och där saknas ofta information.  
 
Av diskussionen framstår det som om marken, vid allemansrättsligt nyttjande, enligt 
skadeståndsrättsliga principer inte får tillfogas skada till men för markägaren. Denna 
princip förefaller dock endast gälla vid tillämpning av de skadeståndsrättsliga reglerna 
på det allemansrättsliga subjektet utövaren. Vid tillämpning på utövaren i kollektivet 
gäller principen inte - eftersom det är den enskildes, för sig sedda, aktivitet som är 
föremål för de skadeståndsrättsliga reglerna.  
 
Liksom diskussionen om de straffrättsliga reglerna för med sig att allemansrättens 
innehåll synes få ytterligare en dimension, när fokus ställs på kanalisatörens nyttjande, 
förefaller även diskussionen om de skadeståndsrättsliga reglerna föra med sig detta. I 
forsränningsfallet var det fråga om ett kollektivt utövande av allemansrätten - men i en 
kanalisatörs regi. I målet prövades aldrig kanalisatörens skadeståndsrättsliga ansvar, 
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men det konstateras att ”[d]et råder enligt hovrättens mening knappast någon tvekan om 
att Per N... [markägaren], om han utformat sin talan som ett skadeståndsanspråk, hade 
varit berättigad att få ersättning av Karsten Y...[kanalisatören] för de skador som 
orsakats av deltagare i de av Karsten Y... anordnade forsfärderna.”694 De skador som 
markägaren hade tillfogats i målet var tydligen av sådant slag, att skadeståndsansvar 
troligen hade kommit i fråga, om talan därom hade väckts. 
 
I målet fann Högsta domstolen de enskilda utövarnas utövande av allemansrätten vara 
allemansrättsligt tillåten utövning - ”[d]et får antas att envar forsrännare som nyttjar 
Norrströmmen på Per N:s fastighet håller sig inom ramen för allemansrätten.” Däremot 
befann sig kanaliseringen av allemansrätten utanför ramen för allemansrätten - 
”[s]kadorna och olägenheterna överstiger klart vad Per N i sin egenskap av 
fastighetsägare måste tåla på grund av allemansrätten.” I målet prövades således 
tillåtligheten av kanalisering av allemansrätten. I detta fall bedömdes kanaliseringen 
vara otillåten, eftersom den innebar så stora skador och olägenheter för markägaren. 
Utövandet av allemansrätten befanns däremot vara tillåtet.  
 
Det förefaller rimligt att domstolen, om den skulle ställas inför en situation där en enda 
utövare åker med en flotte i en fors och därvid orsakar samma skador som sammantaget 
orsakades i forsränningsfallet, skulle finna detta vara ett otillåtet allemansrättsligt 
nyttjande. Det var i forsränningsfallet de skador som markägaren hade åsamkats som 
var avgörande för bedömningen av kanalisatörens ansvar. Skadorna hade emellertid 
faktiskt uppstått vid själva utövandet - kanaliseringen hade endast möjliggjort 
utövandet. Om då en enda person i sin utövning av allemansrätten orsakar samma skada 
som flera personer inom ramen för en näringsverksamhet, förefaller det rimligt att också 
denna enda utövare anses ha gått utanför allemansrättens gränser. Detta är emellertid en 
fråga som domstolen inte har tagit ställning till, eftersom forsränningsmålet inte avsåg 
prövning av gränserna för utövandet av allemansrätten. Det var endast kanaliseringen 
som var föremål för domstolens prövning.   
 

6.5.2 De skadeståndsrättsliga reglerna som en ”yttersta gräns” för 
allemansrätten 

Liksom de straffrättsliga reglerna förmår de skadeståndsrättsliga reglerna tydligen att 
bestämma en ”yttersta gräns” för allemansrätten, endast när det finns ett utpekbart 
skadeståndsrättsligt ansvarigt allemansrättsligt subjekt. När den enskilde utövaren 
orsakar skada genom sitt utövande eller kanalisatören orsakar skada genom sin 
kanalisering kan skadeståndsrättsliga regler tillämpas och därmed sägas bestämma en 
”yttersta gräns” för allemansrätten - användande av annans mark under åberopande av 
allemansrätten får aldrig orsaka markägaren eller rättighetsinnehavaren en skada som 
överstiger toleranspunkten. När det däremot är fråga om utövaren i kollektivet saknas 
ett utpekbart skadeståndsrättsligt ansvarigt allemansrättsligt subjekt. Därmed synes inte 

                                                 
694 NJA 1996 s 495. 
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heller den effektrelaterade gränsen för allemansrättsligt nyttjande kunna upprätthållas 
för utövaren i kollektivet.695 
 
I forsränningsfallet var fråga om ett kollektivt utövande i en kanalisatörs regi. Om 
markägaren skulle åsamkas samma skada av en enskild utövares forsränning, är det 
rimligt att anta att domstolen skulle finna detta utövande av allemansrätten gå utanför 
allemansrättens gränser. Markägaren har åsamkats större skador än han måste tåla. 
Skulle domstolen däremot pröva om markägaren måste tåla samma skada, men nu 
orsakad av tusen forsrännare, skulle svaret troligen bli det motsatta - eftersom det är den 
enskildes, för sig sedda, aktivitet som är föremål för de skadeståndsrättsliga reglerna. 
 
Diskussionen i forsränningsmålet avseende kanalisatörens ansvar för verksamheten sker 
till exempel utifrån skadeståndsrättsliga principer. I just den frågan förefaller 
diskussionen såväl berättigad som att leda till en principiellt acceptabel 
intresseavvägning mellan å ena sidan markägaren och å andra sidan de i kanalisatörens 
verksamhet deltagande enskilda utövarna och kanalisatören själv. Om en kanalisatör 
emellertid inte hade funnits, hade det heller inte funnits ett utpekbart 
skadeståndsrättsligt ansvarigt allemansrättsligt subjekt. Effekterna av agerandet hade 
varit desamma som i forsränningsmålet - men det hade inte funnits en utpekbar person 
som enligt de skadeståndsrättsliga reglerna hade kunnat sägas vara ansvarig för skadan.  
 
Det förefaller som om utvidgningen, av möjligheten att nyttja annans mark under 
åberopande av allemansrätten, till att också omfatta kanalisering, även vad gäller det 
skadeståndsrättsliga ansvaret och ansvaret avseende förbud mot fortsatt nyttjande, skulle 
kunna förklaras av behovet av att finna en utpekbar person för reglernas tillämpning. 
Den effektrelaterade gränsen för tillåtet allemansrättsligt nyttjande har därmed kunnat 
upprätthållas gentemot fler personer än endast den enskilde utövaren. 
 
Det bör för övrigt framhållas, att nyttjaren av annans mark under åberopande av 
allemansrätt, oavsett vilket allemansrättsligt subjekt det är fråga om, inte har rätt att i sin 
tur kräva skadestånd vid intrång i allemansrätten. I förarbetena till skadeståndslagen 
uttalas särskilt att ingen ersättning utgår till den som lider intrång i allemansrätten - till 
exempel någon som inte kan nyttja strand på grund av att denna smutsats ned eller något 
liknande.696 
 
 

6.6 En framåtblickande summering 
De straff- och skadeståndsrättsliga reglerna skulle kunna sägas utgöra en yttersta gräns 
för alla nyttjandeformer. Det vore möjligt att hävda att hyresrättens yttersta gräns utgörs 
av vissa straff- och skadeståndsrättsliga regler - men man diskuterar inte hyresrätten 
genom att referera till straff- och skadeståndsrättsliga regler. Däremot förefaller det som 
om diskussionen om allemansrätten i stor utsträckning har kommit att fokuseras på de 

                                                 
695 Se kapitel 6.3.5 ovan och den diskussion som fördes där om möjligheten att upprätthålla den 
handlingsrelaterade gränsen av allemanrätten. 
696 Prop. 1985/86:83, s 39f. 
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skadeståndsrättsliga och straffrättsliga reglerna - såsom utgörande de yttersta gränserna 
för allemansrätten - i stället för att fokusera på de allemansrättsliga reglerna själva.  
 
Det förhållandet, att rätten att nyttja annans mark under åberopande av allemansrätten 
har utvidgats till att omfatta inte bara utövning av allemansrätten utan också 
kanalisering av allemansrätten, synes till exempel ha sin grund i de straff- och 
skadeståndsrättsliga reglernas utformning. I såväl vitlavsplockarmålet som 
forsränningsfallet förefaller nyttjandet av annans mark under åberopande av 
allemansrätten ha lett till skador som markägaren rimligen inte behöver tåla. Genom att 
utvidga rätten att nyttja annans mark under åberopande av allemansrätten till att även 
omfatta kanalisering, har ett straff- och skadeståndsrättsligt ansvarigt allemansrättsligt 
subjekt funnits att vända sig emot. Om man däremot hade valt att hävda att det 
allemansrättsliga nyttjandet endast omfattar utövning, hade det inte funnits ett ansvarigt 
subjekt. Därmed hade de straff- och skadeståndsrättsliga reglerna inte kunnat tillämpas, 
eftersom det inte hade funnits någon att tillämpa dem på.  
 
I avhandlingen har frågan ställts om allemansrätten kan ses som en del av en reglering 
syftande till lämplig markanvändning, för hushållning med naturresurser. Det förefaller 
som om det vore möjligt att förstå åtminstone utgången i forsränningsfallet som att 
domstolen faktiskt uppfattar allemansrätten vara en del av en sådan reglering. I 
forsränningsmålet säger Högsta domstolen att: ”Hinder föreligger vidare inte mot att 
allemansrätten utnyttjas kommersiellt; inte minst för att göra avlägsen eller eljest 
svåråtkomlig natur tillgänglig för fler människor finns också på många håll i vårt land 
anläggningar för att underlätta olika slag av friluftsliv.” Bakom bedömningen att 
kanalisering av allemansrätten bör vara tillåten skulle en grundläggande föreställning 
kunna ligga om att mark, som uppfattas vara lämplig för allemansrättsligt utövande, 
också bör användas för utövning av allemansrätten. Kanalisering av allemansrätten kan 
ses som ett sätt att nyttja marken på ett lämpligt sätt, eftersom marken görs tillgänglig 
för flera människor och för olika slag av friluftsliv. Att låta marken skadas genom ett 
alltför intensivt allemansrättsligt nyttjande, vore emellertid inte att hushålla med 
naturresurserna. Genom att acceptera kanalisatören som allemansrättsligt subjekt kan 
såväl skadeståndsanspråk som vitesförbud riktas mot kanalisatören.697 
 
Såvida målets utgång faktiskt är att finna i en föreställning om att mark som en 
begränsad naturresurs bör användas ändamålsenligt, eller med ett annat ord, lämpligt, 
för hushållning med naturresurser, synes Högsta domstolens dom inte kunna ifrågasättas 
- det förefaller vara väl avvägda bedömningar som har gjorts för att uppnå ett lämpligt 
markanvändande för hushållning med resurser. Om däremot en effektiv 
markanvändning hade eftersökts, hade Högsta domstolen rimligen argumenterat 
annorlunda och därvid också kommit fram till ett annan domslut. 
 
                                                 
697 Bertil Bengtsson har kommenterat att det kommersiella nyttjandet av allemansrätten, i NJA 1996 s 
495, i princip godtogs av Högsta Domstolen ”om också med en föga träffande motivering.” Att det 
förekommer olika anläggningar för utövande av friluftsliv menar Bengtsson inte vara skäl för att tillåta 
kommersialiserad allemansrätt. ”Däremot hade man kunnat åberopa att för friluftsliv just i sådan natur det 
kunde behövas erfaren ledning, vilket man knappast kan räkna med att få gratis i alla lägen”.  Bengtsson, 
B., Allemansrätt och naturskydd – problem vid en friluftslagstiftning i Festskrift till Gösta Walin, s 48.  
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Högsta domstolen hade i sin argumentation kunnat ta utgångspunkt i ett resonemang om 
att gratis resursutnyttjanden vanligen uppfattas hämma effektivitet.698 Domstolen hade 
därvid kunnat slå fast, att mark kan nyttjas under åberopande av allemansrätten endast 
genom utövning, och att allt annat nyttjande faller utanför den allemansrättsliga 
regleringen. Kanalisatören hade i så fall inte kunnat driva sin verksamhet under 
åberopande av allemansrätten. Det förefaller som om kanalisatören hade kunnat 
förbjudas fortsätta med sin verksamhet, även med denna senare motivering. 
Kanalisering skulle emellertid även fortsättningsvis vara möjlig - men endast efter 
ingånget avtal med markägaren. Därmed skulle den ”stötande” situationen, att en 
kanalisatör kan tjäna pengar på att organisera aktiviteter på annans mark utan att 
markägaren får vare sig del av vinsten eller har gett sitt medgivande till verksamheten, 
som det talades om i kapitel 5.4.1, avvärjas. 
 
Det förefaller som om marken därmed skulle kunna fortsätta att nyttjas för samma 
ändamål som hittills. Sedan kanalisatören träffat avtal med markägaren, skulle han 
kunna kanalisera utövandet av allemansrätten - marken kan därmed fortsätta att vara 
allemansrättsligt tillgänglig för utövning. Den kanalisatör som vill nyttja marken i sin 
näringsverksamhet kan även fortsättningsvis göra det, och markägaren frånhänds vare 
sig bestämmanderätten eller rätten att erhålla inkomsten från marken699. En sådan 
lösning förefaller inte innebära en mindre ändamålsenlig, eller lämplig, användning av 
marken. Däremot kan man tänka sig att en sådan lösning i förlängningen skulle innebära 
att utövaren inte bara får betala kanalisatören för dennes tjänst, utan att han också får 
betala kanalisatörens kostnader till markägaren. Detta skulle i sin tur kunna leda till att 
färre valde att nyttja marken allemansrättsligt i kanalisatörens verksamhet. Därtill måste 
man nog också uppmärksamma risken att markägaren väljer att inte ingå avtal med 
kanalisatören. Skulle markägaren välja att inte ingå avtal med kanalisatören, skulle de 
enskilda utövarna visserligen kunna utöva allemansrätten, i snäv bemärkelse, men sådan 
utövning som kräver viss handledning av kanalisatör vore omöjlig att genomföra. Med 
ett sådant scenario kan förstås möjligheten att fortsatt nyttja marken lämpligt, 
ändamålsenligt, diskuteras.  
 
Det förefaller som om diskussionen om allemansrätten är präglad av avsaknaden av, av 
lagstiftaren, stiftade regler och av försöken att ”passa in” allemansrätten i en redan 
existerande, av lagstiftaren, rättslig reglering. Det är nog gott och väl - men säger 
förhållandevis lite om innehållet i allemansrätten. Det förefaller vara mer givande att, 
precis som när vi talar om hyresrätten, fokusera på allemansrätten som sådan, i stället 
för att i första hand referera till straff- och skadeståndsrättsliga regler. 
 
Ett sätt att analysera innehållet i allemansrätten, i bemärkelsen vilka aktiviteter som får 
utföras på annans mark under åberopande av allemansrätten, är att studera 
allemansrätten ur ett sedvanerättsligt perspektiv. Sett ur det perspektivet ”skapas” 
allemansrätten i domstolens argumentation kring rättsinstitutet. Domstolen har en 
exklusiv rätt att fastslå vad som är sedvanerätt (jämför kapitel 2), men den är samtidigt 

                                                 
698 Se t.ex. Dahlmann, C., Glader, M. och Reidhav, D., Rättsekonomi. En introduktion, Studentlitteratur, 
Lund 2002, Skogh, G., och Lane, J.-E., Äganderätten i Sverige. En lärobok i rättsekonomi. 
699 Se diskussionen i kapitel 3.3.3.2 ovan. 
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en del i en större samhällelig kontext där diskussionen - argumentationen - för 
utvecklingen av rätten framåt.  
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7 Allemansrättens gränser i en sedvanerättslig kontext 

7.1 Inledning 
Diskussionen i detta kapitel fokuserar på de aktiviteter som får utföras på annans mark 
under åberopande av allemansrätten. Om den i institutet allemansrätten ingående rätten 
att nyttja annans mark endast skulle ange att det finns en rätt att nyttja annans mark, 
men inte skulle tala om vilka aktiviteter nyttjanderätten innefattar, vore nyttjanderätten 
tämligen intetsägande. Endast om institutet allemansrätten också innehåller regler som 
anger vilka aktiviteter som får utföras vid nyttjandet av marken, kan nyttjanderätten 
tryggt omsättas i faktiskt nyttjande. Det är dessa aktiviteter som avhandlas i detta 
kapitel. Aktiviteterna benämns nedan allemansrättsliga aktiviteter och kan förstås som 
”vad man faktiskt, fysiskt får göra på annans mark under åberopande av 
allemansrätten”. 
 
Allemansrättens innehåll, i bemärkelsen vilka aktiviteter som får utföras på annans mark 
under åberopande av allemansrätten, kan inte bestämmas endast av skadestånds- och 
straffrättsliga regler700, för om det vore så skulle man kunna dra slutsatsen att 
allemansrätten i snäv bemärkelse, för åtminstone utövaren i kollektivet, är obegränsad. I 
såväl domstolarnas rättstillämpning, som i lagstiftarens arbete och i den rättsliga 
doktrinen talas emellertid om, och argumenteras kring, allemansrätten som sedvanerätt. 
Det tycks därvid inte vara så att allemansrätten i snäv bemärkelse skulle vara 
obegränsad. 
 
 

7.2 Allemansrättsliga aktiviteter i rättspraxis 

7.2.1 Inledning 
Det som avhandlas i detta kapitel är den av domstolen fastställda sedvanerätten, vad 
gäller vilka aktiviteter som får utföras på annans mark under åberopande av 
allemansrätten. Diskussionen i kapitel 2 ledde fram till slutsatsen att det är domstolen, 
som, genom att ge en viss sedvana rättslig relevans, ”skapar” sedvanerätten. 
Diskussionen i kapitel 2 och kapitel 4, om hur en rättsregel kan fyllas med ett innehåll, 
ledde dessutom fram till slutsatsen att sedvanerätt erhåller sitt innehåll på samma sätt 
som regler stiftade av lagstiftaren erhåller sitt innehåll.  
 
Utifrån de slutsatser som dras i kapitel 4 finns anledning att särskilt studera domstolens 
argumentation kring olika aktiviteter företagna på annans mark under åberopande av 
allemansrätten. I detta avsnitt studeras därför den bild av de allemansrättsliga 
aktiviteterna, som tonar fram i rättspraxis. Detta görs genom att de reella 
omständigheter som tillmäts betydelse i det enskilda fallet lyfts fram. 
 

                                                 
700 Se diskussionen i kapitel 6 ovan. 
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7.2.2 RH 2001:32 
I RH 2001:32 förefaller det som om den allemansrättsliga användningen utgörs av 
utövandet av friluftsliv, vari synes ingå rätten att röra sig fritt i området. Utövandet av 
friluftsliv tycks uppfattas böra ske i viss särskild natur. 
 
I RH 2001:32 rörde det sig om avstyckning av ett område bebyggt med en sjöbod. Såväl tingsrätten 
(fastighetsdomstolen) som hovrätten gick på länsstyrelsens linje och fann att styckningslotten inte var 
lämplig för avstyckning.   
 
Avstyckningslotten i målet låg inom ett område som utgjorde strandskyddsområde, 
ingick i ett större område av riksintresse för friluftslivet och omfattades av särskilda 
hushållningsbestämmelser. Sedan lantmäterimyndigheten hade beslutat om avstyckning, 
yrkade länsstyrelsen att beslutet om avstyckning skulle upphävas. Länsstyrelsen 
anförde, att det förhållandet att marken omfattades av särskilda markanvändningsregler, 
medförde restriktioner mot tillkomst av fritidsbebyggelse. Länsstyrelsen argumenterade 
vidare att ”[d] et föreligger dock en uppenbar risk för att sjöboden, exempelvis efter en 
försäljning av fastigheten, kommer att nyttjas som fritidsbostad och att marken därvid 
privatiseras.” Detta fann länsstyrelsen vara en situation som måste förebyggas - ”[e]n 
avstyckning skulle medföra en påtaglig risk för att sjöboden på sikt ändras till 
fritidsbostad, vilket på denna plats skulle utgöra en från allmän synpunkt olämplig 
bebyggelse. Vidare medför avstyckningen att syftet med strandskyddet motverkas.”  
 
I fastighetsdomstolen fördes ungefär samma argumentation och där konstaterades att 
strandskyddets syfte är ”bl. a. att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv.” 
Även fastighetsdomstolen fann att det förelåg risk för en förändrad användning av 
fastigheten. ”Som exempel kan nämnas att sovplatser inreds i en sjöbod och att denna 
härefter får tjäna som enklare fritidsstuga. Även i sådana fall föreligger typiskt sett risk 
för ökad privatisering, t.ex. genom att staket reses eller genom att trädgårdsmöbler 
placeras på tomtplatsen, vilket är ägnat att minska den allemansrättsliga 
tillgängligheten.” Fastighetsdomstolen fann att det förelåg ”en icke obetydlig risk för att 
sjöboden på sikt tas i anspråk för något sådant ändamål”. ”En sådan utveckling är inte 
önskvärd och strider mot de intressen som bl.a. bestämmelserna om strandskydd är 
avsedda att skydda.” 
 
Det framgår inte hur hovrätten argumenterade, utan i rättsfallet konstateras endast att 
hovrätten avslog överklagandet.  
 
Den allemansrättsliga aktiviteten nämns inte uttryckligen i målet. Den kommer i stället 
till synes i argumentationen kring markens användning. Om marken kring sjöboden 
tillåts bli avstyckad, riskerar den att privatiseras - vilket, säger fastighetsdomstolen - ”är 
ägnat att minska den allemansrättsliga tillgängligheten.” Det förefaller av denna 
argumentation som om en allemansrättslig aktivitet är att röra sig över mark. 
Möjligheten att utöva denna aktivitet kan inte upprätthållas om marken privatiseras (se 
mer om hemfridszonen i kapitel 8 nedan).  
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Den allemansrättsliga aktiviteten ”att röra sig över mark” förefaller dessutom ingå i den 
allemansrättsliga aktiviteten ”utövande av rörligt friluftsliv. Argumentationen om risken 
att marken privatiserades, till men för den allemansrättsligt tillgängligheten, 
tillsammans med den argumentation som länsstyrelsen och fastighetsdomstolen förde, 
om att syftet med strandskyddet skulle motverkas vid en avstyckning och konstaterandet 
att syftet med strandskyddet bland annat är att trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv, tyder på att den allemansrättsliga aktiviteten i målet förstås som utövande av 
friluftsliv. Detta intryck förstärks av att länsstyrelsen, till utvecklande av sin talan, 
anförde att ”[d]et avstyckade området --- ingår i ett större område som är av 
riksintresse för friluftslivet.”   
 
Utövandet av friluftslivet tycks uppfattas böra ske på därför lämplig mark. Den marken 
är, i målet, tydligen del i ”ett större område” på Bohuskusten och är bebyggd med en 
sjöbod. Länsstyrelsen anför i sin talan att ”[s]jöbodar utgör - såsom i förevarande fall - 
normalt förrådsbyggnader och avsikten är inte att dessa skall avstyckas till egna 
fastigheter. Av hävd har sjöbodarna på Orust använts för yrkes- eller husbehovsfiske. 
De utgör ett karaktäristiskt och synnerligen värdefullt inslag i den bohusländska miljön.  
--- Sjöbodarna har dock bibehållit sitt värde för landskapsbilden och landskapets 
tillgänglighet.” Den mark som har uppfattats vara av riksintresse för friluftslivet - den 
måste alltså ha uppfattats vara lämplig för friluftslivet - var således en för Bohuskusten 
traditionell miljö. Varför just denna mark har uppfattats vara lämplig för utövande av 
friluftsliv framgår inte utan kan diskuteras. Eftersom markens karaktär har uppfattats 
vara av betydelse, bör dess utformning emellertid ha spelat en roll i målet. Kanske avser 
diskussionen i denna del att ge uttryck för uppfattningen att utövande av friluftsliv 
också avser en ”upplevelse” av den miljö där utövandet sker. Friluftslivet hade annars 
kunnat ske i vilken natur som helst, men i detta mål sägs särskilt att det var fråga om 
mark som var av riksintresse för friluftslivet. Denna miljö är en traditionell ”urgammal” 
fiskemiljö - inkluderande dels naturmiljön, dels den gamla kulturbebyggelsen.  
 
Av såväl länsstyrelsens som fastighetsdomstolens argumentation att döma, tycks det 
som om den allemansrättsliga aktiviteten att utöva friluftsliv fordrar ett större 
sammanhängande område. Enligt såväl fastighetsdomstolens som hovrättens domslut 
tilläts inte en avstyckning. En avstyckning hade inneburit att en liten del, av ett större 
område, undandrogs allemansrättslig tillgänglighet. Eftersom avstyckningen inte tilläts, 
bör intresset, av att bevara det större området ”oinskränkt”, ha bedömts väga tungt. En 
avstyckning synes medföra att möjligheten att utöva allemansrätten, innebärande 
utövande av rörligt friluftsliv i den därför lämpliga natur- och kulturmiljön, omöjliggörs 
- eftersom aktiviteten utövande av rörligt friluftsliv förefaller kräva stora 
sammanhängande områden.    
 

7.2.3 Ab-323/77 
Också i Ab-323/77 förefaller det som om, den till allemansrätten hänförliga, 
argumentationen avser det rörliga friluftslivet.  
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I målet, ett överklagande av kommuns beslut att utöva förköpsrätt avseende en skärgårdsfastighet, fann 
Regeringsrätten att det låg inom kommunens kompetens att förvärva mark för att främja det rörliga 
friluftslivet, varför överklagandet lämnades utan bifall. 
 
I målet anförde klaganden bland annat att fastigheten var ”belägen inom ett ur 
naturvårdssynpunkt ömtåligt område och någon ändrad användning av Fångö 1:12 
[den omtvistade fastigheten] än den nuvarande är därför icke tänkbar”. Klaganden 
menade vidare att det inte låg inom den kommunala kompetensen att förvärva egendom 
för nyttjande enligt allemansrättens regler: ”Kommunal kompetens att förvärva Fångö 
1:12 har kommunfullmäktige försökt att motivera med hänvisning till att kommunen 
skulle vara ansvarig för den framtida skärgårdsplaneringen och att kommunen även 
skulle vara huvudman för utvecklingen av det rörliga friluftslivet.--- Kommunen svarar 
visserligen i stor utsträckning för idrottsplatser, simhallar, slalombackar, 
campingplatser o dyl men detta avser speciella anläggningar hänförliga till kommunal 
service i allmänhet. Däremot kan det under inga förhållanden anses vara en kommunal 
angelägenhet att för kommunens pengar förvärva fastigheter till vilka allmänheten har 
fritt tillträde för utövande av friluftsliv enligt allemansrätten.”  
 
Det verkar som om klaganden uppfattar den allemansrättsliga aktiviteten bestå i 
utövande av rörligt friluftsliv. Av klagandens sätt att argumentera synes det vidare 
kunna antas att hon uppfattar utövande av friluftslivet vara något annat än sådana 
aktiviteter som sker på idrottsplatser, i simhallar och slalombackar eller på 
campingplatser. Det som skiljer de olika aktiviteterna åt synes vara platsen där 
aktiviteterna utförs. Detta framträder än tydligare i klagandens fortsatta argumentation: 
”Friluftsfolket har redan nu obegränsad tillgång till fastigheten Fångö 1:12 med dess 
öar, kobbar och skär och kommunen synes ej avse någon ändring däri. Kommunens 
förvärv av fastigheten Fångö 1:12 är ej heller erforderlig för tillgodoseende av eller 
tryggande av allemansrätten. Det rörliga friluftslivet har för övrigt tillgång till hela den 
väldiga skärgården --- jämte väldiga strövområden inom kommunen på fastlandet. 
Absurd är därför tanken att kommunen skulle ha behov av att förvärva Fångö 1:12 för 
att tillgodose det rörliga friluftslivet inom kommunen.” Den allemansrättsliga aktiviteten 
”utövande av friluftsliv” avser tydligen, enligt klagandens mening, aktiviteter knutna till 
naturen. Därtill nämns strövande som en särskild aktivitet. Det förhållandet. att 
klaganden finner det uteslutet att marken skulle kunna användas för något annat 
ändamål än det redan nu pågående, torde kunna uppfattas som att hon anser att marken 
är väl lämpad för allemansrättsligt nyttjande. Kanske uppfattar sökanden marken vara 
lämpad för allemansrättsligt nyttjandet - utövande av friluftsliv - därför att hon uppfattar 
utövande av friluftslivet avse en ”upplevelse” av den natur där utövandet sker. Den 
natur som klaganden i så fall uppfattas böra upplevas, tycks vara dels ”den väldiga 
skärgården”, dels ”väldiga strövområden”. Det är således fråga om en naturupplevelse 
som avser stora, sammanhängande områden. 
 
Länsstyrelsen säger i sitt beslut bland annat att kommunen har lagliga möjligheter att 
förvärva mark för fritidsändamål och att beslutet inte strider mot den kommunala 
kompetensen. Länsstyrelsen säger vidare om köpet av marken, att kommunen har rätt att 
tillförsäkra sig den ”mark som behövs för bebyggelseutveckling. Hit räknas också mark 
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för fritidsändamål, även om särskilda fritidsanordningar inte planeras på området”. 
Länsstyrelsen säger att det får anses visat att ”fastigheten ur rekreationssynpunkt tillagts 
ett betydande realvärde.” Det framgår vidare, säger länsstyrelsen, att ”inom 
Valdemarsviks kommun ligger en stor del av den obrutna skärgårdskust som i den 
fysiska riksplaneringen har förklarats ha riksintresse och som enligt statsmakternas 
riktlinjer skall planeras så att dess värde för friluftsliv, naturvård och kulturminnesvård 
säkerställes.”  
 
Mot bakgrund av att klaganden har anfört markens allemansrättsliga tillgänglighet som 
utgörande ett hinder för kommunens köp - och därvid lyft fram att den allemansrättsliga 
aktiviteten består i utövande av friluftsliv - förefaller det som om länsstyrelsens 
argumentation till viss del bör bestå av argument emot klagandens påstående. Det 
förefaller därför inte orimligt att förstå länsstyrelsens argumentation rörande markens 
intresse för friluftsliv och fritidsändamål såsom argument rörande den allemansrättsliga 
aktiviteten, även om länsstyrelsen inte explicit talar om allemansrätten. Gentemot 
klagandens argument, att det inte är en kommunal angelägenhet att förvärva fastigheter 
till vilka allmänheten redan har tillgång enligt allemansrättens regler för utövande av 
friluftsliv, argumenterar länsstyrelsen i så fall att mark får förvärvas för fritidsändamål 
utan att ”särskilda fritidsanordningar” planeras. Med uttrycket ”fritidsändamål” utan 
”särskilda fritidsanordningar” kan det hållas för troligt att länsstyrelsen avser utövande 
av friluftsliv. Eftersom länsstyrelsens beslut är ett ”svar” på klagandens argumentation, 
bör uttrycket ”utövandet av friluftsliv” kunna förstås som en allemansrättslig aktivitet. 
Länsstyrelsen gör därmed samma bedömning av innehållet i allemansrätten, i snäv 
bemärkelse, som klaganden.  
 
Länsstyrelsen finner dessutom att marken har intresse för ”friluftsliv, naturvård och 
kulturminnesvård” och att markens användning ska planeras så att dessa intressen, eller 
värden, säkerställs. Den värdering av marken och dess användning som kom till synes i 
klagandens argumentation finns tydligen också i länsstyrelsens argumentation. Marken 
uppfattas vara lämplig för utövande av friluftsliv, en allemansrättslig aktivitet. Vad som 
är avgörande för att marken uppfattas vara lämplig för utövande av friluftsliv, syns lika 
lite som i klagandens argumentation. Det förhållandet att länsstyrelsen påpekar att 
”fastigheten ur rekreationssynpunkt tillagts ett betydande realvärde”, tyder emellertid 
på att något i naturens utformning ger anledning att anta att utövande av friluftsliv i 
denna miljö skänker den utövande rekreation. Det tycks som om detta uppfattas vara en 
viktig del i bedömningen av markens lämpliga användning. Det förefaller vidare, enligt 
länsstyrelsens argumentation, som om den allemansrättsliga aktiviteten utövande av 
friluftsliv, ligger nära naturvården och kulturminnesvården.  
 
Regeringsrätten, slutligen, finner i målet att ”[k]ommunen har uppgivit, att ändamålet 
med markförvärvet är att främja det rörliga friluftslivet för kommunens medlemmar 
samt naturvården. Dessa ändamål tillhör dem som det ankommer på kommun att 
tillgodose”. Inte heller Regeringsrätten refererar till allemansrätten, utan talar i stället 
om ”det rörliga friluftslivet”. Mot bakgrund av klagandens argumentation om det 
allemansrättsliga nyttjandet av marken och möjligheterna till utövande av det rörliga 
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friluftslivet, bör, med uttrycket ”det rörliga friluftslivet”, en allemansrättslig aktivitet 
avses.  
 
Det synes som om man av detta kan dra slutsatsen att de allemansrättsliga aktiviteterna i 
samtliga instanser uppfattas avse utövande av det rörliga friluftslivet. Det rörliga 
friluftslivet synes innefatta strövande, i en för det rörliga friluftslivet lämplig natur. 
Därvid tycks det som det rörliga friluftslivet uppfattas avse erhållande av rekreation. 
Rekreationen tycks uppfattas erhållas genom att det rörliga friluftslivet sker i sådan 
natur som kan skänka rekreation. Den naturen synes innefatta natur i stora områden - 
både till sjöss och på land. Utövande av friluftslivet tycks också ligga nära eller ha ett 
samband med naturvården och kulturminnesvården.701  
 

7.2.4 RÅ 1994 not 581 
Att det allemansrättsliga nyttjandet avser utövande av det rörliga friluftslivet tycks 
också uttryckas i RÅ 1994 not 581. I detta mål diskuterar sökandena det rörliga 
friluftslivet, samtidigt som de uttalar sig om möjligheterna till bad och rekreation. 
 
I målet, en ansökan om rättsprövning, hade en ansökan om upphävande av strandskydd avslagits. 
Regeringsrätten fann att det kunde ifrågasättas om det omtvistade företaget verkligen skulle påverka det 
allemansrättsliga nyttjandet av området i fråga och störa det rörliga friluftslivet. Eftersom den tillämpade 
regeln innefattade ett dispensbemyndigande som ger den beslutande myndigheten ett avsevärt mått av 
handlingsfrihet, kunde Regeringsrätten emellertid inte finna att beslutet tillkommit genom överskridande 
av denna handlingsfrihet eller efter felbedömande av fakta. Beslutet skulle därför stå fast. 
 
Sökandena i målet anförde bland annat att beslutsunderlaget för regeringens beslut 
innehöll såväl ”faktafel” som ”felaktiga bedömningar”702 och överdrivna 
värdeomdömen. Marken som sökandena önskade bebygga med fritidshus ”ingick i en 
bybildning”, det fanns redan ”en fastighet med permanenthus”, det fanns vidare ”inom 
området tio beboeliga hus” och ”[o]mrådet ingick inte i något orört skogsparti. Längs 
områdets östra del låg en kraftledningsgata.” Därtill anförde sökandena i sin 
argumentation att området gränsade till ett kalhygge och att ”[d]e värdefulla 
naturmarkerna låg längre österut. - - - Viken hade inget stort värde för bad eller 
friluftsliv. Det fanns gott om utrymmen på ön utan att några naturvärden påverkades 
negativt av den föreslagna bebyggelsen. Om ön skulle utvecklas och bli ett attraktivt 
område för rekreation och friluftsliv krävdes att fler människor fick möjlighet att flytta 
dit och arbeta där.”  
 
Regeringsrätten konstaterade att det rådande strandskyddet syftar ”till att trygga 
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land 
och i vatten för växt- och djurlivet.” Regeringsrätten fortsatte med att konstatera att 
området inte endast var ett strandskyddat område, utan att området också, enligt 
bestämmelser i naturresurslagen, var av riksintresse och därmed underkastat ytterligare 

                                                 
701 Se också Ab-37/85, RÅ 2000 not 89, RÅ 2000 not 118. 
702 Sökandena i målet bör väl egentligen ha avsett att uttrycka att de fann att bedömningen var mindre 
välgrundad, eftersom en bedömning inte är en ren kunskapsfråga, utan innehåller värderande moment. 
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restriktioner: ”Särskilt skall därvid beaktas bl.a. det rörliga friluftslivets intressen.” 
Därefter diskuterade Regeringsrätten de tomtplatser, för vilka strandskyddet önskades 
upphävt. ”De återstående fem tomtplatserna avses ligga i en sänka på ett delvis 
skogsbevuxet berg, som är avskärmat från stranden bl.a. genom en allmän väg och som 
uppgetts vara svårtillgängligt för det rörliga friluftslivet.” Regeringsrätten fann att det 
kunde ”ifrågasättas om den enligt planförslaget avsedda bebyggelsen skulle påverka det 
allemansrättsliga utnyttjandet av strandskyddsområdet och störa det rörliga friluftslivet 
på något mer påtagligt sätt. Fog kan alltså finnas för klagandenas uppfattning att det 
föreligger sådana särskilda skäl som enligt 15 § naturvårdslagen kan föranleda att 
strandskyddet för det aktuella området inte vidhålles.” Vid en ansökan om rättsprövning 
skall Regeringsrätten emellertid pröva om avgörandet strider mot någon rättsregel - på 
det sättet som sökanden angivit eller på annat sätt. Regeringsrätten fann ”att den 
tillämpliga rättsregeln innefattar ett dispensbemyndigande, som ger den beslutande 
myndigheten ett avsevärt mått av handlingsfrihet”. Regeringsrätten kunde inte finna att 
regeringen vare sig hade felbedömt fakta eller överskridit gränserna för den 
handlingsfrihet som den tillämpliga rättsregeln medgett. Regeringens beslut skulle 
därför stå fast.  
 
Sökandena i målet nämner inte explicit det allemansrättsliga nyttjandet, utan deras 
argumentation stannar vid en diskussion om markens lämpliga användning. Marken 
utgörs, enligt sökandena, inte av värdefulla naturmarker, den är redan bebyggd, den 
lämpar sig inte för bad eller friluftsliv, och det finns gott om andra ställen på ön där man 
kan uppleva naturen. Därav torde följa att den allemansrättsliga aktiviteten, av 
sökandena, uppfattas utgöras av utövande av friluftsliv och bad och av naturupplevelse.  
 
Den mark som sökandena ville bebygga lämpade sig, återigen enligt sökandena själva, 
inte för sådana aktiviteter, eftersom 1) den var bebyggd, 2) den inte ingick i något orört 
skogsparti, 3) det gick en kraftledningsgata längs markens östra sida, 4) området 
gränsade till ett kalhygge och 5) viken hade inget stort värde för bad eller friluftsliv. 
Detta bör betyda att sökandena fann att utövande av rörligt friluftsliv avser utövning i en 
miljö som inte är bebyggd, som ingår i ett orört skogsparti, där det saknas 
kraftledningar, som inte gränsar till ett kalhygge och där viken skall ha stort värde för 
bad och/eller friluftsliv. Det tycks som om sökandena har orörd natur i åtanke för 
utövandet av frilufslivet - och därtill orörd natur som innefattar något extra (sökandenas 
formulering att viken inte hade något stort värde för bad eller friluftsliv antyder att det 
finns något i vikens utformning som gör den mindre värdefull för bad och/eller 
friluftsliv). Därav skulle man kunna dra slutsatsen att sökandena uppfattar den 
allemansrättsliga aktiviteten utgöras av utövande av friluftsliv och bad. Dessa aktiviteter 
tycks uppfattas böra ske i en orörd natur med vissa särskilda kvalitéer. Kanske finner 
sökandena att utövande av friluftsliv bör ske i naturen för att på något sätt ”uppleva” 
naturen som nyttjas. 
 
Regeringsrätten å sin sida, förefaller göra samma bedömning som sökandena vad gäller 
markens lämpliga användning. Regeringsrätten finner att markens lämpliga användning 
ska prövas mot dels strandskyddsreglerna, dels naturresurslagens regler. Därvid är av 
vikt att ”trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv” och att särskilt beakta 
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”det rörliga friluftslivets intressen”. Regeringsrätten fann att det kunde ”ifrågasättas om 
den enligt planförslaget avsedda bebyggelsen skulle påverka det allemansrättsliga 
utnyttjandet av strandskyddsområdet och störa det rörliga friluftslivet” och att det 
kunde finnas ”fog” för ”klagandenas uppfattning”. Det tycks som om Regeringsrätten 
därmed gör samma bedömning av de allemansrättsliga aktiviteterna som sökandena. 
Genom att säga att det kunde ifrågasättas om det allemansrättsliga nyttjandet skulle 
påverkas och om det rörliga friluftslivet skulle störas, tycks regeringsrätten ha värderat 
marken och dess användning, både dess möjliga och dess lämpliga användning, på 
samma sätt som sökandena - det vill säga marken lämpade sig inte för utförande av 
allemansrättsliga aktiviteter, eftersom de allemansrättsliga aktiviteterna fordrar en annan 
miljö. 
 
Det kan konstateras att utgången i målet likväl blev att regeringens beslut stod fast, 
varför marken även fortsättningsvis kom att vara tillgänglig för utövande av 
allemansrättsliga aktiviteter. 
 

7.2.5 RÅ 1991 not 313 
Utövande av friluftsliv, som en allemansrättslig aktivitet, återkommer i RÅ 1991 not 
313. Det framstår därvid som om utövande av friluftsliv särskilt innefattar rörelsefrihet i 
naturen.  
 
I RÅ 1991 not 313 ansökte A om stängselgenombrott för att möjliggöra passage förbi ett 
herrgårdsområde. Marken bedömdes i samtliga instanser vara av stor betydelse för friluftslivet och vara 
allemansrättsligt tillgänglig. Samtliga instanser fann skäl att förordna om stängselgenombrott.  
 
I målet hade A begärt förordnande om stängselgenombrott enligt då gällande 17 § 
naturvårdslagen, ”för att möjliggöra passage förbi stängsel” över ett område som i 
målet kallas ”Herrgårdsområdet”. Länsstyrelsen fann att ”den väg/stig som går i öst-
västlig riktning genom områdets norra del inte kan anses gå över tomtmark i 
naturvårdslagens mening och därför bör vara tillgänglig åtminstone för gångtrafik.” 
Den mark det rör sig om tycks vara hagmark, för länsstyrelsen konstaterar att ”[u]nder 
de senaste två somrarna synes fårbete inte ha bedrivits inom området.” Av detta 
konstaterande kan antas att marken dessförinnan har använts för fårbete. Länsstyrelsen 
fann dels att ”fårskötseln kan bedrivas även om människor tillåts att passera på vägen”, 
dels att det var viktigt att människorna i närområdet ”inte hindras från att röra sig fritt i 
närområden som i enlighet med naturvårdslagen bör betraktas som allemansrättsligt 
tillgängliga.” Länsstyrelsen förelade därför markägaren att anordna genomgångar i 
stängslet. Dessa genomgångar skulle anordnas på sådant sätt ”att allmänheten 
obehindrat kan ta sig fram till fots på vägen/stigen”. 
 
Det tycks som om länsstyrelsen uppfattar att den allemansrättsliga aktiviteten utgörs av 
rörelsefrihet, varmed synes avses främst en rätt att ta sig fram till fots. Länsstyrelsen 
använder härför uttrycken ”passera på vägen”, ”röra sig fritt” och ”ta sig fram till fots”. 
Huruvida man med dessa uttryck avser samma sak eller om det föreligger en skillnad 
mellan de olika aktiviteterna framgår inte. Rent språkligt synes det föreligga en skillnad 
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- om än hårfin - mellan att passera och att röra sig fritt och att ta sig fram. Där det första 
uttrycket synes avse aktiviteten att passera förbi för att nå ett slutligt mål, förefaller det 
andra uttrycket avse aktiviteten att röra sig utan några inskränkningar och därmed ha 
rörelsen som sådan som mål. En rätt att röra sig fritt behöver med en sådan tolkning inte 
innebära att det finns ett slutligt mål, utan den kan innebära endast en längre tids vistelse 
på marken.  
 
Kammarrätten säger inledningsvis att ”[i] 17 § första stycket naturvårdslagen stadgas  
bl a att om det på område, som är av betydelse för friluftslivet, eller i områdets närhet 
finns stängsel som hindrar eller försvårar tillträde till mark inom området där 
allmänheten eljest skulle ägt att fritt få färdas, får länsstyrelsen meddela föreläggande 
om stängselgenombrott.” Därav följde att vad kammarrätten hade att ta ställning till var 
”dels frågan om allmänheten skulle ha ägt att fritt färdas inom områdena om stängsel 
inte funnits och dels - om så är fallet - huruvida de med stängsel inhägnade områdena 
har betydelse för friluftslivet.” Frågan huruvida allmänheten har en rätt att fritt färdas 
inom områdena, säger kammarrätten, är en fråga som rör ”allemansrättens krav på 
allmänhetens rörelsefrihet i naturen.” Den allemansrättsliga aktiviteten avser tydligen 
också enligt kammarrätten en rätt till rörelsefrihet - och då en rörelsefrihet i naturen.  
 
Kammarrätten fann att det rörde sig om mark som måste vara att uppfatta som 
allemansrättsligt tillgänglig eftersom ”[m]arkområdena består i huvudsak av skogs- och 
hagmark. Med hänsyn till områdenas beskaffenhet och deras läge i förhållande till 
bostadsbyggnaderna på fastigheten måste allmänheten anses ha ägt rätt att fritt färdas 
över områdena om stängsel inte funnits.” Den andra frågan, som kammarrätten då hade 
att ta ställning till, var huruvida de inhägnade områdena var av betydelse för 
friluftslivet. Länsstyrelsen fann därvid att områdena var av betydelse för friluftslivet 
”med hänsyn till läge och förhållanden i övrigt”. Det förefaller således vara samma 
förhållanden, som tillmäts betydelse i bedömningen av om marken är allemansrättsligt 
tillgänglig, som i bedömningen av om marken är av betydelse för friluftslivet. Huruvida 
det är tillåtet att utföra allemansrättsliga aktiviteter, synes vara avhängigt en uppfattning 
om markens lämpliga användning för den åberopade aktiviteten. Om kammarrätten 
hade bedömt att marken inte var av betydelse för friluftslivet, hade stängselgenombrott 
inte förordnats. Därmed hade möjligheten att utföra den allemansrättsliga aktiviteten 
upphört.  
 
I kammarrättens argumentation träder utövande av friluftsliv fram som en 
allemansrättslig aktivitet. Friluftslivet utövas, enligt kammarrätten, i åtminstone sådan 
skogs- och hagmark som det var fråga om i målet. Av detta skulle man kunna dra 
slutsatsen att utövande av friluftsliv innefattar ett moment av naturupplevelse - 
kammarrätten fann inte all mark böra vara allemansrättsligt tillgänglig utan endast sådan 
mark som var av betydelse för friluftslivet, vilket alltså var naturmiljö i närheten av 
bostadsområden. I utövandet av friluftslivet ingår tydligen också rätten att färdas fritt. 
 
Detta framskymtar också i Regeringsrättens argumentation. Regeringsrätten konstaterar 
att ”[m]ålet gäller genombrott på tre ställen genom fårstängsel”, på mark i vars ”västra 
del finns några mindre byggnader som i viss utsträckning används för 
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bostadsändamål.” Regeringsrätten konstaterar att ”[b]ortsett från tomtmark i anslutning 
till bostadsbyggnaderna består fastighetens norra del av skogs- och hagmark. 
Fastigheten, som omfattar ca 22 hektar, gränsar på två sidor mot nyare tätbebyggelse, i 
väster Nävekvarns samhälle och i öster Skeppsviks fritidshusområde.” Regeringsrätten 
säger därefter att ”[a]llemansrätten, som har sin grund i sedvanerätt, gäller inte för 
sådan mark som kan anses utgöra tomt eller gård till något av de bostadshus som är 
belägna på fastigheten.” Efter att ha redogjort för en förändring på fastigheten, vid ett 
av de ställen där kammarrätten hade förordnat om stängselgenombrott, säger 
Regeringsrätten att ”[e]n möjlighet till passage vid denna punkt skulle medföra risk för 
att allmänheten i viss utsträckning tar väg över område som är tomt.” Regeringsrätten 
fann därför att genombrott inte borde ske vid denna punkt, men fann i övrigt inte skäl att 
ändra kammarrättens dom. 
 
Regeringsrättens argumentation avser markens lämpliga användning - tomt och gård 
utgör hemfridszon och är som sådana exkluderade från allemansrättslig tillgänglighet. 
Att den marken är exkluderad från allemansrättslig tillgänglighet skulle kunna förklaras 
med att den marken inte lämpar sig för utövande av de allemansrättsliga aktiviteterna, 
eftersom den träder den enskildes privatsfär för nära (se mer därom i kapitel 8 nedan). 
Enligt Regeringsrätten finns det risk att, om genombrott i stängslet görs på ”fel” ställe, 
mark som inte lämpar sig för användning för utövande av allemansrätten, ändå kommer 
att nyttjas för sådant ändamål. Genom att besluta att stängselgenombrott inte skulle 
anordnas vid just det stället, görs marken inte tillgänglig för utförande av 
allemansrättsliga aktiviteter.  
 
De allemansrättsliga aktiviteter som explicit uttrycks av Regeringsrätten är möjligheten 
att passera över annans mark och att ta väg. Huruvida Regeringsrätten med dessa två 
uttryck avser samma sak är omöjligt att avgöra. Därtill framskymtar emellertid också 
utövande av friluftsliv i, därför, lämplig natur. Regeringsrättens redogörelse för marken 
och dess geografiska belägenhet bör rimligen förstås som en argumentation huruvida 
stängselgenombrott kan komma i fråga. Såsom kammarrätten funnit, är tillämpningen 
av reglerna om stängselgenombrott beroende av en bedömning av markens 
allemansrättsliga tillgänglighet och dess värde för friluftslivet. När Regeringsrätten 
därför redogör för marken och dess närhet till tätbebyggelse bör det kunna ses som 
förhållanden som har givits betydelse i bedömningen av markens allemansrättsliga 
tillgänglighet. Det tycks som om Regeringsrätten, liksom kammarrätten, har uppfattat 
den allemansrättsliga aktiviteten bestå av rörligt friluftsliv, i för utövande av friluftsliv 
lämplig natur, samt av att passera över annans mark och att ta väg över annans mark.  
 

7.2.6 RÅ 2000 not 20 
I RÅ 2000 not 20, en ansökan om rättsprövning, hade A ansökt om dels strandskyddsdispens, dels 
bygglov för uppförande av småbåtshamn, uthusbyggnad och wc-byggnad vid en sjö. Regeringen 
bedömde det allmänna intresset av att värna om friluftslivets intressen kring sjön väga tyngre än As 
intresse av att anlägga en småbåtshamn. Regeringsrätten fann att regeringens beslut skulle stå fast.  
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I målet hade byggnadsnämnden beviljat strandskyddsdispens och bygglov för 
uppförande av småbåtshamn, uthusbyggnad och wc-byggnad. Sedan beslutet 
överklagats, undanröjde länsstyrelsen byggnadsnämndens beslut. A överklagade 
länsstyrelsens beslut om strandskydd till regeringen och om bygglov till kammarrätten. 
Kammarrätten överlämnade därefter ärendet avseende bygglov, med eget utlåtande, till 
regeringen. 
 
I ärendet hos regeringen, anförde A bland annat att ”anläggningen behövdes för det 
rörliga friluftslivet och inte kränkte skyddet för friluftslivet samt att de av honom 
vidtagna åtgärderna hade underlättat för allmänheten att fritt vistas inom 
strandområdet.” Av detta framstår det som om A uppfattar utövandet av det rörliga 
friluftslivet och vistelse inom strandområdet vara allemansrättsliga aktiviteter. Det tycks 
som om det förhållandet att det är fråga om viss sorts natur, sjö och strand, uppfattas 
vara av vikt vid diskussionen om utövandet av de allemansrättsliga aktiviteterna - A 
nämner explicit allmänhetens rätt att ”fritt vistas inom strandområdet.”  
 
Därtill anför A emellertid också att den anläggning, som han söker bygglov och 
strandskyddsdispens för, ”behövdes för det rörliga friluftslivet”. Den anläggning som A 
önskar uppföra är en småbåtshamn, och man måste av As argumentation kunna dra 
slutsatsen att han uppfattar färd med fritidsbåt ingå i det rörliga friluftslivet och utgöra 
en allemansrättslig aktivitet.  
 
Regeringen fann att sjön var ”av riksintresse för friluftslivet” enligt bestämmelserna i 
naturresurslagen och att den omfattades av utvidgat strandskydd - ”[d]et finns således 
ett uttalat allmänt intresse av att värna om friluftslivets intressen kring sjön”. Det 
allmänna intresset bedömdes av regeringen, vid en avvägning mellan de olika intressena 
i ärendet, väga tyngre än As ”enskilda intresse” av att anlägga en småbåtshamn. Även 
regeringen tycks uppfatta utövande av friluftsliv som en allemansrättslig aktivitet. 
Därvid tycks det som om regeringen även har uppfattat att utövande av friluftsliv 
lämpligen sker i viss sorts natur och att naturen i målet bedöms vara lämplig för 
utövande av friluftsliv. Huruvida regeringen fann båtfärder utgöra en allemansrättslig 
aktivitet, eller ej, låter sig inte besvaras. Det är fullt möjligt att regeringen delar As 
bedömning, att färd med fritidsbåt ingår i friluftslivet, och att färd med fritidsbåt därmed 
också av regeringen uppfattas vara en allemansrättslig aktivitet. Regeringens 
argumentation tar emellertid sikte på att anläggandet av en småbåtshamn var ett enskilt 
intresse och därmed inte en allemansrättslig aktivitet. 
 
I ansökan om rättsprövning anförde A bland annat att ”[d]et aktuella området ligger i 
anslutning till andra bebyggda strandfastigheter varför området snarare ger intryck av 
bebyggelse än av orörd natur. Området är vidare mycket begränsat till sin omfattning 
och dessutom ytterst lämpligt som småbåtshamn med hänsyn till sitt skyddade läge och 
tillgängligheten från trafiksäkerhetssynpunkt.” A anförde vidare att åtgärderna inte 
skulle komma ”att förhindra utövande av allemansrätten” och att ”området varit 
exploaterat som småbåtshamn sedan år 1981 utan konflikt med allemansrätten.”  
 

 206 



 

Regeringsrätten konstaterade att enligt reglerna i naturresurslagen skall områden som 
”är av riksintresse för friluftslivet - - - så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Fastigheten ligger vid sjön Bolmen som är av 
riksintresse för friluftslivet.” Den bedömning som regeringen hade gjort, att det 
allmänna intresset vägde tyngre än As enskilda intresse av en småbåtshamn, fann 
Regeringsrätten inte kunde anses gå utöver det handlingsutrymme som de gällande 
lagreglerna ger de tillämpande myndigheterna. Det fanns inte stöd för uppfattningen att 
regeringen skulle ha felbedömt fakta i målet och det framgick inte heller klart av 
omständigheterna i ärendet att beslutet stred mot någon annan rättsregel. Regeringens 
beslut skulle därför stå fast. 
 
Av regeringsrättens argumentation kan antas att länsstyrelsens och regeringens 
uppfattning, om de allemansrättsliga aktiviteterna, delas. Regeringsrätten lägger vikt vid 
markens karaktär av att vara av riksintresse för friluftslivet. Av vad som sägs om 
marken, bör slutsatsen kunna dras att marken uppfattas ha vissa kvalitéer, som gör den 
lämplig för utövande av rörligt friluftsliv. Det tycks vidare som om naturen inte 
innefattar anläggningar av olika slag.  
 
Den argumentationen kan ses som ett ”svar” på vad A anför i ansökan om rättsprövning. 
När A anför att området inte ger intryck av att vara orörd natur, tycks han uppfatta 
marken som mindre lämpad att utföra allemansrättsliga aktiviteter i. Detta måste i sin 
tur innebära att A uppfattar att utövande av friluftsliv bör ske i orörd natur. Samtidigt 
säger han att området är ytterst lämpligt som småbåtshamn och att anläggningen inte 
kommer att förhindra utövande av allemansrätten. As argumentation i denna del 
föranleder tre kommentarer. För det första kan det ifrågasättas om A uppfattar 
angörande av båt vid brygga vara en allemansrättslig aktivitet. Det sägs i målet 
ingenting om syftet med As anläggande av hamnen, men det förefaller inte vara orimligt 
att anta att A avser att anlägga en hamn, vid vilken endast de personer som ingår avtal 
med honom, har rätt att lägga till. Någon rätt att lägga till vid bryggan, under 
åberopande av allemansrätten, skulle det i så fall inte vara tal om. Eftersom detta 
emellertid inte framgår i målet, utan är spekulation från min sida, kan inte denna del av 
As argumentation tillmätas någon större vikt för den här aktuella undersökningen. För 
det andra, och detta hänger samman med argumentationen rörande bryggan och rätten 
att lägga till vid denna, tycks det som om A uppfattar båtfärden som den väsentliga 
allemansrättsliga aktiviteten. As argumentation om att anläggningen inte kommer att 
förhindra utövande av allemansrätten, kan förstås som att anläggningen inte kommer att 
förhindra färd med fritidsbåt. För det tredje framstår det som om A har en tudelad 
uppfattning om vad utövandet av friluftsliv innefattar. Hans argument att området inte 
ger intryck av att vara orörd natur, tycks syfta till att påpeka att marken är mindre 
lämpad för utövande av friluftsliv. Enligt As argumentation i ärendet hos regeringen 
tycktes det som om markens utformning var av vikt vid utövande av friluftsliv. 
Samtidigt anför han att området är ”ytterst lämpligt som småbåtshamn” och att en sådan 
anläggning inte kommer ”att förhindra utövande av allemansrätten”. Anläggningen av 
småbåtshamnen måste emellertid innebära att marken blir än mindre orörd – vilket, 
skulle man kunna tycka, skulle göra marken ännu mindre lämpad för utövande av 
allemansrätten. Ja, om utövande av friluftslivet är en allemansrättslig aktivitet som för 
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sitt utövande kräver en orörd natur, tycks det som om en anläggning av ifrågavarande 
slag skulle omöjliggöra det allemansrättsliga nyttjandet.  
 
I målet synliggörs tydligen att institutet allemansrätten bärs upp av intressen som inte är 
helt förenliga. De allemansrättsliga reglerna syftar till att möjliggöra allemansrättsliga 
aktiviteter. Av vad som framgår i detta mål omfattar de allemansrättsliga aktiviteterna 
utövande av friluftsliv, innefattande en rätt att färdas med båt och en rätt att fritt vistas 
vid stranden och på sjön. Det tycks uppfattas vara av vikt att det rörliga friluftslivet 
utövas i, för friluftslivet, lämpligt utformad natur - vilket av argumentationen synes avse 
”orörd natur”. Samtidigt kräver vissa allemansrättsliga aktiviteter anläggningar av olika 
slag. Båtfärder kräver till exempel att det finns anläggningar där båten kan läggas till, 
när man inte färdas med den. I detta mål tycks det som om intresset av att kunna utöva 
friluftsliv i den orörda naturen, har bedömts väga tyngre än intresset av att kunna utföra 
sådana aktiviteter som kräver ingrepp i naturen. 
 

7.2.7 MÖD 2005:16 
Detta rättsfall finns redan redogjort för i kapitel 1. Där tjänade redogörelsen av målet 
syftet att inledande visa hur allemansrätten kommer till synes i rättspraxis. Det finns nu 
anledning att närmare analysera vad argumentationen i målet säger om det 
allemansrättsliga nyttjandet. 
 
I målet var fråga bland annat om föreläggande att ta bort stenmurar och stängsel, för fri passage. 
Miljööverdomstolen fann att syftet med stängslet var att hålla hästar instängda och det fanns därmed inte 
förutsättning att förelägga borttagande av stängslena. Vad gäller stenmurarna, fann Miljööverdomstolen 
att dessa var att likställa med övriga stängsel. Avsikten med stenmurarna var emellertid inte att utestänga 
allmänheten från naturområden och det fanns dessutom andra möjligheter att komma till de aktuella 
naturområdena. Miljööverdomstolen fann inte anledning att förelägga markägaren att ta bort murarna. 
 
Sedan miljö- och byggnadsnämnden hade förelagt A att ta bort stenmurar och elstängsel 
”så att fri passage kan ske över fastigheten”, överklagades beslutet till och upphävdes 
av länsstyrelsen. Miljö- och byggnadsnämnden överklagade länsstyrelsens beslut och 
yrkade att miljödomstolen skulle upphäva länsstyrelsens beslut. Till stöd härför 
anfördes bland annat att ”[n]är ett område detaljplaneläggs för bostadsändamål så 
innebär detta att boende och friluftsliv ges prioritet framför jordbruk.” Dessutom, sade 
miljö- och byggnadsnämnden, ”ställs högre krav på att de ytor som är angivna som 
naturområden är tillgängliga för allmänheten. Det ska kunna gå att vistas i området 
även om man är rädd för hästar eller är allergiker. Det är sålunda inte bara frågan om 
att kunna passera utan man skall även kunna låta sina barn leka där, inta sin kaffekorg 
med utsikt över Kalmarsund och framför allt känna sig trygg under sin vistelse.--- 
Stenmuren och stängslingen uppfattas som hinder som begränsar tillgängligheten för 
allmänheten.” 
 
A däremot anförde att det sätt som marken sköttes på ökade ”tillgängligheten för 
allmänheten tack vare att markområden som tidigare inte var framkomliga blir 
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tillgängliga i och med hästarnas betning. Det finns inget som säger att naturmark inte 
ska utnyttjas för hästbete.” 
 
Det tycks, av argumentationen att döma, som om båda parter är överens om att det 
allemansrättsliga nyttjandet avser utförande av olika aktiviteter, såsom att passera över 
marken, att utöva friluftsliv, att kunna vistas i området, att kunna leka på marken, att 
kunna inta sin kaffekorg. Båda parterna synes också vara överens om att utförandet av 
de allemansrättsliga aktiviteterna ska ske i en natur som lämpar sig för sådana 
aktiviteter. Naturens utformning tycks därmed uppfattas vara av betydelse. Vad parterna 
däremot inte är överens om, är huruvida utförande av allemansrättsliga aktiviteter går att 
förena med att marken samtidigt nyttjas för hästbete. Miljö- och byggnadsnämnden 
uppfattar att de allemansrättsliga aktiviteterna bör utföras i en natur där det inte bedrivs 
jordbruk, medan motparten har rakt motsatta uppfattningen. Vad som intresserar i denna 
diskussion är att det tycks som om natur, som finns angiven i detaljplan som 
naturområde, uppfattas vara miljö lämplig att utföra allemansrättsliga aktiviteter i. Det 
tycks därmed som om inte bara väldiga, orörda skogsområden, som har framskymtat i 
de mål som tidigare redogjorts för, uppfattas vara lämpliga för allemansrättsligt 
nyttjande, utan av miljö- och byggnadsnämndens argumentation kan man dra slutsatsen 
att man uppfattar även mer ”bostadsnära” mark vara av intresse. Detta framskymtar 
kanske också i motpartens argumentation, där framkomligheten ses som ett argument 
för att marken ska uppfattas vara lämplig för allemansrättsligt nyttjande. 
 
Miljödomstolen konstaterade att ”[e]nligt 26 kap. 11 § 1 st miljöbalken får en 
tillsynsmyndighet förelägga den som håller stängsel i ett område av betydelse för 
friluftslivet eller i närheten av ett sådant område att ordna grindar eller andra 
genomgångar som behövs för att allmänheten skall kunna komma till mark inom ett 
sådant område som omfattas av allemansrätten.” Om det är uppenbart, att stängslet är 
avsett att endast utestänga allmänheten från ett område som den enligt allemansrättens 
regler har tillträde till, får föreläggande om borttagande av stängslet meddelas. 
Miljödomstolen fann emellertid att stenmur inte kan jämställas med ett stängsel och att 
stängselgenombrottsregeln därför inte var tillämplig på stenmuren. Vad gällde det 
stängsel som hade satts upp runt hästarna fann miljödomstolen att ”det finns dels ett 
stort antal genomgångar i det stängsel som satts upp omkring hästarna, dels gångar 
mellan hagarna, så att allmänheten kan gå igenom området. Stängslet har till syfte att 
hålla hästarna instängda och inte att utestänga allmänheten. Därmed finns det inte 
förutsättning för att förelägga om att ta bort det.” Miljödomstolen konstaterade vidare 
att det hade gått hästar på området sedan år 1948. 
 
Miljödomstolen tycks uppfatta att det allemansrättsliga nyttjandet avser utövande av 
friluftsliv. Sådant friluftsliv uppfattas, enligt hänvisningen till regeln i miljöbalken, 
utövas i viss natur. Det tycks som om miljödomstolen uppfattar en jordbruksmiljö, med 
hästar i hage, vara en miljö som är ”av betydelse för friluftslivet”. 
 
I målet i Miljööverdomstolen anförde miljö- och byggnadsnämnden bland annat att 
”[d]et är viktigt att värna om allmänhetens tillgänglighet framför allt då området ligger 
inom detaljplaneområde och är angivet som naturmark.”  Miljööverdomstolen sade i 
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sina domskäl bland annat att avsikten med reglerna om stängselgenombrott ”är att 
allmänheten inte skall hindras från att komma till ett område som är av betydelse för 
friluftslivet.” Stenmurar kan därvid hindra tillgängligheten i samma utsträckning som 
andra stängsel och stängselgenombrottsreglerna bör därför även vara tillämpliga på 
stenmurar, argumenterade Miljööverdomstolen. Vad gällde frågan om det fanns skäl att 
förelägga borttagande av stenmurarna anförde Miljööverdomstolen, att det norr om den 
omtvistade fastigheten gick en väg ”varifrån allmänheten utan hinder kan ta sig ner till 
sjöbodar och badstrand” och att det från grannfastigheten fanns möjlighet att passera 
över den omtvistade fastigheten ”genom en öppning i stenmuren” mellan de två 
fastigheterna. Det fanns vidare möjlighet att dels passera mellan elstängslena för 
hästhagarna, dels passera igenom hästhagarna genom att öppna stängslena på ett antal 
ställen. ”Miljööverdomstolen bedömer att avsikten med stenmurarna inte är att 
utestänga allmänheten från naturområdet på bl.a. [den omtvistade fastigheten] och 
anser vidare att de möjligheter som finns för allmänheten att komma till det aktuella 
naturområdet måste anses tillräckliga.” 
 
Även i Miljööverdomstolens argumentation framstår den allemansrättsliga aktiviteten 
som utövande av friluftsliv. Därtill kommer det förhållandet att en rätt att passera, för att 
sedan utöva friluftsliv, framskymtar i resonemanget om möjligheten för allmänheten att 
”utan hinder [kunna] ta sig ner till sjöbodar och badstrand”. Friluftslivet avser således 
inte utövande i en med bostäder bebyggd miljö, som det framstod i miljö- och 
byggnadsnämndens argumentation i ärendet hos miljödomstolen, utan i stället utövande 
vid en strand bortom hagarna. Den stranden tycks utgöras av en traditionell strand med 
sjöbodar och vatten. Därtill kommer att vid stranden tycks löpa ”den historiska s.k. 
Färjkarlsleden - Strandridarleden” enligt två enskilda klaganden i miljööverdomstolen. 
Det tycks således vara en gammal kulturbygd som friluftslivet avses bli utövat i. 
 

7.2.8 RÅ 1995 not 334 
Precis som i rättsfallen ovan synes det som om den allemansrättsliga aktiviteten i RÅ 
1995 not 334 kan förstås som utövandet av det rörliga friluftslivet. I målet tycks det 
rörliga friluftslivet uppfattas utövas för erhållande av rekreation.  
 
I målet, en ansökan om rättsprövning av regeringens beslut, hade A ansökt om strandskyddsdispens för 
anläggande av väg, hamnplan och kajplats, för utskeppning av naturgrus. Länsstyrelsen, vars bedömning 
regeringen delade och Regeringsrätten inte fann grund att ändra på, fann att den föreslagna anläggningen 
- med hänsyn till att området till stor del var exploaterat för fritidsändamål och att den föreslagna 
verksamheten inte tidigare har någon förankring till platsen - inte borde få tillkomma.  
 
I målet var fråga om anläggande av bland annat en hamn vid Edsviken, mellan 
Skeppsgården och Kaggebo. Länsstyrelsen konstaterade i sitt beslut att ”[k]ommunen 
har i sin planering medverkat till att ca 475 fritidsfastigheter avstyckats kring det 
föreslagna hamnområdet” och att det förelåg ett förslag till fördjupad översiktsplan för 
bland annat Skeppsgården. ”Enligt denna är området mellan Skeppsgården och 
Kaggebo så kraftigt exploaterat med fritidshus att ytterligare bebyggelse inte bör 
tillkomma.” Länsstyrelsen slog fast att den delade den bedömning som kommunen gjort 
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i översiktsplanen. Därefter gjorde länsstyrelsen bedömningen att ”[h]amnplanen och 
kajplatsen kommer att medföra ingrepp i ett viktigt rekreationsområde för omgivande 
fritidshusbebyggelse. --- Det oexploaterade området vid Edsviken mellan 
fritidshusområdena bör även framöver vara tillgängligt för rekreation och rörligt 
friluftsliv.” Länsstyrelsen gjorde även bedömningen att ”[f]örekommande rekreations- 
och friluftslivsvärden är så stora att de överväger de positiva effekter på näringslivet 
som den föreslagna verksamheten kan medföra” och att den föreslagna verksamheten 
”får anses påtagligt skada naturmiljön och förutsättningarna för rörligt friluftsliv i 
Edsviken och den utanför liggande Kaggebofjärden.” 
 
Länsstyrelsens explicita argumentation rörande allemansrätten tar fasta på markens 
tillgänglighet och karaktär. ”Platsen för hamnanläggningen och vägen är idag 
allemansrättsligt tillgänglig. Området utgör ett viktigt rekreationsområde för de 
omkringboende och anläggningen får anses påtagligt skada den riksintressanta 
naturmiljön och förutsättningarna för att uppleva skärgårdsmiljön. Anläggningen och 
verksamheten får även anses skada landskapsbilden.” Länsstyrelsen fann därför att 
ansökan skulle avslås.  
 
Av argumentationen måste slutsatsen dras att länsstyrelsen finner att en anläggning av 
det omdiskuterade slaget skulle leda till att den allemansrättsliga tillgängligheten 
upphörde - möjligheterna att besöka området skulle begränsas på grund av att 
anläggningarna ifråga medförde en fredad zon.703  
 
Marken beskrivs som ett viktigt rekreationsområde och det sägs att området även 
framöver bör vara tillgängligt för rekreation och utövande av rörligt friluftsliv. Den 
allemansrättsliga aktiviteten kan därvid förstås som rätten att uppehålla sig på och röra 
sig över annans mark samt att utöva friluftsliv. Det tycks, av argumentationen att döma, 
som om friluftsliv uppfattas utövas för erhållande av rekreation. Genom att dessutom 
säga att den omtvistade anläggningen skulle skada den riksintressanta naturmiljön och 
förutsättningarna för att uppleva skärgårdsmiljön, synes länsstyrelsen i sin 
argumentation finna att utövandet av friluftslivet, och erhållandet av rekreation, är 
avhängiga den kringliggande miljön. Naturen i fråga sägs i målet var en ”riksintressant 
naturmiljö”, ”oexploaterat område” och ”skärgårdsmiljö”. Det tycks som om det rör sig 
om, och krävs, stora områden till förfogande för utövandet av friluftslivet – det talas 
bland annat om ”rörligt friluftsliv i Edsviken och den utanförliggande Kaggebofjärden”. 
 
Eftersom även Kaggebofjärden nämns involveras tydligen också vatten i den mark som 
kan nyttjas för rörligt friluftsliv. Det sägs ingenting särskilt i målet om på vilket sätt 
vattnet kan nyttjas - alltså vilka allemansrättsliga aktiviteter som kan företas. Den 
slutsats som kan dras är i stället att vattnet, på samma sätt som marken på land, 
uppfattas kunna nyttjas för utövande av friluftsliv.  
 
Regeringen fann att den inte gjorde någon annan bedömning än den länsstyrelsen hade 
gjort och avslog därför överklagandet. I målet om rättsprövning argumenterade inte 

                                                 
703 Den fredade zonen i målet bär vissa likheter med tomtplatsens hemfridszon.  
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Regeringsrätten vidare, utan konstaterade att ”[s]ökanden har inte anfört några 
omständigheter som innebär att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt 
fakta eller överskridit gränserna för den handlingsfrihet bestämmelserna medger eller 
att det vid handläggningen har förekommit något sådant fel som påverkat utgången i 
ärendet.” Eftersom det inte heller i övrigt stod klart att beslutet stred mot någon 
rättsregel, fann Regeringsrätten att regeringens beslut skulle stå fast.  
 
Man bör kunna tolka regeringens beslut som att den delar länsstyrelsens uppfattning, 
även vad gäller de allemansrättsliga aktiviteterna. Eftersom inte Regeringsrätten fann 
anledning att föra en argumentation i målet, utan endast använde en standardmässig 
formulering för att säga att regeringens beslut skulle stå fast, kan man kanske dra 
slutsatsen att också Regeringsrätten delade länsstyrelsens bedömning av de 
allemansrättsliga aktiviteterna. 
 

7.2.9 NJA 1979 s 21 
I NJA 1979 s 21 framkommer att det allemansrättsliga nyttjandet innefattar aktiviteter 
som att bada och lägga till med båt. 
 
I NJA 1979 s 21 var fråga om hinder förelåg mot avstyckning av mark avsedd för fritidsbostad. Högsta 
domstolen fann, att eftersom det redan fanns ett fritidshus på marken, tillkommet i laga ordning, fanns det 
inte anledning att inte tillåta avstyckning. Avstyckningen kunde inte antas komma att ändra på det 
dittillsvarande nyttjandet av fritidshuset och marken. 
 
Marken i målet, en del av en ö i S:t Anna skärgård, var redan bebyggd med ett mindre 
fritidshus. Fritidshuset hade uppförts innan det fanns en skyldighet att söka bygglov för 
uppförande av sådana hus och låg inom strandskyddsområde. Avståndet till strandlinjen 
från närmaste, tänkta, tomtgräns var ca 20 meter. 
 
I målet gjordes gällande att avstyckningen gällde en bit mark där rätten att nyttja 
marken under åberopande av allemansrätten redan var utsläckt - eftersom det redan 
fanns ett fritidshus uppfört på marken -, att allmänheten kunde fortsätta nyttja resten av 
ön för fritidsändamål, att man särskilt valt att inte ta stranden i anspråk och att såväl 
vattnet utanför ön som stranden var mindre lämpade för utövande av allemansrätten, 
eftersom de var svårtillgängliga respektive föga lämpade som tilläggsplatser för 
fritidsbåtar.  
 
Förrättningslantmätaren anförde sålunda att ”[e]n nybildad fastighet torde även i 
framtiden kunna nyttjas på hittillsvarande sätt.” Förrättningslantmätaren fann vidare 
”ett kommande byggnadslov ej innebära ändrad användning av fastigheten. 
[Sökandens] yrkande har dessutom begränsats till att avse det område, där 
allemansrätten torde få anses ha upphört”, varför förrättningslantmätaren beslutade att 
fastighetsbildning skulle ske. Länsstyrelsen överklagade beslutet, och anförde därvid 
bland annat att hela Östergötlands skärgårdskust har ”bedömts vara av riksintresse” och 
att ”[å]terhållsamhet förordas i fråga om enskild fritidsbebyggelse i kustbandet. Det på 
styckningslotten belägna fritidshuset finns således på ett med hänsyn till 
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landskapsbilden mycket känsligt område. Genom avstyckningen skulle inskränkningen i 
allemansrätten bli större än dagens användning av marken innebär.” Sökanden anförde 
däremot att ”[b]ebyggelse föreligger redan. ---- Till allmänhetens intresse har tagits 
hänsyn, då någon strand ej tagits i anspråk. Avstyckningen innebär icke att 
allmänhetens möjlighet att nyttja [fastigheten] för fritidsändamål minskas. Ej heller 
inskränks möjligheterna att lägga till med båt. Det finns gott om lämpliga 
tilläggsplatser på ön, och även om något speciellt behov av att nyttja just området vid 
sjöboden på fastigheten som tilläggsplats inte föreligger torde fastighetsägaren inte 
kunna hindra någon som önskar lägga till där.” 
 
Tingsrätten fann att marken ”med hänsyn till den rikliga förekomsten av grynnor och 
skär i kringliggande farvatten” var svårtillgänglig och hade ”ringa dragningskraft på 
utövare av rörligt friluftsliv till sjöss. Därtill kommer att stranden på nu ifrågavarande 
del av fastigheten är föga lämpad som tilläggsplats för fritidsbåtar”. En avstyckning 
kunde mot den bakgrunden, argumenterade tingsrätten, inte anses komma i konflikt med 
strandskyddsreglerna. Vad gällde frågan huruvida fastighetsbildningen var förenlig med 
regleringen i 3 kap. 3 § fastighetsbildningslagen fann tingsrätten att vissa delar av 
regleringen var ”i första hand betingad av hänsyn till allmänhetens intresse av att ha 
tillgång till platser för bad och friluftsliv. Av vad nyss anförts framgår emellertid att 
fastighetsbildningen ur denna synpunkt saknar betydelse”. Tingsrätten fann att det inte 
förelåg hinder mot avstyckning.  
 
Hovrättens argumentation i målet tar emellertid utgångspunkt i det förhållandet att 
styckningslotten låg i ett ur naturvårdssynpunkt känsligt område och att 
”[s]tyckningslotten ingår i sin helhet i strandskyddsområde. Bestämmelserna härom 
syftar till att åt allmänheten trygga tillgången till platser för bad och friluftsliv. 
[Styckningslotten] ingår i en skärgård som erbjuder rika möjligheter till friluftsliv. Vad 
i målet framkommit om öns begränsade tillgänglighet är ej av sådan beskaffenhet att 
allmänheten kan antagas bli nämnvärt hindrad att besöka ön.” Hovrätten bedömde att 
den allemansrättsliga tillgängligheten skulle komma att inskränkas om en avstyckning 
tilläts, eftersom fritidsbyggnaden då troligen skulle komma att byggas ut.  
 
Högsta domstolen, som meddelade dom i enlighet med föredragandens betänkande, 
fann att hinder inte förelåg mot avstyckningen. Därvid sades bland annat att ”[t]ill följd 
av terrängens beskaffenhet och befintlig bebyggelse är allemansrätten nu satt ur spel 
inom ett betydligt större område än styckningslotten.--- I avstyckningsärendet har ej 
åberopats andra allmänna planintressen än sådana som gäller allmänhetens fria 
tillgång till platser för friluftsliv.” 
 
Av argumentationen i målet förefaller den allemansrättsliga utövningen avse utövande 
av friluftsliv. Detta friluftsliv synes innefatta tillträde till såväl stranden som ön i dess 
helhet – vilket bör förstås som både en rätt att ta väg över marken och att uppehålla sig 
där, att bada och att lägga till med båtar. Vad gäller rätten att lägga till med båt vid 
stranden, som en allemansrättslig aktivitet, anför sökanden att ”[d]et finns gott om 
lämpliga tilläggsplatser på ön, och även om något speciellt behov av att nyttja just 
området vid sjöboden på fastigheten som tilläggsplats inte föreligger torde 
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fastighetsägaren inte kunna hindra någon som önskar lägga till där”. Sökanden 
uppfattar det således vara en allemansrättslig aktivitet att lägga till med båt vid annans 
strand. Detta återkommer i tingsrättens argumentation, där det sägs att marken har 
”ringa dragningskraft på utövare av rörligt friluftsliv till sjöss. Därtill kommer att 
stranden på nu ifrågavarande del av fastigheten är föga lämpad som tilläggsplats för 
fritidsbåtar”. Även om tingsrätten finner att den i målet aktuella marken inte är lämpad 
som tilläggsplats för fritidsbåtar, bör uttalandet kunna tolkas som tingsrätten uppfattar 
att det i allemansrätten, generellt, ingår en rätt att lägga till med båt på annans strand.  
 
Av tingsrättens uttalande kan man också sluta sig till att det rörliga friluftslivet inte 
endast avser utövande på land, utan också till sjöss. Såväl friluftsliv på land som till 
sjöss kräver, enligt tingsrättens argumentation, viss natur för sitt utövande. Stranden och 
den kringliggande marken på ön fann tingsrätten ha ”ringa dragningskraft” på utövare 
av friluftslivet. Denna ringa dragningskraft synes bero på att det var svårt att nå ön på 
grund av de grynnor och skär som fanns i vattnet och på grund av strandens 
otillgänglighet. Av detta resonemang tycks det som om utövande av friluftsliv är 
beroende av en inte alltför otillgänglig, och svårtillgänglig, natur.  
 
Huruvida också hovrätten finner att den natur, som friluftslivet ska utövas i, inte får vara 
alltför otillgänglig och/eller svårtillgänglig, framkommer inte. Däremot gör hovrätten en 
annan bedömning av markens intresse för utövande av friluftslivet, när den bedömer att 
”[v]ad i målet framkommit om öns begränsade tillgänglighet är ej av sådan 
beskaffenhet att allmänheten kan antagas bli nämnvärt hindrad att besöka ön”. 
 
Vari utövande av friluftsliv, på land och till sjöss, mer består, uttalas inte i målet. Det 
tycks emellertid vara av betydelse att det är fråga om en skärgårdsmiljö. Miljön nämns 
och har en förhållandevis framträdande plats i diskussionen om den allemansrättsliga 
utövningen. Det tycks som om utövande av friluftsliv uppfattas böra ske i en, för 
friluftslivets utövande, lämplig miljö.704  
 

7.2.10 Ab - 432/77 
Även i Ab - 432/77 framträder utövande av friluftsliv som en aktivitet som får utföras 
på annans mark under åberopande av allemansrätten.  
                                                 
704 RÅ 1997 not 107 pekar i samma riktning. I målet, en ansökan om rättsprövning, var fråga om bygglov 
för ett på strandskyddat område redan uppfört fritidshus. Regeringen fann att byggnaden var belägen 
inom område där turismens och friluftslivets - särskilt det rörliga friluftslivets - intressen särskilt skulle 
beaktas. Vid en intresseavvägning mellan allmänna och enskilda intressen fann regeringen inte skäl att 
medge tillstånd till byggnadsföretaget. Regeringsrätten fann inte anledning att upphäva regeringens 
beslut. Klaganden i målet anförde i skrivelse till regeringen ”att stranden inte var lämplig för bad eller 
angöring av båt”, medan regeringen fann att ”byggnaden är belägen inom område med särskilda 
hushållningsbestämmelser enligt bl.a. 3 kap. 2 § NRL där turismens och friluftslivets, främst det rörliga 
friluftslivets intressen särskilt skall beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag 
eller andra ingrepp i miljön.” Klaganden anförde vidare i ansökan om rättsprövning att ”[i] föreliggande 
fall hindrar inte den uppförda byggnaden allemansrättens utövande i någon nämnvärd grad”. 
Regeringsrättens beslut ledde till att marken fortsatte att vara allemansrättsligt tillgänglig - en 
tillgänglighet som ser ut att avse möjligheten att idka rörligt friluftsliv - innefattande bad och angöring  
av båt - i en miljö som synes bedömas vara lämplig för utförande av sådana aktiviteter. Se också RÅ 1999 
not 238. 
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I målet var fråga om ett av kommunfullmäktige ingånget avtal med fastighetsägare angående dels 
ersättning för utebliven grustäkt, dels ett framtida förordnande av marken som naturvårdsområde. Bland 
annat överenskoms vad som skulle gälla inom detta naturvårdsområde – ... ”utöver föreskrifter och förbud 
i lagar och författningar skall förbud gälla att: förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, 
bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar --- tälta eller ställa upp 
husvagn, göra upp eld.....”. A, medlem i kommunen, besvärade sig över beslutet och anförde bland annat 
att kommunfullmäktige gått utanför den kommunala kompetensen genom att, genom avtal, inskränka 
allemansrätten. Såväl länsstyrelsen som Regeringsrätten fann att avtalet föll in under den kommunala 
kompetensen. 
 
Klaganden anförde till stöd för sin talan bland annat att ”[k]ommunfullmäktige har 
beslutat att ingå en serie avtal med --- med innebörden att a) allemansrätten i Erstavik 
inskränks”. Klaganden utvecklade detta genom att säga att allemansrätten ”inskränks 
genom ett av avtalen --- på så vis att rätten att tälta upp till 24 timmar utan 
markägarens tillstånd upphävs och på så vis att vad som stadgas i allemansrätten om 
villkoren för uppgörande av eld i skog och mark upphävs.” Kommunfullmäktige 
avstyrkte bifall till besvären och yttrade därvid bland annat att ”[u]r naturvårdssynpunkt 
var den sammanfattande konsekvensen av överenskommelsen att en omfattande grustäkt 
i ett frekventerat strövområde hindrades samt att användningen som strövområde 
tryggades på sikt genom förordnandet om naturvårdsområde.” Dessa två mål 
bedömdes, för kommunen, högst angelägna att uppnå. Kommunen fann dessutom 
anledning att ”framhålla att man i arbetet med riksplanen redovisade Erstavik --- som 
riksintressant område ur naturvårdssynpunkt.” Därtill hade ”naturvårdsverket i 
skrivelse till kommunen uttalat: ´Verket har i sitt yttrande pekat på att exploateringen 
kommer att ske inom ett område som är välbesökt och av stor betydelse för det rörliga 
friluftslivet. Härav följer att området snarare av sociala skäl än av kulturellt 
vetenskapliga skäl bör skyddas”. 
 
Klaganden uppfattar uppenbarligen tältning och eldning vara allemansrättsliga 
aktiviteter. Dessa aktiviteter företas ”i skog och mark”. Det är möjligt att kommunen 
delar klagandens uppfattning om att tältning och eldning är allemansrättsliga aktiviteter, 
men det är ingenting som sägs i argumentationen. Av kommunens argumentation kan 
man i stället sluta sig till att den allemansrättsliga aktiviteten ses som strövande och 
utövande av det rörliga friluftslivet.  
 
Av kommunens argumentation kan man vidare sluta sig till att den mark, där 
friluftslivet ska utövas, uppfattas vara av intresse. Den i målet aktuella marken sägs vara 
ett ”riksintressant område ur naturvårdssynpunkt”. Det tycks som om marken - som av 
klaganden beskrivs som skog och mark och av kommunen beskrivs som ett strövområde 
- av kommunen uppfattas vara lämplig för utövande av friluftsliv. 
 
Länsstyrelsen fann inledningsvis anledning att redogöra för kommunens avsikt med 
avtalet. Avsikten hade därvid varit att ”medverka till att hindra en omfattande grustäkt i 
ett välbesökt och för rekreation och friluftsliv betydelsefullt område i kommunen samt 
att åstadkomma att områdets användning som strövområde tryggas på sikt”. Därefter 
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sade länsstyrelsen att ”[f]öreskrifter om vad allmänheten har att iaktta inom 
naturvårdsområde utfärdas av länsstyrelsen med stöd av 10 § naturvårdslagen i 
samband med bildande av naturvårdsområde. Kommunens överenskommelse med 
markinnehavarna i dessa frågor är inte bindande för allmänheten och kan därför inte 
inskränka allemansrätten.”  
 
Av länsstyrelsens argumentation att döma finner man utövande av friluftsliv och 
strövande vara allemansrättsliga aktiviteter. Det tycks som om länsstyrelsen bedömer 
marken vara lämplig för utövande friluftsliv - det är fråga om ett ”för rekreation och 
friluftsliv betydelsefullt område”. Marken bedöms, av argumentationen att döma, ha 
sådana särskilda kvalitéer att den möjliggör erhållande av rekreation.  
 
Det är inte helt säkert att länsstyrelsen finner rätten att tälta och elda utgöra 
allemansrättsliga aktiviteter. Det förefaller emellertid inte vara otroligt att man delar 
klagandens uppfattning i denna del, eftersom klaganden särskilt hade nämnt dessa 
aktiviteter och hävdat att avtalet inskränkte möjligheten att tälta och elda enligt 
allemansrättens regler. När länsstyrelsen finner att kommunen inte kan inskränka 
allemansrätten, är det möjligt att man har godtagit klagandens argumentation rörande 
aktiviteterna, men samtidigt funnit att en inskränkning inte är möjlig.  
 
Regeringsrätten fann att kommunen avsåg tillgodose den redan pågående 
markanvändningen - vilket bland annat var allemansrättsligt nyttjande - genom att 
förhindra att området togs i bruk för grustäktsverksamhet. Detta uppfattade 
Regeringsrätten vara fråga om en naturvårdsangelägenhet, och det är en kommunal 
angelägenhet.  
 

7.2.11 RÅ 1999 not 21 
Det allemansrättsliga nyttjandet, som utövande av rörligt friluftsliv, kommer också till 
synes i RÅ 1999 not 21.  
 
Målet är en ansökan om rättsprövning. As ansökan om dispens från strandskyddsreglerna för uppförande 
av fritidshus 100 meter från en sjö, avslogs av såväl länsstyrelsen som regeringen, eftersom bebyggelse i 
föreslaget läge skulle innebär att mark som i dag är allemansrättsligt tillgänglig skulle tas i anspråk. 
Regeringsrätten fann att regeringens beslut skulle stå fast. 
 
Regeringens argumentation tar fasta på att fastigheten ligger inom ett område där ett 
utökat strandskydd gäller. ”Syftet med strandskyddet”, sade regeringen, ”är att trygga 
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land 
och i vatten för växt- och djurlivet.” Regeringen uttalar därefter att ”bebyggelse i 
föreslaget läge skulle innebära att mark som i dag är allemansrättsligt tillgänglig tas i 
anspråk.” Det allemansrättsliga nyttjandet framstår i argumentationen som utövande av 
friluftsliv. Eftersom bebyggelse inte kunde godtas på platsen, på grund av att platsen i 
dag var allemansrättsligt tillgänglig, tycks det som om tillgången till stranden i sig utgör 
en viktig del i det allemansrättsliga nyttjandet.  
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I rättsprövningsärendet anförde emellertid sökanden att ”[o]mrådet var mycket stenigt 
och snårigt samt sluttade brant mot sjön. Trädbeståndet nedanför den planerade 
platsen för stugan var så kraftigt att nästan fullt insynsskydd skulle erhållas. --- Huset 
skulle därför inte påverka omgivningen rent fysiskt. Platsen utnyttjades inte av 
allmänheten och där växte vare sig svampar, bär eller andra naturprodukter då marken 
var stenig och näringsfattig. Det fanns inte någon utsikt att tala om och något friluftsliv 
förekom inte vid stranden till Abborresjön eftersom den var stenig, brant och 
otillgänglig.” Av detta torde man kunna dra slutsatsen att A uppfattar det 
allemansrättsliga nyttjandet avse utövande av friluftsliv. I friluftslivet ingår att kunna 
tillgodogöra sig sådana naturprodukter som bär och svamp. Det tycks också som om A 
uppfattar att friluftslivet bör utövas i en för friluftsliv lämplig natur. Denna natur synes 
A finna böra vara inte alltför svårframkomlig - marken i målet uppfattade A vara 
olämplig för utövande av friluftsliv på grund av dess otillgänglighet, det var stenigt, 
snårigt och sluttade brant mot sjön - och böra vara sådan att där växer svampar och bär 
med mer. Det bör slutligen också finnas någon utsikt att tala om.  
 
Å andra sidan förefaller A argumentera för att även om marken skulle kunna uppfattas 
vara lämplig för utövande av friluftsliv, så skulle hans hus inte störa detta utövande. 
Samexistensen de två användningssätten emellan förefaller A mena vara beroende av att 
hans hus inte ”stör” naturen. Det tycks som om A, med sitt uttalande om att 
trädbeståndet vid det planerade huset var så kraftigt så att nästan fullt insynsskydd 
kunde erhållas och att huset inte skulle komma att påverka omgivningen rent fysiskt, 
uppfattar att utövande av friluftsliv bör ske i en natur som är ”orörd”.  
 
Regeringsrätten avgjorde ärendet med en motivering som förefaller förhållandevis 
standardiserad och konstaterade att den i målet tillämpade regeln ger den beslutande 
myndigheten en viss frihet att bedöma om dispens ska ges. ”Vad som förekommit i 
målet ger inte vid handen att regeringen felbedömt fakta eller överskridit gränserna för 
det handlingsutrymme som den aktuella lagregleringen ger eller att beslutet är 
oförenligt med den s.k. proportionalitetsprincip som skall tillämpas i bl.a. 
naturvårdsärenden.” Regeringsrätten fann att regeringens beslut skulle stå fast. 
 

7.2.12 De allemansrättsliga aktiviteterna 
I analysen har den av domstolen fastställda sedvanerätten sökts, genom att de reella 
omständigheter som har varit av betydelse i de enskilda fallen har lyfts fram och 
diskuterats. Sammantaget tycks analysen resultera i slutsatsen att den i institutet 
allemansrätten ingående rätten att nyttja annans mark ger rätt att utföra flera olika 
aktiviteter. Det tycks därvid som om flera av aktiviteterna kan ses som delar av en större 
aktivitet. Att utöva friluftslivet, som enligt analysen ovan är en allemansrättslig 
aktivitet, innefattar således aktiviteterna att uppehålla sig på annans mark, att röra sig 
över annans mark och att erhålla rekreation. Därutöver kan utövandet av friluftslivet 
innefatta till exempel att bada eller att lägga till med båt.   
 
Enligt analysen utgörs de allemansrättsliga aktiviteterna av att ströva, göra upp eld, 
tälta, röra sig över annans mark, utöva friluftsliv, uppleva naturen/miljön, besöka öar 
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och kobbar, erhålla rekreation, bada, passera, gå, röra sig fritt, vistas fritt inom 
strandområden, färdas med fritidsbåt, vistas på sjön, göra utflykter, uppehålla sig på 
annans mark, utöva friluftsliv på vatten, lägga till med båt, plocka bär och svamp och ha 
tillgång till stranden.  
 
Ströva 
I såväl Ab - 323/77 som Ab - 432/77 uppfattas aktiviteten att ströva vara en 
allemansrättslig aktivitet. Denna aktivitet återkommer i flera rättsfall.705 Av 
sammanhanget i rättsfallen att döma förefaller strövandet uppfattas böra ske i viss, 
därför lämplig, natur. Sådan lämplig natur synes vara stora, sammanhängande 
naturmarker. Skogsmark nämns till exempel i både Ab - 323/77 och Ab - 432/77. Av 
detta skulle man kunna dra slutsatsen att strövandet, som en allemansrättslig aktivitet, 
inte endast uppfattas vara ett sätt att ta sig fram, utan att det uppfattas ha ett moment av 
något ytterligare i sig, som kanske skulle kunna betecknas som ”naturupplevelse”.  
 
Passera över annans mark 
En annan återkommande aktivitet är att passera över annans mark.706 Att passera över 
annans mark förefaller av ordvalet vara något annat än att ströva. Där strövandet synes 
avse en aktivitet i sig, för att erhålla en naturupplevelse och kanske rekreation, synes 
med ordvalet passera avses det förhållandet att man tar sig över viss mark för att nå ett 
mål någon annanstans.  
 
Röra sig fritt 
Ytterligare en återkommande aktivitet är den att röra sig fritt.707 Det tycks som om 
aktiviteten att röra sig fritt ibland utgör en del av utövandet av friluftslivet708, medan 
aktiviteten ibland förefaller avse rätten att passera över annans mark, för att senare nå 
ett mål.709 I miljödomstolens mål M 102-03 talas det därvid om att ”klättra ner längs 
berget” för att nå stranden.710 
 
Ta väg över annans mark  
Såväl strövandet och passerandet avser att ta väg över annans mark, men där dessa två 
uttryck är värdeladdade, är uttrycket ta väg över annans mark mer neutralt. Ta väg över 
annans mark är en allemansrättslig aktivitet och tycks ligga aktiviteten ”att röra sig 

                                                 
705 Se RÅ 1999 not 237, RÅ 1998 not 259, RÅ 1993 ref 97, RÅ 1991 ref 54, Ab-384/79, RRK R77 2:35, 
RRK R74 1:10, RRK R72 2:10, NJA 1979 s 466, NJA 1978 s 539 I och II, NJA 1978 s 261, NJA 1971    
s 421, NJA 1970 s 200, NJA 1969 s 123, NJA 1968 s 400, RH 1989:111.  
706 RÅ 1991 not 313, MÖD 2005:16. Se också RÅ 2001 ref 72, RÅ 2000 not 211, RÅ 2000 not 184, RÅ 
2000 not 25, RÅ 2000 not 17, RÅ 1999 not 237, RÅ 1999 not 159, RÅ 1999 not 144, RÅ 1998 not 270, 
RÅ 1991 ref 54, RÅ 1989 not 488, RÅ 1987 not 314, Bb-151/81, Bb-100/79, Bb-377/77, RRK R72 2:3, 
NJA 1971 s 421, NJA 1968 s 400, miljödomstolens dom M 102-03, RH 1989:111.  
707 RÅ 2002 not 45, RÅ 2002 ref 37, RÅ 2001 not 31, RÅ 2000 not 212, RÅ 1999 not 196, RÅ 1999 not 
64, RÅ 1994 not 165, RÅ 1991 not 313, RÅ 1991 ref 54, RÅ 1987 ref 110, RRK R 72 2:3 (allmänhetens 
rörelsefrihet), NJA 1999 s 735, MÖD 2004:53. 
708 Se till exempel RÅ 2002 not 45, RÅ 2002 ref 37, RÅ 1999 not 196 - ”vandra fritt”. 
709 Se till exempel diskussionen i RÅ 1999 not 64 och RÅ 1991 not 313. 
710 Miljödomstolens mål M 102-03, meddelad 2003-09-17. 
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fritt” nära.711 I något rättsfall nämns aktiviteten att ”beträda” marken, varmed torde 
förstås en rätt att ta väg över marken.712 
 
Uppehålla sig på annans mark 
Aktiviteten att uppehålla sig på mark framskymtar i flera rättsfall.713 Aktiviteten att 
uppehålla sig på annans mark är en förutsättning för all annan aktivitet - det vore till 
exempel omöjligt att ta väg över annans mark om man inte fick uppehålla sig där. Med 
uttrycket ”att uppehålla sig på annans mark” avses emellertid en aktivitet som innebär 
att man stannar till på marken. Det tycks som om aktiviteten att uppehålla sig på annans 
mark, i flera fall är starkt förknippad med aktiviteten att utöva friluftsliv.714 
 
Uppehålla sig på vatten 
Den allemansrättsliga aktiviteten att uppehålla sig på mark på land, finner sin motsvarig 
för sjöar, hav och andra vattendrag, i rätten att uppehålla sig på vatten.715 
 
Färdas med fritidsbåt 
En allemansrättslig aktivitet som träder fram i rättspraxis är att färdas med fritidsbåt.716    
 
Lägga till med båt 
Aktiviteten att färdas med båt kompletteras med aktiviteten att lägga till med båt. Av 
sökanden/klaganden As argumentation i RÅ 2000 not 20 kan inte någon slutsats dras 
om att en aktivitet som angörande vid brygga utgör en allemansrättslig aktivitet. 
Tvärtom kan man spekulera kring vad As uppförande av småbåtshamn syftar till. Det 
kan kanske antas att A vill uppföra en egen anläggning, för att möjliggöra angörande 
vid denna anläggning. Det förefaller därvid inte orimligt att anta att angörandet vid As 
brygga inte skulle kunna ske under åberopande av allemansrätten, utan endast efter 
särskilt avtal med A. I flera andra rättsfall träder emellertid en rätt att lägga till med båt 
vid strand och/eller brygga, fram som en allemansrättslig aktivitet fram.717 
 
                                                 
711 Se RÅ 1999 not 196, RÅ 1999 not 159, RÅ 1998 not 259, RÅ 1994 not 165, RÅ 1991 not 313, RÅ 
1991 ref 2, Ab-21/82 (där det anfördes att etablering av en stugby innebar ”en inskränkning i 
allemansrätten”), RRK R72 2:3 (”färdas över”), NJA 1979 s 21 (”allmänhetens fria tillträde”), NJA 1981 
s 1155, NJA 1978 s 539 I, NJA 1978 s 261, NJA 1977 s 235 II, NJA 1971 s 421, NJA 1970 s 200, NJA 
1969 s 123, NJA 1968 s 400, RH 1989:112 (där det talas om att det i äldre tid var brukligt att man 
färdades på vägar oavsett om det förelåg någon uttrycklig rätt därtill – ”[d]etta kan anses utgöra en 
sedvanerätt som låg allemansrätten nära”), RH 1989:111. 
712 RÅ 2000 not 25, RÅ 1999 not 241, RÅ 1999 not 159, RÅ 1998 not 270, RÅ 1998 not 259, RÅ 1987 
ref 110, Ab-37/85, NJA 1994 s 162, NJA 1977 s 235 II, MÖD 2004:53. Jfr också RH 1995:97 där det 
talas om ”plats till vilken allmänheten äger tillträde”, på samma sätt som i RÅ 2002 not 69, RÅ 1999 not 
171, RRK R77 2:35, RRK R72 2:3, RRK R74 1:10, NJA 1981 s 1129, NJA 1969 s 123, NJA 1968 s 400. 
713 Se till exempel RÅ 2000 not 79, RÅ 1998 not 270, Ab-21/82, NJA 1979 s 21, NJA 1978 s 261, MÖD 
2005:16. Såväl RÅ 2000 not 184, RÅ 2000 not 20, RÅ 1999 not 241, RÅ 1999 not 237, RÅ 1999 not 159 
som RÅ 1998 not 270 avser aktiviteten att vistas på stranden. 
714 Se under rubriken Utöva friluftsliv. 
715 RÅ 1996 ref 44, RÅ 1995 not 334, Ab-323/77, NJA 1979 s 21. 
716 RÅ 2000 not 20, RÅ 1999 not 238 (”det båtburna friluftslivet”), RÅ 1996 ref 44, NJA 1977 s 588 - 
som också nämner utövande av ”vattensport”, MÖD 2004:38.  
717 RÅ 2001 not 31 (där det sägs att marken är lättillgänglig från både land- och sjösidan), RÅ 1999 not 
237 (”strandhugg ---från sjö- eller landsidan”), RÅ 1997 not 107, RÅ 1996 ref 44, RRK R 72 2:10, NJA 
1979 s 21, NJA 1978 s 539 I, NJA 1970 s 200, MÖD 2004:38, miljödomstolens dom M 102-03,           
RH 1994:30. 
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Ha tillgång till strand 
I flera av rättsfallen har närheten till vattnet spelat en avgörande roll för frågan huruvida 
marken uppfattas vara lämplig för allemansrättsligt nyttjande eller ej. Många gånger är 
tillgången till strand viktig för möjligheten att bada, men det är långt ifrån alltid så.718 
Det är därvid slående att vad stranden uppfattas användas till, i många rättsfall inte ens 
nämns, utan att tillgången till stranden som sådan är det som relateras till 
allemansrätten.  
 
I NJA 1968 s 400 uttrycks detta förhållande med att ”[ä]ven om avstyckningsområdet 
inte är lämpat som badplats, bör allmänheten dock ej utestängas från att komma ned till 
havet.”719 Tillgång till stranden återkommer i flera rättsfall.720  
 
Att det föreligger en både språklig och innehållsmässig skillnad mellan att utföra en 
bestämd aktivitet på stranden, till exempel bada, och att ha tillgång till stranden, är klart. 
Där badet är en fysisk aktivitet som företas i vatten, är tillgången till strand ett uttryck 
för bestämning av vilken mark som är tillgänglig för olika fysiska aktiviteter. Eftersom 
tillgång till stranden har angivits i så många fall, på ett sätt som inte utan vidare kan 
tydas som att det uppfattas vara fråga om en enbart geografisk angivelse - det tycks i 
stället snarare vara fråga om bestämning av aktiviteter - har jag funnit det lämpligt att 
ange tillgång till strand i samband med redogörelsen för de allemansrättsliga aktiviteter 
som framträder i domstolens argumentation.721  
 
 
 
 
 
 

                                                 
718 Av de ovan analyserade fallen var det fråga om strandmark i såväl RÅ 2000 not 20, RÅ 1999 not 21, 
RÅ 1995 not 334, RÅ 1994 not 581, Ab - 323/77, NJA 1979 s 21 som RH 2001:32. Därtill kommer att 
både MÖD 2005:16 och RÅ 1991 not 313, som inte avsåg strandmark, avsåg möjlighet att nå stranden via 
annan mark.  
719 Biträdande länsarkitektens anförande i målet. 
720 Se till exempel RÅ 2002 not 69, RÅ 2002 not 47, RÅ 2002 not 45, där sökanden i 
rättsprövningsärendet anförde att ”[v]idare har påvisats att fastighetens strandparti inte är av sådan 
karaktär att det nyttjas eller önskas nyttjas av allmänheten”, RÅ 2001 not 31, RÅ 2001 ref 72, RÅ 2000 
not 211, RÅ 2000 not 53, RÅ 1999 not 241, RÅ 1999 not 237, RÅ 1999 not 196, RÅ 1999 not 185, RÅ 
1999 not 171, RÅ 1999 not 159, RÅ 1999 not 144, RÅ 1999 not 64, RÅ 1998 not 270, RÅ 1998 not 259, 
RÅ 1998 not 30, RÅ 1997 not 270, RÅ 1996 ref 44, RÅ 1990 ref 75, RÅ 1989 not 488, RÅ 1989 not 318, 
RÅ 1987 not 314, RÅ 1987 ref 110, Bb-151/81, Bb-377/77, RRK R 72 2:3, NJA 1986 s 572, NJA 1981   
s 1155, NJA 1981 s 1129, NJA 1981 s 581, NJA 1979 s 466, NJA 1978 s 261, NJA 1969 s 123 och NJA 
1968 s 400 som båda två avsåg rätten att nå ner till vattnet, NJA 1965 s 182, RH 1994:30, RH 1989:111 
(”nå udden”), Svea hovrätts dom 83-02-24, målnr Ö-1047/82 (63:83), MÖD 2004:53. 
721 Se till exempel RH 1994:30, som gällde frågan om arrendatorn av ett område i närheten av en tilltänkt 
småbåtshamn kunde anses vara part i mål rörande anläggandet av småbåtshamnen. Vattenöverdomstolen 
fann, vad gällde arrendatorns rätt till bad och strand, att det var  en rätt som A endast kunde göra gällande 
med stöd av allemansrättens regler. I målet synes tillgången till strand förstås på samma sätt som 
badmöjligheten. Det förefaller som om tillgången till strand också anses innefatta en möjlighet att bada. 
Det förefaller emellertid också som om tillgången till strand innefattar något mer än möjligheten att bada, 
eftersom man annars inte hade behövt tala om både tillgång till stranden och möjlighet att bada. 
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Bada 
Bad är en allemansrättslig aktivitet. Tillgången till stranden, tycks ofta syfta till just 
möjligheten att bada.722 I mål RÅ 2000 not 17 nämns därvid särskilt ”solbad i närheten 
av strand”. 
 
Tälta 
I Ab-432/77 diskuteras den allemansrättsliga aktiviteten tältning.723 
 
Göra utflykter 
I MÖD 2005:16 sägs det allemansrättsliga nyttjandet innefatta att ”kunna låta sina barn 
leka där, inta sin kaffekorg med utsikt över Kalmarsund och framför allt känna sig 
trygg”. Det framstår som om uttalandet syftar på den mer allmänna aktiviteten ”att göra 
utflykter”.724  
 
Göra upp eld 
Den allemansrättsliga aktiviteten att göra upp eld träder fram i Ab-432/77. 
 
Plocka bär och svamp 
Tillgodogörande av naturprodukter som bär och svamp, som allemansrättslig aktivitet, 
framträder i RÅ 1999 not 21, liksom i NJA 1986 s 637.725 
 
Utöva friluftsliv 
Utövande av friluftslivet tycks uppfattas böra ske i viss särskild, för utövande av 
friluftsliv lämplig, natur. Detta visades i analyserna ovan och återkommer i flera 
rättsfall.726   

                                                 
722 RÅ 1994 not 581, MÖD 2005:16, NJA 1979 s 21. Se också RÅ 2002 not 69, RÅ 2002 not 47, RÅ 
2000 not 212, RÅ 2000 not 211, RÅ 2000 not 79, RÅ 2000 not 53, RÅ 2000 not 25, RÅ 2000 not 17, RÅ 
1999 not 237, RÅ 1999 not 196, RÅ 1999 not 171, RÅ 1999 not 159, RÅ 1999 not 64, RÅ 1997 not 107, 
RÅ 1996 ref 44, RÅ 1991 not 240, RÅ 1991 ref 2, RÅ 1989 not 488, RÅ 1987 not 314, Ab - 37/85, Bb-
151/81, Bb - 100/79, Bb-377/77, RRK R74 1:10, RRK R72 2:3, RRK R72 2:10, NJA 1981 s 1155, NJA 
1981 s 581, NJA 1979 s 466, NJA 1978 s 261, NJA 1977 s 558, NJA 1977 s 235 II, NJA 1971 s 421, NJA 
1970 s 200, NJA 1969 s 123, NJA 1968 s 400, NJA 1967 s 472, RH 1994:30, Svea hovrätts dom 83-02-
24, målnr Ö-1047/82 (63:83), MÖD 2004:53, Miljödomstolens dom M 102-03. 
723 Se också RÅ 2000 not 17 och RRK R 72 2:10, där camping nämns.  
724 Se också RÅ 1999 not 21, där bristen på utsikt utgjorde ett argument emot att marken skulle lämpa sig 
för allemansrättsligt nyttjande. Måhända avsåg klaganden, som var den som framförde argumentet, med 
uttalandet att tala om att allemansrättsligt nyttjande avser aktiviteten att göra utflykter och att utflykter 
gärna görs i en vacker miljö med vacker utsikt. Också i RRK R 72 2:10 spelade utsikten roll i 
diskussionen om det allemansrättsliga nyttjandet. Överlantmätaren och länsarkitekten uttalade i målet att 
det var”synnerligen angeläget att inte det för allmänheten tillgängliga strövområdet… avskärmas från 
stränderna och från utsikterna över vattenytorna.” Se också NJA 1971 s 421 och NJA 1967 s 472. 
725 Se också NJA 1970 s 200. 
726 Se RÅ 2002 not 69, RÅ 2002 not 47, RÅ 2002 not 45, RÅ 2002 ref 37, RÅ 2001 ref 72, RÅ 2001 not 
31, RÅ 2000 not 212, RÅ 2000 not 211, RÅ 2000 not 184, RÅ 2000 not 118, RÅ 2000 not 89, RÅ 2000 
not 79, RÅ 2000 not 53, RÅ 2000 not 25, RÅ 2000 not 20, RÅ 2000 not 17, RÅ 1999 not 241, RÅ 1999 
not 238, RÅ 1999 not 237, RÅ 1999 not 196, RÅ 1999 not 185, RÅ 1999 not 171, RÅ 1999 not 159, RÅ 
1999 not 144, RÅ 1999 not 64, RÅ 1999 not 21, RÅ 1998 not 270, RÅ 1998 not 259, RÅ 1998 not 129, 
RÅ 1998 not 30, RÅ 1997 not 237, RÅ 1997 not 167, RÅ 1996 ref 44, RÅ 1995 not 334, RÅ 1994 not 
581, RÅ 1994 not 165, RÅ 1993 ref 97, RÅ 1991 not 313, RÅ 1991 not 240, RÅ 1991 ref 54, RÅ 1991 
ref 2, RÅ 1989 not 488, RÅ 1989 not 318, RÅ 1987 not 314, Bb-151/81, Ab - 37/85, Ab- 432/77, Ab-
323/77, RRK R77 2:35, RRK R 74 1:10, RRK R72 2:10, RRK R72 2:3, NJA 1999 s 735, NJA 1981         
s 1155, NJA 1981 s 581, NJA 1979 s 466, NJA 1979 s 21, NJA 1978 s 539 I och II, NJA 1978 s 261, 

 221



 

 
I flera rättsfall framskymtar att utövande av friluftsliv uppfattas syfta till erhållande av 
rekreation, något som visades i diskussionen rörande Ab - 323/77, RÅ 1994 not 581, 
RÅ 1995 not 334 och Ab - 432/77.727 
 
 

7.3 Diskussion om de allemansrättsliga aktiviteterna 

7.3.1 Aktiviteter i naturen – aktiviteter i naturen i rekreationssyfte 

7.3.1.1 Inledning 
Det allemansrättsliga nyttjandet avser utförande av aktiviteter i naturen. Detta 
formuleras i regeringsformen som att alla har rätt till naturen enligt allemansrätten och 
uttrycks i SOU 1990:38 Översyn av naturvårdslagen m.m., som att:  
 

Allemansrätten är i många avseenden unik för Sverige och har också djup 
förankring hos befolkningen. Den utgör den huvudsakliga grunden för att 
tillförsäkra människor möjligheter att komma ut i naturen.728 

 
Det tycks som om det är möjligt att finna två olika ”spår”, i argumentationen i 
rättspraxis, vad gäller det allemansrättsliga nyttjandet. I det ena spåret läggs vikt vid att 
det allemansrättsliga nyttjandet sker i naturen, i det andra spåret läggs vikt vid att det 
allemansrättsliga nyttjandet sker i naturen för erhållande av rekreation. Där naturen, i 
det första spåret, endast är en plats där de allemansrättsliga aktiviteterna kan utföras, är 
naturen, i det andra spåret, en plats där allemansrättsliga aktiviteter kan utföras eftersom 
naturen i fråga är lämplig för utförande av allemansrättsliga aktiviteter. Det första 
spåret kan kallas ett äldre vardagsnyttospår, medan det andra spåret kan kallas ett nyare 
rekreationsspår.729 De två spåren kan sägas ge uttryck för olika föreställningar om 
allemansrätten. 
 
Den allemansrättsliga aktiviteten, i en diskussion som följer vardagsnyttospåret, är en 
aktivitet som företas i naturen därför att det finns mark som kan användas för att utföra 
aktiviteten i fråga. Därvid kan man rimligen anta att den som utför aktiviteten i någon 
mån kan sägas ha nytta av att använda marken. Rätten att ta väg över annans mark, till 
exempel, innebär, enligt detta spår, en rätt att passera över marken för att nå ett mål 
någon annanstans.    
 

                                                                                                                                               
NJA 1977 s 235 I och II, NJA 1971 s 421, NJA 1970 s 200, NJA 1969 s 123, NJA 1968 s 400, NJA 1967         
s 472, RH 2001:32, RH 1995:97, RH 1989:111, MÖD 2005:16, MÖD 2004:53, MÖD 2004:38, 
miljödomstolens mål M 102-03. 
727 Se också RÅ 1999 not 238, RÅ 1999 not 64, RÅ 1998 not 259, RÅ 1995 not 403, RÅ 1995 not 334, 
RRK R77 2:35, RRK R72 2:3, NJA 1999 s 735, NJA 1981 s 581, NJA 1978 s 539 I och II, NJA 1978      
s 261, NJA 1977 s 558, NJA 1977 s 235 I, NJA 1967 s 472, RH 1989:111, miljödomstolens dom M 102 - 
03. 
728 SOU 1990:38, s 210. 
729 Huruvida det äldre vardagsnyttospåret verkligen är så mycket äldre än det nyare rekreationsspåret kan 
därvid diskuteras - se diskussionen i kapitel 2 och 3 ovan. 
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Den allemansrättsliga aktiviteten, i en diskussion som följer rekreationsspåret, avser en 
konkret, fysisk aktivitet i skog, mark, åker, berg, miljöer som uppfattas vara gammal 
kulturbygd, strand, vatten, kobbar och skär. Av diskussionen i rättspraxis att döma, 
tycks den konkreta fysiska aktiviteten uppfattas böra ske i en natur som bedöms vara 
lämplig för aktiviteten i fråga. Lämplig för utförande av allemansrättsliga aktiviteter, 
tycks därvid inte den natur vara som finns inne i städerna och som den urbana 
människan möter i sin vardag. I stället förefaller det som om diskussionen i många 
avseendet kretsar kring, vad man skulle kunna kalla, orörd natur.  
 

7.3.1.2 Utövning av friluftsliv 
I en diskussion, om de allemansrättsliga aktiviteterna, som följer rekreationsspåret, 
framträder utövande av friluftslivet som den dominerande allemansrättsliga aktiviteten. 
Det tycks därvid som om de andra allemansrättsliga aktiviteterna är delar av denna 
dominerande aktivitet. Att till exempel bada, åka med fritidsbåt, göra upp eld och tälta, 
är sådant som företas inom ramen för friluftslivet. Utövning av friluftslivet tycks ske på 
stora sammanhängande ytor, bestående av skog, jordbruksmarker, vattenområden och 
liknande mark.  
 
Eftersom markens utformning diskuteras i så stor utsträckning, och uppfattas vara mer 
eller mindre lämplig för utövande av friluftslivet, finns anledning att fråga sig varför 
friluftslivet uppfattas böra ske i viss natur. Vad är det som gör att viss natur uppfattas 
vara mer lämpad för utövande av friluftslivet än annan natur?  
 
Mot bakgrund av att den natur som bedöms vara lämplig för utövande av friluftsliv är 
mark som den urbana människan inte lever sitt vardagliga liv i - det är fråga om orörd 
natur, gammal kulturbygd och gammal jordbruksbygd - tycks det som om utövande av 
friluftsliv uppfattas ligga nära en ”naturupplevelse” av något slag. Vad en 
”naturupplevelse” är kan diskuteras. Det tycks vara möjligt att åtminstone avse två olika 
förhållanden. Antingen är det fråga om en upplevelse där naturen spelar en stor roll 
därför att det är naturen själv som ska njutas av eller så är det fråga om en upplevelse 
där naturen har betydelse för det som ska göras. Ett större sammanhängande 
skogsområde kan till exempel upplevas antingen därför att skogsområdet är njutbart i 
sig, eller för att skogsområdet ger förutsättningarna för att kunna ströva. Oavsett hur 
man ser på detta, tycks det som om diskussionen om mark, lämplig för utövande av 
friluftsliv, avser det förhållandet att utövande av friluftsliv syftar till rekreation - och 
därför är mark som möjliggör rekreation lämplig för utövande friluftsliv. 
 
Att utövande av friluftsliv avser att utövaren ska erhålla rekreation sägs inte i alla mål 
som rör utövande av friluftsliv. Om man ser till ordet rekreations innebörd, tycks det 
emellertid som om utövande av friluftsliv inte gärna kan syfta till något annat än 
rekreation. Nationalencyklopedin talar om att rekreation avser ett återhämtande av 
krafter i avkopplande miljö eller utvidgat avkopplande aktivitet som främjar 
återhämtande av krafter.730 Det tycks som om detta beskriver innebörden i att utöva 
                                                 
730 2007-06-29 Källa Nationalencyklopedin 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O295460. 

 223



 

friluftsliv. Vad skulle utövande av friluftsliv annars syfta till? Rekreation är emellertid 
inte ett statiskt begrepp, utan vad som innefattas i detta begrepp varierar över tiden.  
 

7.3.1.3 Allemansrättsliga aktiviteter som inte avser utövning av 
friluftsliv? 

En diskussion om de allemansrättsliga aktiviteterna som följer vardagsnyttospåret, tycks 
i stället ge vid handen att aktiviteter som utförs i naturen, oavsett om de avser rekreation 
eller ej, är tillåtna enligt allemansrättens regler. 
 
Uttrycket ”ta väg över annans mark”, sades ovan vara mer neutralt än uttrycken ”ströva” 
och ”passera över annans mark”. Där uttrycket ströva tycks avse en aktivitet som är ett 
mål i sig - strövandet tycks uppfattas böra ske i en natur som i något avseende syftar till 
erhållande av rekreation - tycks uttrycket passera över annans mark avse en aktivitet 
som syftar till att ta sig över annans mark för att nå ett, annat, mål. Rätten att ta väg över 
annans mark synes omfatta både ”vägtagande” som sker som ett led i utövande av 
friluftsliv och ”vägtagande” som sker utan någon koppling till utövande av friluftsliv. 
De två olika spåren att resonera synliggörs i argumentationen i MÖD 2005:16. Där talar 
miljööverdomstolen om att ”allmänheten inte skall hindras från att komma till ett 
område som är av betydelse för friluftslivet”. Det allemansrättsliga nyttjandet tycks 
således avse dels en rätt att ta väg över annans mark för att nå ett annat mål, dels en rätt 
att utöva friluftsliv. Att endast ta väg, för att komma till ett område som är av betydelse 
för friluftslivet, synes inte vara detsamma som att utöva friluftslivet ifråga.    
 
En argumentation, om det allemansrättsliga nyttjandet, som synes följa 
vardagsnyttospåret, framskymtar i till exempel NJA 1994 s 162731. I målet uttalade 
tingsrätten, att i den mån det inte finns växande gröda på marken, kan marken beträdas 
på allemansrättsliga grunder. Det verkar av rättens argumentation att döma, som om den 
allemansrättsliga aktiviteten ”ta väg över annans mark” inte endast innefattar en rätt att 
ta väg som har samband med ett utövande av friluftslivet. Den allemansrättsliga 
aktiviteten ”tagande av väg över annans mark” synes i stället samtidigt också utgöra en 
från friluftslivet fristående aktivitet.732 Detta innebär att denna aktivitet kan ses 
fristående från diskussionen om utövande av friluftsliv. Aktiviteten tycks emellertid 
behöva företas i naturen.733  
 
På samma sätt torde det förhålla sig med de andra allemansrättsliga aktiviteterna. Rätten 
att vistas på annans mark, till exempel, träder i argumentationen i rättspraxis fram som 
en aktivitet som avser utövande av friluftsliv och erhållande av rekreation. En vistelse 
på annans mark som har sin grund i att en person har gått vilse, kan emellertid knappast 
anses avse rekreation - men det förefaller ändå som om den vistelsen skulle vara tillåten 
enligt allemansrättens regler. Att vistelsen i det fallet är allemansrättsligt tillåten, kan 
förklaras av att argumentationen därvid följer vardagsnyttospåret - den allemansrättsliga 

                                                 
731 Målet finns refererat i kapitel 5.4.3 ovan. 
732 Se också till exempel RH 1989:112. 
733 Se vidare i kapitel 8 nedan. 
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aktiviteten avser nyttjande av mark som är tillgänglig för nyttjande och nyttjandet kan 
sägas vara till nytta för den som utför aktiviteten. 
 

7.3.2 Rätt att ta väg  
Om det allemansrättsliga nyttjandet innefattar en rätt att utföra aktiviteten att ta väg över 
annans mark, väcks frågan på vilket sätt man får ta väg, under åberopande av 
allemansrätten.  
 
Av resonemanget i kapitel 7.3.1 följer att frågan kan besvaras med utgångspunkt i två 
olika spår. Om aktiviteten ”ta väg” diskuteras med utgångspunkt i vardagsnyttospåret, 
uppfattas aktiviteten såsom företagen i syfte att nå ett mål, till exempel att ta stigen 
genom skogsområdet för att nå närmaste busshållplats eller att gå igenom en hage därför 
att denna väg är den genaste. Ett grundläggande krav, som ställs på aktiviteten för att 
den skall vara möjlig att utföra under åberopande av allemansrätten, är att den sker på 
allemansrättsligt tillgänglig mark. Eftersom den allemansrättsliga aktiviteten, med detta 
sätt att argumentera kring aktiviteten, syftar till att ta sig fram till ett annat mål, torde 
alla sätt att ta sig fram i naturen, bortsett från sådana sätt som är särskilt reglerade, vara 
allemansrättsligt tillåtna aktiviteter. Det torde, enligt ett resonemang som följer 
vardagsnyttospåret, kunna argumenteras för att tagande av väg till fots, med cykel, med 
skidor, till häst, med rullskridskor, med rullskidor och så vidare, är allemansrättsliga 
aktiviteter.  
 
Det kan här konstateras att det regleras särskilt om bilkörning i terräng, i den nu 
gällande terrängkörningslagen.734 Därtill kan konstateras att bilkörning i terräng aldrig 
har ansetts utgöra en allemansrättslig aktivitet. Sålunda var detta inte tillåtet, under 
åberopande av allemansrätten, ens före terrängkörningslagens tillkomst.735 Även 
framförande av snöscooter faller in under terrängkörningslagens regler, liksom 
framförande av motorcykel och moped. Detta är tydligen inte allemansrättsligt tillåtna 
sätt att ta väg över annans mark. Därtill kommer den särskilda regleringen av 
framförande av fordon för trafik på väg och i terräng, i trafikförordningen.736 I denna 
reglering avses med fordon:  
 

En anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad 
huvudsakligen för färd på marken och inte löper på skenor. Fordon delas in i 
motordrivna fordon, släpfordon, efterfordon, sidvagnar, cyklar, hästfordon och 
övriga fordon.737   

 
Med terräng avses i regleringen ett område som inte är väg738 och med väg: 

                                                 
734 1 § 1 st terrängkörningslag (1975:1313): ”Körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål 
än jordbruk eller skogsbruk är förbjuden i hela landet 1. på barmark, 2. på snötäckt skogsmark med plant- 
eller ungskog, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på skogen, 3. på snötäckt 
jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på marken.”  
735 Se till exempel Bengtsson, B., Allemansrättsliga komplikationer i Svensk Juristtidning 1985, s 431, 
Jonzon, S.-G., Delin, L. och Bengtsson, B., Naturvårdslagen. En kommentar, s 41ff. 
736 Trafikförordning (1998:1276). 
737 2 § lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, jfr med 1 kap. 3 § trafikförordningen. 
738 2 § förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner, jfr med 1 kap. 3 § trafikförordningen. 
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1. [e]n sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används för 
trafik med motorfordon,  
2. en led som är anordnad för cykeltrafik, och  
3. en gång- eller ridbana invid en väg enligt 1 eller 2.739  

 
Vissa allmänna regler gäller för alla trafikanter, således även för trafikanter som nyttjar 
annans mark under åberopande av allemansrätten, såsom regeln i 2 kap. 1 § 4 st 
trafikförordningen:  
 

En terrängtrafikant skall anpassa sin färdväg och hastighet samt sitt färdsätt så 
att människor och djur inte störs i onödan och så att skada på annans mark 
eller växtlighet undviks.  

 
Aktiviteten ”ta väg” kan också diskuteras med utgångspunkt i rekreationsspåret. Därvid 
ses den som tar väg, utföra en aktivitet som innefattas i det rörliga friluftslivet. Den som 
strövar i skogen gör detta såsom en friluftsaktivitet - inte för att vägen är den genaste 
eller för att genom strövandet nå den närmaste busshållplatsen. Även denna aktivitet 
måste, för att vara allemansrättsligt tillåten, företas på allemansrättsligt tillgänglig mark. 
Eftersom aktiviteten, om diskussionen tar sin utgångspunkt i rekreationsspåret, syftar till 
utövande av friluftsliv, varvid rekreation åsyftas, synes det som om alla sätt att ta sig 
fram i naturen - som kan argumenteras för som ingående i utövande av friluftsliv och 
som inte är särskilt reglerade - är allemansrättsligt tillåtna.  
 
Därmed torde det, med utgångspunkt i rekreationsspåret, vara tillåtet att ta väg till fots, 
med cykel, med skidor, till häst, med rullskridskor, med rullskidor och så vidare - på 
samma sätt som om diskussionen hade förts utifrån vardagsnyttospåret. Situationen, och 
argumentationen, skiljer sig emellertid åt i de två fallen. En diskussion förd enligt 
vardagsnyttospåret, leder till att alla sätt att ta sig fram i naturen är allemansrättsligt 
tillåtna - så länge som marken är tillgänglig för allemansrättsligt nyttjande och den som 
utför aktiviteten kan sägas ha nytta av aktiviteten. Samma diskussion, förd enligt 
rekreationsspåret, leder till att alla sätt att ta sig fram i naturen är allemansrättsligt 
tillåtna - så länge som de kan sägas ingå i det rörliga friluftslivet, innefattande 
erhållande av rekreation. 
 
Man skulle av detta kunna dra slutsatsen att det är likgiltigt utefter vilket spår man 
väljer att föra argumentationen om allemansrättsligt tillåtna aktiviteter, eftersom det ser 
ut som om resultatet i praktiken blir detsamma. Om man emellertid antar att ett nytt sätt 
att ta sig fram i naturen lanseras, och att detta nya sätt att ta sig fram i naturen föranleder 
en diskussion huruvida det är fråga om en allemansrättslig aktivitet eller ej, får det spår, 
som diskussionen förs utefter, betydelse.     
 
I ett inslag på SVT Mittnytt den 19 juli 2004740 visades en sådan ny aktivitet, som av 
inslaget att döma lanserades av markägaren själv. Aktiviteten bestod i att rulla nerför en 

                                                 
739 2 § förordning om vägtrafikdefinitioner, jfr med 1 kap. 3 § trafikförordning. 
740 Datum för inslaget förmedlat av Sara Ödmark på SVT Mittnytt. 
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svagt sluttande äng inuti en stor genomskinlig boll.741 Antag att någon skulle utföra 
denna aktivitet på annans mark och därvid hävda att det är en, enligt allemansrättens 
regler, tillåten aktivitet - hur kan det påståendet bemötas? 
 
Aktiviteten består uppenbarligen av att ta väg över annans mark och i detta exempel 
antar jag att det är fråga om allemansrättsligt tillgänglig mark. Såvitt jag vet finns inte 
någon reglering som särskilt reglerar detta sätt att ta sig fram i naturen. Den fråga som 
måste besvaras är därmed huruvida aktiviteten, som sådan, bör vara att bedöma som 
allemansrättsligt tillåten eller ej.  
 
Om frågan besvaras utifrån vardagsnyttospåret, kommer det avgörande, för huruvida 
sättet att ta sig fram är allemansrättsligt tillåtet eller ej, att vara huruvida marken är 
allemansrättsligt tillgänglig och utövaren kan sägas ha nytta av att ta väg på detta sätt 
för att senare nå ett annat mål. Det förefaller mycket osannolikt att denna fråga skulle 
besvaras jakande, eftersom aktiviteten inte syftar till att nå ett annat mål, utan 
aktiviteten i stället är målet i sig.  
 
Om frågan besvaras utifrån rekreationsspåret, är det inte helt säkert att svaret kommer 
bli detsamma. Avgörande för huruvida sättet att ta sig fram är allemansrättsligt tillåtet 
eller ej, är huruvida aktiviteten kan uppfattas utgöra en del av det rörliga friluftslivet - 
innefattande erhållande av rekreation. Kan man då hävda att aktiviteten utgör utövande 
av friluftsliv? Denna fråga kräver en diskussion om huruvida aktiviteten syftar till 
rekreation. Det kan nog antas att det vore möjligt att argumentera både för och emot att 
aktiviteten utgör en del av utövande av friluftsliv, innefattande rekreation. Det som talar 
för att aktiviteten utgör en del i det rörliga friluftslivet är att den försiggår i naturen, att 
den åkande kommer naturen nära och att rekreation erhålles. Emot talar emellertid att 
det inte synes vara rekreation på grund av utövande av friluftslivet i viss natur, som 
eftersträvas, utan en åkupplevelse. Det synes vara skillnad mellan att erhålla rekreation 
genom att i viss natur plocka bär och göra upp en eld, och att erhålla rekreation genom 
att i viss natur rulla nerför en slänt i en stor genomskinlig boll. Det som är avgörande, 
för bedömningen huruvida aktiviteten är en allemansrättslig aktivitet eller ej, är 
argumentationen kring vad utövande av friluftsliv är och på vilket sätt rekreation, 
genom utövande av friluftsliv, uppfattas böra erhållas. Den argumentationen tycks föras 
bland annat i diskussionen om vad som är mark lämplig för utövande av friluftslivet. 
 
Om det avgörande är att det kan argumenteras för att aktiviteten ingår i det rörliga 
friluftslivet, så finns det möjlighet att argumentera för att nya sätt att ta sig fram i 
naturen är allemansrättsliga aktiviteter. Därmed kan en mängd olika framkomstsätt, som 
traditionellt sett inte har varit aktuella i naturen, ändå vara allemansrättsligt tillåtna 
aktiviteter. Det tycks till exempel som om diskussionen i litteraturen, om framförande 
av bland annat mountainbike och rullskidor, snarare följer rekreationsspåret än 
vardagsnyttospåret - även om det går att argumentera för att såväl mountainebike-
åkning som rullskideåkning skulle kunna syfta till att nå ett mål på andra sidan den 
nyttjade marken. 

                                                 
741 Aktiviteten kallas zorbing, 2008-04-03 www.zorbsweden.se . 
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7.3.3 Rätt att uppehålla sig på annans mark 
På samma sätt kan rätten att uppehålla sig på annans mark diskuteras utifrån dels 
vardagsnyttospåret, dels rekreationsspåret. Enligt det första spåret är det tillåtet att 
uppehålla sig på annans mark, såvida det är fråga om att uppehålla sig på 
allemansrättsligt tillgänglig mark, det inte finns några bestämmelser som särskilt 
reglerar aktiviteten742 och den som gör det har ”nytta” av det. Enligt det andra spåret är 
det tillåtet att uppehålla sig på annans mark, såvida det är fråga om allemansrättsligt 
tillgänglig mark och det inte finns några bestämmelser som särskilt reglerar rätten att 
uppehålla sig, därför att detta är att bedöma som utövande av friluftslivet och syftar till 
en upplevelse av naturen och rekreation. 
 
Uttrycket ”att uppehålla sig på annans mark” kan avse såväl camping, utanför därför 
angiven campingplats, som andra sätt att uppehålla sig på annans mark. Med camping 
förstås här att slå läger genom att tälta, ställa upp husvagn eller husbil, övernatta i koja 
med flera liknande aktiviteter. Andra sätt att uppehålla sig på annans mark kan avse så 
skilda aktiviteter som att göra utflykter, genomföra fågelexkursioner, leka i skogen, 
sätta sig i en solstol utmed en väg för att titta på ett cykellopp som körs på vägen och 
mycket mera. 
 
Frågan huruvida det är möjligt att uppehålla sig på annans mark, under åberopande av 
allemansrätten, tycks kunna besvaras på samma sätt som frågan om rätten att ta väg. En 
diskussion baserad på vardagsnyttospåret ger, att i den mån som den utövande nyttjar 
annans mark för att marken finns där och han har ”nytta” av sitt utövande, är det en 
allemansrättsligt tillåten aktivitet. Den som går vilse i skogen och därvid behöver 
övernatta, nyttjar mark som är tillgänglig för allemansrättsligt nyttjande och kan också 
sägas ha nytta av sin övernattning. Övernattningen är följaktligen också en 
allemansrättslig aktivitet. Den som vill lägga till med båt vid en brygga, har enligt 
allemansrättens regler rätt att göra detta i den mån bryggan är tillgänglig och den 
utövande kan sägas ha nytta av detta. Den som vill sätta sig i en solstol utmed vägen och 
följa cykelloppet kan göra detta i den mån marken är tillgänglig för allemansrättsligt 
nyttjande och han kan sägas ha ”nytta” av sitt agerande. Det tycks emellertid som om 
det här inte är helt självklart huruvida argumentationen följer vardagsnyttospåret eller 
rekreationsspåret. Det skulle kunna argumenteras för att marken nyttjas för utövande av 
friluftsliv.  
 
Rätten att uppehålla sig på annans mark - oavsett om detta sker medelst tält, husvagn 
eller uppställande av en solstol - är givetvis beroende av att det inte innebär en otillåten 
besittningsrubbning i enlighet med de straffrättsliga reglerna. 
 

                                                 
742 Vissa regler i 3 kap. och 10 kap. trafikförordningen, om stannande och parkering, reglerar till exempel 
särskilt rätten att stanna husvagn och husbil. 
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7.3.4 Göra upp eld, laga mat, hämta vatten för kaffekokning... 
Som har konstaterats ovan utgör aktiviteterna att göra upp eld, laga mat och hämta 
vatten för kaffekokning med flera liknande aktiviteter, allemansrättsliga aktiviteter. En 
argumentation, kring dessa aktiviteter, som följer vardagsnyttospåret, utgår från att det 
är allemansrättsligt tillåtet att göra upp eld, laga mat och hämta vatten för kaffekokning, 
därför att det sker i naturen och utövaren har nytta av det. En argumentation däremot, 
som följer rekreationsspåret, utgår från att aktiviteterna är allemansrättsligt tillåtna, 
eftersom de avser utövande av friluftslivet - innefattande erhållande av rekreation. 
 

7.3.5 Rätt att röra sig på annans vatten 
Även att röra sig på annans vatten, är en allemansrättslig aktivitet. Därvid är mark som 
på grund av att marken ingår i hemfridszon eller på grund av att marken bättre behövs 
för annat ändamål än utövande av allemansrätten, undantagen allemansrättslig 
tillgänglighet. Mark/vatten kan undantas från tillgänglighet, till exempel för att vattnet 
behövs för viss fiskeodling eller för att vattnet behövs för att skydda viss känslig flora 
eller fauna eller för att marken används för bedrivande av viss privat verksamhet.743  
 
Enligt vardagsnyttospåret är alla sätt att röra sig på annans vatten allemansrättsligt 
tillåtna, såvida det rör sig om nyttjande av mark/vatten som inte nyttjas för något annat 
särskilt ändamål och den utövande har ”nytta” av sitt utövande. Enligt rekreationsspåret 
är det emellertid avgörande huruvida aktiviteten i fråga uppfattas utgöra en del av det 
rörliga friluftslivet - innefattande erhållande av rekreation - eller ej. Att åka med 
fritidsbåt på annans vatten har alltid uppfattats vara allemansrättsligt tillåtet, liksom att 
simma. Detta skulle kunna förklaras med att argumentationen har följt 
vardagsnyttospåret. Den som behöver förflytta sig på vatten har rätt därtill, oavsett om 
förflyttningen sker med båt eller genom att simma. Kanske kan rätten att simma också 
förklaras av nyttan att bada för att svalka sig eller tvätta sig. I enlighet med 
vardagsnyttospåret torde det också vara allemansrättsligt tillåtet att åka flotte, ta sig 
fram medelst kanot och kajak med flera liknande framkomstsätt. 
 
Genom att följa rekreationsspåret kan flera ”nyare” sätt att ta sig fram på vattnet 
bedömas vara tillåtna allemansrättsliga aktiviteter. Såväl vattenskidåkning, körning av 
vattenscooter och släpande av luftmadrasser efter motorbåt med flera liknande 
framkomstsätt är enligt ett resonemang som följer rekreationsspåret allemansrättsliga 
aktiviteter - under förutsättning att det inte finns särskild reglering som inskränker 
framkomstsättet. Det kan således föreligga särskilda hastighetsbegränsningar utfärdade 
av länsstyrelsen eller särskilt anvisade områden där vattenscooter får framföras, förutom 
på de allmänna farlederna. Viss särskild reglering kan dessutom gälla för särskilt 
känslig natur. Strandskyddsreglernas tudelade syfte - att både syfta till att trygga 
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och 
i vatten för växt- och djurlivet - kan därvid leda till en intressekonflikt. Bevarandet av 
växt- och djurlivet kan således kräva att allmänhetens möjligheter att utöva friluftslivet 
begränsas. Den allemansrättsliga tillgängligheten kan inskränkas, genom ett 

                                                 
743 Se diskussionen i kapitel 8 nedan. 
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förordnande enligt 7 kap. 20 § - 22 § miljöbalken av länsstyrelsen, kommunen eller 
regeringen, att visst område skall vara miljöskyddsområde eller vattenskyddsområde.  
 
Att det allemansrättsliga nyttjandet innefattar en rätt att röra sig på annans vatten, 
innebär inte att eventuella anordningar för att möjliggöra vissa former av aktiviteter för 
att nyttja vattnet, innefattas i den allemansrättsliga regleringen. Hamnanläggningar har 
till exempel i rättspraxis inte ansetts böra tillåtas, trots att vattnet vid hamnen bedömts 
vara väl ägnat och dessutom faktiskt ägnades åt båtfärder. Det tycks som om den i 
allemansrätten inneboende konflikten - å ena sidan åsyftas utövande av friluftsliv, å 
andra sidan uppfattas friluftslivet utövas i en orörd natur, synliggörs här. På samma sätt 
som strandskyddsreglernas tudelade syfte kan leda till en intressekonflikt, tycks 
allemansrättens regler kunna komma i konflikt med varandra.    
 

7.3.6 Rätt att tillgodogöra sig naturprodukter 
Rätten att tillgodogöra sig naturprodukter är också en allemansrättslig aktivitet, tillåten 
att utföra på allemansrättsligt tillgänglig mark. Liksom för de övriga aktiviteterna kan 
argumenteras för att plockning av bär sker som en del i utövning av friluftslivet eller 
sker därför att marken är allemansrättsligt tillgänglig och utövaren kan sägas ha nytta av 
plockandet.  
 
En diskussion som följer rekreationsspåret utgår från att bärplockning är en del av 
utövandet av friluftslivet. Bärplockningen uppfattas då böra ske i viss, för utövande av 
friluftsliv, lämplig natur och eftersom plockaren fysiskt, konkret rör sig i skog och mark 
och plockar bär, uppfattas plockandet involvera ett moment av rekreation. En diskussion 
som följer nyttospåret utgår emellertid från att bärplockning är allemansrättsligt tillåtet, 
eftersom det sker i naturen och plockaren har ”nytta” av det. 
 
Bertil Bengtsson har i en artikel, i Rättsvetenskapliga studier till minnet av Tore Almén, 
diskuterat bland annat synen på bärplockning vid arbetet med 1909 års förslag till 
jordabalk.744 I en motion vid 1899 års riksdag, föreslogs ett tillägg till strafflagen, i 
vilket förbudet mot ”olofligt tillegnande af t.ex. ollon och nötter jemväl omfattar alla ute 
å marken växande vilda bär”.745 Lagutskottet ville emellertid inte tillstyrka motionen, 
utan hänvisade till att bärplockningen i regel inte hade någon nämnvärd betydelse för 
jordägaren men kunde vara en avsevärd inkomstkälla för den fattigare befolkningen.746 I 
lagberedningens arbete med förslag till ny jordabalk 1908 och 1909 gjordes en 
utredning av frågan om tillgodogörande av naturalster. Efter en förfrågan till landets alla 
länsstyrelser, fann lagberedningen, att det förelåg en allmänt utbredd uppfattning om att 

                                                 
744 Bengtsson, B., Lagberedningen och allemansrätten i Rättsvetenskapliga studier till minnet av Tore 
Almén, s 35. 
745 LU 1899:12 och den däri återgivna motionen nr 68 från andra kammaren. Se också diskussionen i 
Bengtsson, B., Lagberedningen och allemansrätten i Rättsvetenskapliga studier till minnet av Tore Almén.  
746 LU 1899:12. Då nya motioner inkom vid 1908 års riksdag intog lagutskottet samma hållning, nu också 
under hänvisning till att en allmän rättsuppfattning om att jordägarens rätt i och för sig inte uteslöt annan 
att plocka bär om han iakttog all möjlig hänsyn till jordägaren – ”[d]et är blott själfva förlusten af bären, 
som ej anses berättiga ägaren till skadeersättning”, LU 1908:5. Se även Bengtsson, B., Lagberedningen 
och allemansrätten i Rättsvetenskapliga studier till minnet av Tore Almén. 
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var och en har rätt att på annans mark plocka bär och andra naturalster. Det fanns 
emellertid också en tendens att i mer tätbebyggda områden uppfatta det som jordägarens 
rätt att förbjuda bärplockning på sin mark.747  
 
Lagberedningen menade, att det inte utan vidare fanns anledning, att i jordabalken 
lagfästa en sedvanerättslig uppfattning - den berättigades ”av förhållanden, hvilka icke 
vidare äro för handen. De vilda bären hafva erhållit ett värde, som förr var okändt, och 
om jordägaren vill afhålla andra från att tillägna sig dem på hand mark, är detta icke 
utslag af en ogenhet, som icke bör tålas, utan af en i och för sig naturlig önskan att göra 
sig till godo en ekonomiskt afsevärd afkastning af fastigheten.”748 Lagberedningen fann 
dock, att den fattigare befolkningen i något avseende borde kunna få del av bären och 
menade att i sådana delar av landet, där bär fanns i mycket stor mängd, fanns det 
anledning att låta markägaren dela bären med andra. I ett visst område i närheten av 
markägarens hemvist menade man emellertid att markägaren skulle förbehållas ett visst 
mindre område där han själv hade ensamrätt till bären. Detta område, menade 
lagberedningen, borde omfatta ett avstånd uppgående till 300 meter från tomtmarken 
eller trädgården. Lagberedningen föreslog på denna grund att det i jordabalken intogs en 
bestämmelse där rätten att plocka bär på annans mark slogs fast.749 
 
Därtill föreslogs en bestämmelse i strafflagen där ett olovligt tagande av vilt växande 
bär eller svamp på annans tomtmark eller i hans trädgård eller, mot förbud av ägaren 
eller den som företrädde honom, inom ett avstånd av 300 meter från tomten/ trädgården, 
straffbelades.750 
 
Det tycks som om lagutskottets bedömning år 1899, liksom lagberedningens diskussion 
och den uppfattning som länsstyrelserna företedde i lagberedningens förfrågan, följer 
vardagsnyttospåret. Det antas vara till nytta att plocka bär, varför en rätt att plocka bären 
föreligger. Nu ledde lagberedningens förslag till jordabalk år 1909 i och för sig inte till 
någon lagstiftning. I det arbete med jordabalken, som återupptogs år 1941, ansågs någon 
motsvarighet till 1 kap. 5 § i 1909 års förslag till jordabalk, inte böra tas in. 
Lagberedningen ansåg nu att det var svårt att uttömmande ange de inskränkningar i 
äganderätten som följde av ”allmänt vedertagna rättsgrundsatser om vad som brukar 
kallas »alle mans» rätt”.751  
 
Även om förslaget till 1 kap. 5 § i 1909 års förslag till jordbalk aldrig aktualiserades i 
lagstiftningen, finns anledning att reflektera över huruvida förslaget har spelat roll i dels 
domstolarnas verksamhet, dels bilden av allemansrätten. Bertil Bengtsson konstaterar 
                                                 
747 Lagberedningens förslag till jordabalk m.m. III 1909, s 105ff. Se även Bengtsson, B., Lagberedningen 
och allemansrätten i Rättsvetenskapliga studier till minnet av Tore Almén, som i samband med denna 
diskussion konstaterar att rätten att passera över annans skogsmark, utan att ta några naturprodukter, inte 
på något håll ifrågasattes. 
748 Lagberedningens förslag till jordabalk m.m. III 1909, s 110. Se också Bengtsson, B., Lagberedningen 
och allemansrätten i Rättsvetenskapliga studier till minnet av Tore Almén, s 36. 
749 Lagberedningens förslag till jordabalk m.m. III 1909, 1 kap. 5 §. Se lagberedningens förslag till lagtext 
i kapitel 3.3.3.3 ovan. 
750 Bengtsson, B., Lagberedningen och allemansrätten i Rättsvetenskapliga studier till minnet av Tore 
Almén, s 37. 
751 SOU 1947:38, s 85. 
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därvid att en nyttjanderättshavare, i en hovrättsdom från år 1954752, ansågs vara 
berättigad att ”fösa” bort en bärplockare ca 100 meter från bostadshuset på en inhägnad 
fastighet om ca 4 hektar.753 Huruvida domstolen, i sin rättstillämpning, påverkades av 
det aldrig antagna förslaget till jordabalk eller om rättstillämpningen snarare påverkades 
av en allmän uppfattning om envars rätt att tillgodogöra sig bär på annans mark, dock 
inte inom markägarens hemfridszon, låter sig inte besvaras.  
 
Det tycks som om det vardagsnyttospår som lagberedningen följde i sitt resonemang 
fortfarande lever kvar, men att det jämsides med detta spår sker en argumentation kring 
det allemansrättsliga nyttjandet som följer rekreationsspåret. Den förändrade grunden 
för att nyttja annans mark under åberopande av allemansrätten, har diskuterats av Bertil 
Bengtsson, som därvid sagt att allmänhetens önskemål om friluftsliv för rekreationens 
egen skull, lär, före bilismens och friluftslivets genombrott, ha spelat mindre roll än 
idag. ”Vandrare torde vid denna tid främst ha hållit sig på vägar och stigar; har man 
vikit av in i terrängen lär det mestadels ha haft ett ekonomiskt syfte, lagligt eller olagligt 
- man har velat plocka bär eller svamp, vanligen i större mängder, eller kanske jaga eller 
fiska.”754 Bertil Bengtsson för, om detta förhållande, en diskussion om att det därför vid 
denna tidigare tidpunkt måste ha varit ett tyngre vägande skäl för markägaren att slippa 
intrång i sin äganderätt, men att å andra sidan just för bärplockningens del sociala 
hänsyn vid den tiden framträdde på ett annat sätt än i dag, då plockningen knappast 
uppfattas som i första hand en inkomstkälla för fattigt folk. I vad mån Bertil Bengtsson 
har rätt i sitt antagande i denna senare del kan diskuteras - det torde till exempel även i 
dag finnas människor som plockar bär för sitt uppehälle. Diskussionen tydliggör 
emellertid de två olika spåren rörande det allemansrättsliga nyttjandet. Å ena sida 
uppfattas det allemansrättsliga nyttjandet avse nytta, å andra sidan uppfattas det avse 
rekreation. Därtill tycks en viss förskjutning, avseende den allemansrättsliga 
nyttjanderättens syfte, kunna skönjas - tidigare avsåg nyttjandet främst att tillgodose ett 
ekonomiskt syfte, medan det nu uppfattas avse att tillgodose erhållande av rekreation. 
 
Det vore möjligt att, enligt såväl vardagsnyttospåret som rekreationsspåret, i analogi 
med argumentationen i vitlavsplockarmålet, om att plockande av vitlav i små mängder 
är allemansrättsligt tillåtet, också kunna argumentera för att plockande av sten, torv och 
kåda, i liten mängd, är allemansrättsligt tillåtet. Dessa senare naturprodukter är, enligt 
regleringen i 12 kap. 2 § 2 st brottsbalken inte tillåtna att plocka, men om det som 
motiverar denna reglering är produkternas ekonomiska värde (jämför diskussionen i 
kapitel 6 ovan), torde dessa produkter kunna jämställas med vitlav.  
 
Rätten att tillgodogöra sig naturprodukter omfattar inte naturprodukter som fisk eller 
djur. Såväl fiske som jakt regleras särskilt. Däremot talas det i vissa sammanhang om 
det så kallade fria handredskapsfisket755 som en ”vidareutveckling av 

                                                 
752 Svea Hovrätts dom 19.6.1954, II avd. nr B 75. 
753 Bengtsson, B., Allemansrätt och markägarskydd, s 19, samt densamme i Lagberedningen och 
allemansrätten i Rättsvetenskapliga studier till minnet av Tore Almén, s 38. 
754 Bengtsson, B., Lagberedningen och allemansrätten i Rättsvetenskapliga studier till minnet av Tore 
Almén, s 38. 
755 Numera infört i 9 § fiskelagen, jämte bilaga till lagen. 
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allemansrätten”.756 Av diskussionen i NJA 1995 s 322 och NJA 1992 s 337 förefaller 
det lagstiftade fria handredskapsfisket faktiskt uppfattas som en aktivitet som, om inte 
helt självklart fallande in under allemansrätten, åtminstone en aktivitet som ligger 
allemansrätten mycket nära. Detta är emellertid en uppfattning som bryter med den 
traditionella bilden av allemansrätten. I bilden av allemansrätten har fiske hittills aldrig - 
vare sig det sker enligt reglerna om det fria handredskapsfisket eller enligt andra regler - 
funnits med.757 Argumentationen i de båda rättsfallen ger inte heller anledning att 
uppfatta fisket som en aktivitet som faller in under allemansrätten på sedvanerättslig 
grund. Däremot kan finnas anledning att uppmärksamma en eventuell förskjutning 
rörande fisket som legitim allemansrättslig aktivitet. En sådan förskjutning innefattar en 
förändring som ligger i linje med det resonemang om rättens - vari sedvanerätten endast 
utgör en del - ständiga förändring. Det kräver emellertid ett upprätthållande av fisket 
som en del av allemansrätten under en längre tid än vad som hittills skett.758 
 
 

7.4 En förskjutning av allemansrättens innehåll - vad avser 
aktiviteterna? 

Det tycks således som om frågan, om vilka aktiviteter som är tillåtna att utföra på 
annans mark under åberopande av allemansrätten, kan besvaras på två olika sätt - 
antingen med en argumentation som följer vardagsnyttospåret eller med en 
argumentation som följer rekreationsspåret Det tycks därvid finnas anledning att fråga 
sig om uppfattningen, att allemansrätten ger rätt att nyttja annans mark därför att det är 
fråga om mark som inte nyttjas för annat ändamål och den utövande i något avseende 
kan sägas ha nytta av sitt utövande, håller på att ersättas av uppfattningen/ 
föreställningen att allemansrätten möjliggör tillgång till naturen för rekreation, genom 
utövande av friluftsliv. Av argumentationen i rättspraxis att döma är nämligen de 
allemansrättsliga aktiviteter som avser rekreation föremål för större intresse än de som 
avser nytta. Det skulle kunna tyda på att det håller på att ske en förskjutning av, eller 
förändring av, vad som uppfattas vara tillåtna allemansrättsliga aktiviteter.  
 
Det bör först påpekas att de två spåren inte är klart åtskilda från varandra. I MÖD 
2005:16 argumenterades till exempel både för ett allemansrättsligt nyttjande avseende 
rätt till passage - vilket synes vara fråga om en diskussion som följer nyttospåret - och 
ett allemansrättsligt nyttjande avseende tillgång till badstrand för utövande av friluftsliv 
- vilket synes följa rekreationsspåret. Det bör också påpekas att flera av de rättsfall som 
har legat till grund för det föreliggande arbetet, har avsett tillämpning av 
strandskyddsreglerna. Det finns en risk att diskussionen i rättsfallen har kommit att 
fokuseras på utövande av friluftsliv på grund av strandskyddsreglernas utformning - 

                                                 
756 Se NJA 1992 s 337, NJA 1995 s 322.  I NJA 1995 s 322, som rörde yrkesfiskares ersättning, fann en 
skiljaktig ledamot i Högsta domstolen att yrkesfiskelicensen innebar ett förhållande som närmast borde 
betecknas som en kvalificerad allemansrätt. Jfr diskussionen om yrkesfiskelicens i prop. 1992/93:232,      
s 53ff, samt om det fria handredskapsfisket i prop. 1984/85:107, s 13.  
757 Se dock klagandens argumentation i Fiskevärderingsnämnden i NJA 1964 s 127 om ersättning på 
grund av intrång i fiskerätten, till följd av ”den utsträckta allemansrätten till strömmingsfiske”. Se också 
NJA 1977 s 558.  
758 Jfr diskussionen om fisket och den förändrade sedvanan i prop. 1984/85:107, s 12ff. 
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strandskyddsreglerna avser bland annat att trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv759. Strandskyddsreglerna syftar emellertid, enligt uttalanden i förarbetena, till 
att ”trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv på allemansrättslig grund”.760 
Det är således det allemansrättsliga nyttjandet som, i denna delen, står i fokus för 
reglerna. Rättsfallsanalysen omfattar därtill också mål där det inte alls varit fråga om 
tillämpning av strandskyddsreglerna. Sålunda medveten om att det finns en risk för viss 
”övertolkning” av vad som framkommer i målen, finner jag att det finns anledning att 
något diskutera de två olika spår som kan skönjas i rättspraxis.  
 
Den förskjutning i uppfattningen av vad som är tillåtna allemansrättsliga aktiviteter, 
som förefaller träda fram, tycks blotta en kluvenhet i institutet allemansrätten. Å ena 
sidan avser institutet allemansrätten att möjliggöra en aktivitet, som många gånger tas 
för given, i naturen. Möjligheten att stanna till vid en vägren och inta en medhavd 
matsäck där är ett exempel på en sådan aktivitet. Å andra sidan avser institutet att 
möjliggöra en aktivitet i naturen - utövande friluftsliv -  för erhållande av rekreation. 
Detta är en sorts nyttjande, som tycks uppfattas böra ske i en viss särskild sorts natur. 
Den natur som därvid ofta uppfattas vara lämplig är orörd natur, gammal kulturbygd 
och gammal jordbruksbygd. Samtidigt kräver flera allemansrättsliga aktiviteter 
anläggningar för sitt utförande. Färd med fritidsbåtar kräver till exempel bryggor, vilket 
i sin tur kräver ingrepp i den orörda naturen och förändringar i den gamla kultur- och 
jordbruksbygden.  
 
Om det allemansrättsliga nyttjandet avser utförande av aktiviteter i naturen, kan i 
princip vilken natur som helst nyttjas. Om det allemansrättsliga nyttjandet emellertid 
avser utförande av aktiviteter i naturen för erhållande av rekreation, tycks det som om 
det bör ställas större krav på naturen i fråga - något som det också görs, att döma av 
argumentationen kring markens utseende i rättspraxis. I en diskussion om det 
allemansrättsliga nyttjandet som följer detta rekreationsspår, synes det som om inte all 
natur är ägnad att användas allemansrättsligt. 
 
Det tycks som, om diskussionen följer rekreationsspåret, det kan finnas anledning att 
ifrågasätta utförande av vissa aktiviteter. Sådana aktiviteter, som medför att den natur 
som den utförs i inte längre är orörd, förefaller inte självklart böra vara att anse som 
allemansrättsligt tillåtna aktiviteter. En aktivitet som sätter djupa spår i marken eller 
som medför nedskräpning eller på något annat sätt förändrar den orörda naturen, tycks 
göra marken oanvändbar för fortsatt allemansrättsligt nyttjande. Nyttjandet skulle leda 
till de allemansrättsliga aktiviteternas upphörande. Det förefaller i så fall inte orimligt 
att uppfatta aktiviteten som en allemansrättsligt icke tillåten aktivitet.  
 
Ett sådant ställningstagande skulle få konsekvenser i diskussionen om var gränserna, för 
ett nyttjande av annans mark under åberopande av allemansrätten, går. Gränsdragningen 
skulle inte i första hand vara avhängig skadeståndsrättsliga regler. I stället skulle 
gränsen dras utifrån en diskussion om, under rättsinstitutet allemansrätten liggande, 
regler för det allemansrättsliga nyttjandet. Diskussionen förefaller därtill vara tillämplig 
                                                 
759 Se 7 kap. 13 § miljöbalken, samt diskussionen i kapitel 8 nedan. 
760 Prop. 1997/98:45, del 1, s 316 - se också diskussionen i kapitel 8 nedan. 
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på alla allemansrättens subjekt. Ett nyttjande av mark, under åberopande av 
allemansrätten, som leder till skador på marken, skulle, med detta sätt att se på saken, 
vara ett allemansrättsligt otillåtet nyttjande, eftersom det strider mot syftet med 
allemansrätten. Ett otillåtet nyttjande torde kunna förbjudas.761  
 
Frågan är om det finns anledning att dra någon annan slutsats, om diskussionen i stället 
skulle följa vardagsnyttospåret. Om argumentationen följer detta spår spelar inte 
markens utformning någon större roll, utan marken är allemansrättsligt tillgänglig därför 
att den finns där och för att utövaren av allemansrätten kan sägas ha nytta av att använda 
marken. Eftersom inte markens utformning spelar samma roll i en argumentation som 
följer vardagsnyttospåret, som i en argumentation som följer rekreationsspåret, kan inte 
självklart argumenteras för att marken, om den skadades, skulle bli oanvändbar för 
fortsatt allemansrättsligt nyttjande. Det förefaller emellertid som om det vore mindre 
troligt att ett nyttjande av annans mark skulle vara allemansrättsligt tillåtet om det 
orsakade skada. Nyttjandet kan i detta fall anses skada marken för allt annat nyttjande. 
Det förefaller svårt att argumentera för att ett sådant nyttjande skulle vara 
allemansrättsligt tillåtet.  
 
Det konstaterades ovan att vad som uppfattas vara rekreation, är något som varierar över 
tiden. Vad som uppfattas vara utövande av rörligt friluftsliv förefaller också, 
nödvändigtvis, variera över tiden. Forsränning med gummiflottar och kajaker måste 
anses vara relativt nytillkomna friluftsaktiviteter, men i Forsränningsfallet tycks 
aktiviteten uppfattas innebära utövande av friluftsliv. De aktiviteter, som har framstått 
som allemansrättsliga aktiviteter i analysen ovan därför att de utgör delar av utövande 
av friluftsliv, kan inte vara absoluta allemansrättsliga aktiviteter - i den bemärkelsen att 
de är en gång för alltid givna allemansrättsliga aktiviteterna. I stället bör de aktiviteter, 
som har skymtat i argumentationen, ses som exempel på aktiviteter som, av 
domstolarna, genom att de avser utövande i viss särskild natur för erhållande av 
rekreation, har uppfattats ha sådana kvalitéer att de bör ingå i institutet allemansrätten. 
 
När diskussionen däremot följer vardagsnyttospåret, tycks det som om det finns mindre 
utrymme för att argumentera för nya aktiviteter. Eftersom man, vid en argumentation 
som följer vardagsnyttospåret, utgår från att nyttjandet sker därför att det finns mark 
som utövaren kan sägas ha ”nytta” av att nyttja - där målet inte är utövande av  
friluftsliv -  tycks det mer svårmotiverat att tillerkänna någon rätt att nyttja annans mark 
på ett hittills inte existerande sätt. Det förefaller därför som om utrymmet för att 
argumentera för nya sätt att använda annans mark under åberopande av allemansrätten, 
framför allt finns i en argumentation som följer rekreationsspåret och som avser 
utövande av friluftsliv. 
 
Diskussionen om handredskapsfisket får tjäna syftet att illustrera detta. Fiske har 
traditionellt sett aldrig ansetts vara en allemansrättslig aktivitet. Sedan införandet av det 
fria handredskapsfisket tycks emellertid en eventuell förskjutning av bedömningen av 
fisket, som allemansrättslig aktivitet, kunna skönjas. Det skulle kunna förklaras av att 

                                                 
761 Se också 26 kap. 9 § miljöbalken. 
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fiske uppfattas ingå i utövande av friluftsliv - den som fiskar med handredskap gör det i 
viss natur för erhållande av rekreation. I den mån som fisket uppfattas utgöra en del av 
friluftslivet, förefaller det inte orimligt att det görs anspråk på att aktiviteten faller in 
under den allemansrättsliga regleringen.    
 
En argumentation som följer rekreationsspåret förefaller, på ett annat sätt än en 
argumentation som följer vardagsnyttospåret, kunna ge upphov till diskussioner om 
uppförande av anläggningar av olika slag för möjliggörande av allemansrättsligt 
nyttjande. När det allemansrättsliga nyttjandet av marken uppfattas vara utövande av 
friluftsliv, ligger det i tankens riktning att argumentera för anläggningar för 
underlättande av friluftsutövning. En argumentation som följer rekreationsspåret 
aktualiserar emellertid frågan om markens lämpliga utformning för utövande av 
friluftsliv. Mark som uppfattas lämpa sig för allemansrättsligt nyttjande förefaller i stor 
utsträckning vara ”orörd natur”, ”gammal kulturbygd” och ”gammal jordbruksbygd”. 
När anläggningar av olika slag krävs för att möjliggöra allemansrättsligt nyttjande, 
uppstår därvid en konflikt, eftersom anläggningen förändrar marken. Konflikten 
synliggörs i RÅ 2000 not 20762, där det tycks som om de två olika sätten att argumentera 
kring allemansrättsliga aktiviteter stöter emot varandra. Å ena sidan önskar 
sökanden/klaganden att anlägga en båthamn för att möjliggöra allemansrättsligt 
nyttjande, å andra sidan föreligger intresset av att behålla marken orörd. I detta mål 
tycks det som om intresset av att få uppleva marken orörd väger tyngre än intresset av 
att utföra sådana aktiviteter som kräver anläggningar.  
 
När argumentationen om det allemansrättsliga nyttjandet följer nyttospåret, tycks frågor 
om anläggningar för möjliggörande av allemansrättsligt nyttjande inte uppstå. Ett 
resonemang enligt detta spår utgår från att naturen är en plats som kan nyttjas. Marken 
ges emellertid inte betydelse utöver att det är fråga om att någon annan än markägaren 
har en viss rätt att nyttja den.  
 
 

7.5 De allemansrättsliga aktiviteterna och de allemansrättsliga 
subjekten 

Om allemansrätten ”skapas” i domstolens argumentation, måste de allemansrättsliga 
aktiviteterna kunna sägas vara de som kom till synes i kapitel 7.2 ovan. De aktiviteter 
som framträder i rättsfallen, är aktiviteter som synes uppfattas vara tillåtna att utföra på 
annans mark under åberopande av allemansrätten. Genom att domstolen i sin 
argumentation har gett uttryck för uppfattningen att aktiviteterna är tillåtna 
allemansrättsliga aktiviteter, skapas och verifieras vad som är legitima allemansrättsliga 
aktiviteter. I studien har alltså ett innehåll, vad avser aktiviteter företagna under 
åberopande av allemansrätten, kunnat skönjas, som inte endast kan åberopas gentemot 
utövaren och kanalisatören. Så länge som de aktiviteter som utförs under åberopande av 
allemansrätten befinner sig inom de gränser som domstolen ”skapar” i sin 
argumentation kring allemansrätten, befinner de sig inom allemansrättens gränser - även 

                                                 
762 Se kapitel 7.2.6 ovan. 
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när de utförs av det allemansrättsliga subjektet utövaren i kollektivet. Innehållet bestäms 
då inte endast av de skadestånds- och straffrättsliga reglerna, utan också av 
föreställningar om vad det allemansrättsliga nyttjandet innefattar.  
 
Som synes avser allt nyttjande i avsnitten ovan utövande av allemansrätten. Det är fråga 
om konkreta, fysiska aktiviteter, som bara kan komma ifråga för utövaren respektive 
utövaren i kollektivet. Kanalisatörens nyttjande framträder inte i domstolarnas 
argumentation. Ändå har vi redan tidigare sagt att allemansrätten kan nyttjas av 
kanalisatören - och då som en rätt att kanalisera utövandet av allemansrätten. Därav 
synes det rimligt att dra slutsatsen att de konkreta fysiska aktiviteter, som är tillåtna att 
utöva, också är tillåtna att kanaliseras.  
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8 Efter vilka linjer löses konflikter mellan 
allemansrättslig användning av mark och annan 
markanvändning? 

8.1 Inledning 
Av den hittills förda diskussionen framgår att de i institutet allemansrätten ingående 
reglerna utgör en del av regleringen av markanvändningen. I detta kapitel ägnas 
uppmärksamhet åt frågan efter vilka linjer konflikter rörande markanvändning - 
allemansrättslig användning eller annan markanvändning? - löses.  
 
 

8.2 En presumtion - all mark är allemansrättsligt tillgänglig 

8.2.1 Markens allemansrättsliga tillgänglighet, som den framträder i 
rättspraxis 

Av diskussionen i rättspraxis tycks det som om marken i målen presumeras vara 
allemansrättsligt tillgänglig.  
 
RH 2001:32 
I det i kapitel 7.2.2 diskuterade rättsfallet RH 2001:32 sade länsstyrelsen att ”[d]et 
föreligger dock en uppenbar risk för att sjöboden, exempelvis efter en försäljning av 
fastigheten, kommer att nyttjas som fritidsbostad och att marken därvid privatiseras”. 
Fastighetsdomstolen uttalade sig om samma förhållande genom att diskutera det 
förhållandet att en avstyckning av marken riskerade att leda till att marken 
privatiserades ”vilket är ägnat att minska den allemansrättsliga tillgängligheten.” Därav 
tycks det som om den i målet aktuella marken uppfattades vara allemansrättsligt 
tillgänglig, men att en förändring av markanvändningen kunde komma att ändra detta 
förhållande.  
 
Ab-323/77 
I det i kapitel 7.2.3 diskuterade rättsfallet Ab-323/77, anförde klaganden i målet att 
”[f]riluftsfolket har redan nu obegränsad tillgång till fastigheten  ---  med dess öar, 
kobbar och skär”. Klaganden tycks således uppfatta att den i målet aktuella marken var 
allemansrättsligt tillgänglig. Vare sig länsstyrelsen eller Regeringsrätten uttalade sig i 
den frågan. Länsstyrelsen fann emellertid att ”fastigheten ur rekreationssynpunkt tillagts 
ett betydande realvärde” och att marken, eftersom den ”i den fysiska riksplaneringen 
har förklarats ha riksintresse” ska ”planeras så att dess värde för friluftsliv, naturvård 
och kulturminnesvård säkerställs.” Såsom diskuterades i kapitel 7.2.3 förefaller det inte 
orimligt att anta att länsstyrelsens diskussion i viss mån bör förstås som ”svar” på 
klagandens argument, och att länsstyrelsen i målet argumenterar kring allemansrättsliga 
aktiviteter. Eftersom länsstyrelsen fann att det ligger inom den kommunala 
kompetensen att förvärva sådan mark som det var fråga om i målet och därtill tycktes 
finna att marken hade en utformning som lämpade sig för allemansrättsliga aktiviteter, 
synes det märkligt om man inte samtidigt gjorde bedömningen att marken var tillgänglig 
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för allemansrättsligt nyttjande. Uttalandet om att marken ska ”planeras så att dess 
värde för friluftsliv, naturvård och kulturminnesvård säkerställs” kan förstås på det 
sättet att marken ska planeras så att dess fortsatta allemansrättsliga tillgänglighet 
säkerställs.  
 
RÅ 1994 not 581 
I RÅ 1994 not 581763 var fråga om upphävande av strandskydd. Regeringsrätten fann att 
det kunde ”ifrågasättas om den enligt planförslaget avsedda bebyggelsen skulle påverka 
det allemansrättsliga utnyttjandet av strandskyddsområdet och störa det rörliga 
friluftslivet på något mera påtagligt sätt.” Området tycks, av argumentationen att döma, 
kunna nyttjas allemansrättsligt, även om möjligheten att nyttja området för 
allemansrättsliga aktiviteter i praktiken faktiskt inte utnyttjades i någon större grad.764 
Därav torde man kunna dra slutsatsen att den i målet aktuella marken bedömdes vara 
allemansrättsligt tillgänglig. 
 
RÅ 1991 not 313 
I RÅ 1991 not 313765 fann länsstyrelsen att ”det är av stort allmänt intresse att de 
människor som bor i Nävekvarns samhälle resp fritidshusområdet vid Skeppsvik inte 
hindras från att röra sig fritt i närområden som i enlighet med naturvårdslagen bör 
betraktas som allemansrättsligt tillgängliga.” Länsstyrelsen förordnade om 
stängselgenombrott vid ett antal olika ställen, varför länsstyrelsen bör ha bedömt att 
marken var att betrakta som allemansrättsligt tillgänglig. Kammarrätten fann att 
”[m]arkområdena består i huvudsak av skogs- och hagmark. Med hänsyn till 
områdenas beskaffenhet och deras läge i förhållande till bostadsbyggnaderna på 
fastigheten måste allmänheten anses ha ägt att fritt färdas över områdena om stängsel 
inte funnits.” Kammarrätten bedömde sålunda att det endast var det förhållandet att det 
hade satts upp ett stängsel, som gjorde att marken inte var allemansrättsligt tillgänglig. 
Marken bedömdes emellertid böra vara allemansrättsligt tillgänglig, varför 
länsstyrelsens beslut om förordnande av stängselgenombrott inte ändrades. 
Regeringsrätten uttalade, om markens allemansrättsliga tillgänglighet, att 
”[a]llemansrätten, som har sin grund i sedvanerätt, gäller inte för sådan mark som kan 
anses utgöra tomt eller gård till något av de bostadshus som är belägna på fastigheten.” 
Markens utformning var sådan att Regeringsrätten bedömde att genombrott av stängslet 
inte borde ske vid alla de punkter som länsstyrelsen hade förordnat. ”I fråga om målet i 
övriga delar finner regeringsrätten inte skäl att ändra kammarrättens dom.” 
Regeringsrätten fann således att stora delar av den i målet aktuella marken var att 
bedöma som allemansrättsligt tillgänglig - såvida inte stängsel hade anbragts. Genom att 
genombrott i stängslet bedömdes kunna ske vid ett flertal punkter kunde den 
allemansrättsliga tillgängligheten säkerställas. 
 
 
 
 

                                                 
763 Se kapitel 7.2.4 ovan. 
764 Se diskussionen därom i kapitel 7.2.4 ovan. 
765 Se diskussionen i kapitel 7.2.5 ovan. 
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RÅ 2002 not 20 
I RÅ 2002 not 20 var fråga om strandskyddsdispens för uppförande av en 
småbåtshamn.766 Regeringen fann att marken i målet var ”av riksintresse för 
friluftslivet” och omfattades ”av utvidgat strandskydd --- Det finns således ett uttalat 
allmänt intresse av att värna om friluftslivets intresset kring sjön”. Det tycks som om 
regeringen bedömde marken vara allemansrättsligt tillgänglig. I ansökan om 
rättsprövning anförde sökanden bland annat att ”[d]e vidtagna och planerade 
åtgärderna vid hamnen kommer inte att förhindra utövande av allemansrätten.” Även 
sökanden tycks därmed ha uppfattat att marken var tillgänglig för utövande av 
allemansrätten. 
 
MÖD 2005:16 
I det i kapitel 7.2.7 diskuterade målet från miljööverdomstolen, MÖD 2005:16, hade 
miljö- och byggnämnden förelagt ett par personer att ta bort stenmurar och elstängsel så 
att fri passage kunde ske över fastigheten. Sedan länsstyrelsen upphävt beslutet, 
överklagade nämnden beslutet till miljödomstolen. Man yrkade därvid att länsstyrelsens 
beslut skulle upphävas och att nämndens beslut skulle fastställas. Miljö- och 
byggnadsnämnden anförde därvid att ”[n]är ett område detaljplaneläggs för 
bostadsändamål så innebär detta att boende och friluftsliv ges prioritet framför 
jordbruk.--- ställs högre krav på att de ytor som är angivna som naturområden är 
tillgängliga för allmänheten. Det ska kunna gå att vistas i området även om man är 
rädd för hästar eller är allergiker. --- Stenmuren och stängslingen uppfattas som hinder 
som begränsar tillgänglighet för allmänheten.” Nämnden tycks uppfatta, att marken i 
målet var allemansrättsligt tillgänglig, men att den stenmur och det stängsel som fanns 
där begränsade denna tillgänglighet. De personer som höll stenmuren och stängslet 
anförde emellertid att deras skötsel av fastigheten ”ökar tillgängligheten för 
allmänheten tack vare att markområden som tidigare inte var framkomliga blir 
tillgängliga tack vare hästarnas betning.” Det tycks som om också dessa personer 
uppfattar att marken är allemansrättsligt tillgänglig. De anser dessutom att deras skötsel 
av marken gör den än mer allemansrättsligt tillgänglig. Miljödomstolen sade att 
stängselgenombrott, enligt reglerna i miljöbalken, får föreläggas ”den som håller 
stängsel i ett område av betydelse för friluftslivet eller i närheten av ett sådant område -
-- för att allmänheten skall kunna komma till mark inom ett sådant område som 
omfattas av allemansrätten. I denna bestämmelses andra stycke anges att om det är 
uppenbart att ett stängsel endast är avsett att utestänga allmänheten får föreläggande 
meddelas om att ta bort det.” Man fann att stenmuren inte omfattades av reglerna och 
att ”[s]tängslet har till syfte att hålla hästarna instängda och inte att utestänga 
allmänheten. Därmed finns det inte förutsättning för att förelägga om att ta bort det.” 
Det förhållandet, att föreläggande om borttagande av stängsel inte kunde meddelas, 
berodde på att stängslet inte avsåg att utestänga allmänheten. Domstolen argumenterade 
emellertid inte för att stängselgenombrottsreglerna över huvud taget inte skulle vara 
tillämpliga, därför att stängslet befann sig utanför ett område som omfattas av 
allemansrätten. Det synes inte vara otroligt att miljödomstolen har bedömt att stängslet 
var uppsatt i ett område som omfattas av allemansrätten.  Miljööverdomstolen sade, om 
den allemansrättsliga tillgängligheten, att det en bit norr om en av de berörda 
                                                 
766 Se kapitel 7.2.6 ovan. 
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fastigheterna, X, går en väg ”varifrån allmänheten utan hinder kan ta sig ned till 
sjöbodar och badstrand på [en fastighet Y]. Från denna fastighet finns möjlighet att 
passera över [X] genom en öppning i stenmuren mellan denna fastighet och [Y], och 
vidare mellan elstängslen för hästhagarna till fastigheten [Z]. Det finns också möjlighet 
att passera elstängslen till hagarna på [X] genom att öppna dessa på ett antal ställen.” 
Av detta måste dra slutsatsen att miljööverdomstolen bedömde att de i målet angivna 
fastigheterna var allemansrättsligt tillgängliga. 
 
RÅ 1995 not 334 
I målet var fråga om strandskyddsdispens för anläggande av väg, hamnplan och 
kajplats.767 Länsstyrelsen uttalade att: ”Platsen för hamnläggningen och vägen är idag 
allemansrättsligt tillgänglig ”. Regeringen ”gjorde ingen annan bedömning än den som 
länsstyrelsen hade gjort och avslog därför överklagandet”, och Regeringsrätten fann att 
”[s]ökanden har inte anfört några omständigheter som innebär att regeringen vid 
beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för den 
handlingsfrihet bestämmelserna medger eller att det vid handläggningen har 
förekommit något sådant fel som påverkat utgången i ärendet.” Huruvida detta också 
innebär att Regeringsrätten bedömde att marken i fråga var allemansrättsligt tillgänglig 
låter sig inte besvaras. 
 
NJA 1979 s 21 
I målet var fråga om huruvida hinder mot avstyckning av mark, bebyggd med ett mindre 
fritidshus, på en ö i skärgården, förelåg.768 Förrättningslantmätaren sade därvid att 
sökandens yrkande om avstyckning ”har dessutom begränsats till att avse det område, 
där allemansrätten torde få anses ha upphört.” Med detta åsyftade 
förrättningslantmätaren det förhållandet att det var fråga om marken närmast det redan 
befintliga fritidshuset. Tingsrätten redogjorde för länsstyrelsens argumentation i ärendet. 
Länsstyrelsen hade därvid funnit att ”[d]et på styckningslotten belägna fritidshuset finns 
således på ett med hänsyn till landskapsbilden mycket känsligt område. Genom 
avstyckningen skulle inskränkningen i allemansrätten bli större än dagens användning 
av marken innebär”, medan sökanden anförde att ”[o]m avstyckningen beviljades, skulle 
inskränkningen i allemansrätten bli mindre än för närvarande. Till allmänhetens 
intresse har tagits hänsyn, då någon strand ej tagits i anspråk. Avstyckningen innebär 
icke att allmänhetens möjlighet att nyttja [ön] för fritidsändamål minskas. Ej heller 
inskränks möjligheterna att lägga till med båt. --- även om något speciellt behov av att 
nyttja just området vid sjöboden på fastigheten som tilläggsplats inte föreligger torde 
fastighetsägaren inte kunna hindra någon som önskar lägga till där.” Såväl 
länsstyrelsen som sökanden synes uppfatta marken vara allemansrättsligt tillgänglig, 
utom inom det område som utgör hemfridszon. Den diskussion som tingsrätten 
redogjorde för synes avse frågan huruvida en avstyckning skulle leda till en ökad 
hemfridszon, på den allemansrättsliga tillgänglighetens bekostnad.  
 
Tingsrätten uttalade angående detta att ”[d]et har vidare gjorts gällande att det å 
styckningslotten uppförda fritidshuset i nuvarande, eller till äventyrs något utökat skick, 

                                                 
767 Se kapitel 7.2.8 ovan. 
768 Se kapitel 7.2.9 ovan. 
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skulle menligt påverka det allemansrättsliga nyttjandet av området och att 
avstyckningen på grund härav skulle strida mot där gällande strandskyddsförordning. 
Huset har emellertid sådan utformning och sådant läge att genom avstyckningen någon 
ytterligare olägenhet i angivet hänseende ej kan anses uppkomma”. Det tycks som om 
även tingsrätten uppfattade att marken var allemansrättsligt tillgänglig - utom inom det 
område som utgör hemfridszon. Detta återkommer i hovrättens dom, där det sades att 
”[o]mrådet närmast fritidshuset är redan i dag i viss utsträckning undandraget 
allmänhetens fria tillträde.” Hovrätten gjorde därtill bedömningen att ”[d]et kan 
förväntas att området efter en avstyckning ändrar karaktär så att allmänheten känner 
sig mer förhindrad än för närvarande att nyttja icke endast den till styckningslotten 
direkt hörande marken utan även andra, tomtplatsen närliggande delar av ön”. 
Hovrätten tycks därmed finna att mark, som ursprungligen är allemansrättsligt 
tillgänglig, genom privatisering undandras den allemansrättsliga tillgängligheten. 
 
Föredraganden fann i sitt betänkande, vilket Högsta domstolen dömde i enlighet med, 
att ”[t]ill följd av terrängens beskaffenhet och befintlig bebyggelse är allemansrätten nu 
satt ur spel inom ett betydligt större område än styckningslotten.” Det tycks som om det 
är det förhållandet att det finns bebyggelse på platsen, och terrängens beskaffenhet runt 
bebyggelsen, som är avgörande för föredragandens bedömning att marken inte är 
allemansrättsligt tillgänglig. Därav skulle man kanske kunna dra slutsatsen att om 
marken inte vore bebyggd, så vore den allemansrättsligt tillgänglig. En sådan slutsats 
förefaller inte orimlig, mot bakgrund av att diskussionen i såväl länsrätten som 
tingsrätten och hovrätten följer denna linje. 
 
Ab-432/77 
I detta mål anförde klaganden att ”[k]ommunfullmäktige har beslutat att ingå en serie 
avtal med --- med innebörden att a) allemansrätten i Erstavik inskränks.”769 Klaganden 
måste därmed ha funnit den i målet aktuella marken vara allemansrättsligt tillgänglig. 
Länsstyrelsen sade i sitt beslut att ”[k]ommunens överenskommelse med 
markinnehavarna i dessa frågor är inte bindande för allmänheten och kan därför inte 
inskränka allemansrätten.” Det är inte helt säkert att länsstyrelsen finner den i målet 
aktuella marken vara allemansrättsligt tillgänglig. Det är emellertid inte heller omöjligt 
att länsstyrelsen, med sin formulering att kommunens avtal inte kan inskränka 
allemansrätten, också har godtagit klagandens argumentation om att marken de facto är 
allemansrättsligt tillgänglig.  
 
RÅ 1999 not 21 
I målet770, en ansökan om rättsprövning av ett beslut rörande dispens från 
strandskyddsreglerna för uppförande av ett fritidshus, sade regeringen att den ”delar 
länsstyrelsens bedömning att bebyggelse i föreslaget läge skulle innebära att mark som 
idag är allemansrättsligt tillgänglig tas i anspråk.”  
 
 
 

                                                 
769 Se kapitel 7.2.10 ovan. 
770 Se kapitel 7.2.11 ovan. 
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Att den mark som kommer inför domstols prövning presumeras vara allemansrättsligt 
tillgänglig, återkommer i flera andra rättsfall.771 Om den mark som kommer inför 
domstols prövning, presumeras vara allemansrättsligt tillgänglig, finns det anledning att 
fråga sig om all mark, som ett grundantagande, presumeras vara allemansrättsligt 
tillgänglig.  
 
I till exempel Svea hovrätts dom 83-02-24, målnr Ö-1047/82 (63:83) uttalar 
fastighetsbildningsmyndigheten i sin beslutsmotivering att ”[h]ela styckningsfastigheten 
utgör tomtmark som är undandragen allemansrättslig tillgänglighet. Inte heller syftet 
med strandskyddsbestämmelserna kan därför motverkas.” En bakomliggande 
uppfattning förefaller då vara att marken, om den inte hade varit tomtmark, hade varit 
allemansrättsligt tillgänglig. Detta framskymtar också i Svea hovrätts dom 83-02-09, 
målnr Ö-2675/85 (103:84), där det sägs att ”[d]et blir heller ingen förändring av 
markanvändningen eller inskränkning i allemansrätten om en avstyckning medges, 
eftersom hela fastigheten --- redan utgör tomtmark.”   
 

8.2.2 Strändernas tillgänglighet 
Många olika sorters mark kan nyttjas allemansrättsligt. Strändernas tillgänglighet har 
emellertid särskilt reglerats. Intrycket av att all mark, som ett grundläggande antagande, 
är allemansrättsligt tillgänglig, förstärks av dessa regler. Den nu gällande 
strandskyddsregeln i 7 kap. 13 § miljöbalken lyder:  
 

Strandskydd råder vid havet och vid insjöar och vattendrag.  
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och 
växtlivet.  

 
I 7 kap. 14 § miljöbalken anges vidare att strandskyddet omfattar land- och 
vattenområde intill 100 meter från strandlinjen, och att detta område kan utvidgas till 
högst 300 meter från vattenlinjen ”om det behövs för att tillgodose något av 
strandskyddets syften”. Inom strandskyddsområde får inte nya byggnader uppföras, 
byggnader får inte ändras så att de kan tillgodose väsentligen andra ändamål än vad de 
tidigare har använts för, grävningsarbeten avseende bygge eller förändringar av 
byggnader får inte ske, andra anläggningar som hindrar eller avhåller allmänheten från 
att beträda ett område som den annars hade haft rätt att fritt beträda får inte utföras och 
andra åtgärder som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtlivet får inte 
heller vidtas.772 Strandskyddet gäller emellertid inte byggnader och andra anläggningar 
som behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller rennäringen. Det gäller heller inte 
för verksamheter som i viss ordning har tillåtits av regeringen.773 Därtill kan undantag 
från strandskyddsregeln medges. Från strandskyddsreglerna får nämligen dels förordnas 

                                                 
771 Se de nedan diskuterade fallen RÅ 2001 ref 72, RÅ 2000 not 212, RÅ 2000 not 211, RÅ 2000 not 79, 
RÅ 2000 not 53, RÅ 2000 not 25, RÅ 2000 not 17, RÅ 1999 not 241, RÅ 1999 not 238, RÅ 1997 not 
237, RÅ 1996 ref 44, RÅ Ab-37/85, RRK R77 2:35, RH 1989:112. Se också RÅ 1998 not 30, Bb - 
171/79, NJA 1986 s 572, NJA 1981 s 1129, MÖD 2004:38. 
772 7 kap. 16 § miljöbalken. 
773 7 kap. 17 § miljöbalken. 
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att strandskyddsområde, om området ”uppenbart saknar betydelse för att tillgodose 
strandskyddets syften”, inte ska vara omfattat av strandskydd774, dels meddelas dispens 
”om det finns särskilda skäl”775.  
 
Reglerna antyder att stränderna är attraktiv mark, vars användning måste regleras 
särskilt. Detta konstateras också i Björn Segrells avhandling Den attraktiva kusten776, 
och bekräftas ytterligare i olika utredningar rörande strandskyddet.777 
 
Björn Segrell skiljer i sin avhandling mellan å ena sida det sociala naturskyddet, som 
han menar kommer till uttryck i bland annat den första provisoriska strandlagen från år 
1950778, och å andra sidan den syn på naturskydd som framför allt präglade den 
politiska diskussionen fram till dess. I den tidigare diskussionen var naturskyddet 
framför allt estetiskt/kulturellt eller vetenskapligt motiverat, med huvudsakligt syfte att 
skydda naturen från människan.779 Redan den första provisoriska strandlagen från år 
1950, liksom den sedermera permanenta strandlagen från år 1952780 och dessa reglers 
införlivande i först naturvårdslagen och sedan miljöbalken, har emellertid avsett att 
skydda naturen för människan. I samtliga strandskyddsregler har skyddet av stranden 
således varit av socialt slag. Detta har kommit till uttryck genom att reglerna syftar till 
att ”åt allmänheten trygga tillgången till platser för bad och friluftsliv vid havet eller vid 
insjöar eller vattendrag”781, ”såvitt möjligt bevara ur friluftssynpunkt värdefulla 
strandområden såsom rekreationsplatser för allmänheten”782, ”utgöra ett hinder mot att 
allemansrätten utsläckes på stränderna i sådan omfattning att allmänhetens tillgång till 
platser för bad och friluftsliv äventyras”783 och ”trygga förutsättningarna för 
allmänhetens friluftsliv på allemansrättslig grund.”784  
 
Det sociala syftet har dock sedan år 1994 kompletterats med ett, vad Björn Segrell 
benämner, ekologiskt syfte.785 Strandskyddet avser numera att även omfatta värnandet 
av goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Det förefaller som om 
det ekologiska syftet måste avse att ibland skydda naturen från människan, varför en 
viss återgång i synen på naturskyddet kanske kan skönjas.  
 
Oavsett om så är fallet, talar strandskyddsreglernas utformning för att stränderna antas 
vara allemansrättsligt tillgängliga, till dess de tas i anspråk för något annat ändamål. 
Reglerna syftar därvid till att trygga den allemansrättsliga tillgängligheten, genom att i 
                                                 
774 7 kap. 15 § miljöbalken. 
775 7 kap. 18 § miljöbalken. 
776 Segrell, B., Den attraktiva kusten. Synsätt, konflikter och landskapsnyttjande. 
777 Se t.ex. Ds 2005:23, s 25ff, motion AK nr 165/1936, SOU 1940:12, s 77ff, SOU 1983:45, prop. 
1950:223, SOU 1951:40, SOU 1962: 36, SOU 1990:38, s 210ff, prop. 1990/91:90, s 410ff. 
778 SFS 1950:639. Se också den motion som väcktes redan år 1936 rörande en strandlag, motion i AK nr 
165/1936. 
779 Segrell, B., Den attraktiva kusten. Synsätt, konflikter och landskapsnyttjande, s 60f. 
780 SFS 1952:382. 
781 Prop. 1950:223, s 2 (Förslag till Lag om tillfälligt byggnadsförbud inom vissa strandområden 1 §, jfr    
s 10ff och specialmotiveringen, s 81ff). 
782 SOU 1951:40, s 67. 
783 SOU 1962:36, s 213. 
784 Prop. 1997/98:45 del 1, s 316. 
785 Segrell, B., Den attraktiva kusten. Synsätt, konflikter och landskapsnyttjande, s 127. 
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viss utsträckning förhindra ett ianspråktagande som utesluter eller inskränker den 
allemansrättsliga tillgängligheten. 
 

8.2.3 Annan marks tillgänglighet 
Att trygga den allemansrättsliga tillgängligheten, genom att i viss utsträckning förhindra 
ett ianspråktagande som utesluter eller inskränker den allemansrättsliga tillgängligheten, 
synes också vara vad miljöbalkens regler om stängselgenombrott syftar till:  
 

En tillsynsmyndighet får förelägga den som håller stängsel i ett område av 
betydelse för friluftslivet eller i närheten av ett sådant område att anordna 
grindar eller andra genomgångar som behövs för att allmänheten skall kunna 
komma till mark inom ett sådant område som omfattas av allemansrätten.  
Är det uppenbart att ett stängsel endast är avsett att utestänga allmänheten från 
området, får föreläggande meddelas om att ta bort det. Vad som nu har sagts 
om stängsel skall tillämpas på motsvarande sätt när det gäller diken.786 

 
I RRK R77 2:35 var fråga om tillämpning av ”föregångaren” till denna regel i då 
gällande naturvårdslag 17 §.787  
 
RRK R77 2:35 gällde ansökan om föreläggande av borttagande av stängsel respektive anordnande av 
stängselgenombrott, avseende ett av A uppfört viltstängsel. Inom området bedrevs vetenskaplig 
försöksverksamhet med vildsvin och andra djur. Kammarrätten, vars dom regeringsrätten inte gjorde 
någon ändring i, fann att A – efter att ha erhållit rätt att införa vildsvin - var skyldig att ha dessa instängda 
på betryggande sätt. Kammarrätten fann att allmänhetens tillträde borde begränsas till en, av de av 
länsstyrelsen förordnade, två öppningarna. 
 
Sedan A hade uppfört ett viltstängsel, för hållande av bland annat vildsvin i en 
vetenskaplig försöksverksamhet, inkom till länsstyrelsen två ansökningar om 
borttagande av stängslet respektive anordnande av stängselgenombrott. Länsstyrelsen 
yttrade därvid att ”det inhägnade området äger naturvärden som är av betydelse för 
friluftslivet. Stängslet hindrar allmänhetens tillträde till området. Det är dock inte 
uppenbart att stängslet endast avser att utestänga allmänheten från området.” 
Länsstyrelsen konstaterade därför att föreläggande om borttagande av stängslet inte 
kunde meddelas. Vad gällde förutsättningarna att förordna om anordnande av 
genomgångar sade länsstyrelsen att ”[d]e olägenheter som kan uppstå för den inom 
hägnet bedrivna försöksverksamheten med vildsvin om genomgång anordnas kan inte 
anses vara av sådan betydelse att de bör utgöra hinder mot anordnande av genomgång 

                                                 
786 26 kap. 11 § miljöbalken. 
787 Lagrummets lydelse, 1 st, var: ”Finnes på område, som är av betydelse för friluftslivet, eller i områdets 
närhet stängsel som hindrar eller försvårar tillträdet till mark inom området där allmänheten eljest skulle 
ägt att fritt färdas, får länsstyrelsen förelägga den som håller stängslet att anordna grind eller annan 
genomgång. Är det uppenbart att stängslet endast avser att utestänga allmänheten från området, får 
föreläggande meddelas om borttagande av stängslet. Vad nu sagts om stängsel skall äga motsvarande 
tillämpning beträffande dike.” I kommentaren till naturvårdslagen sägs att lagrummet ”skyddar 
allemansrätten” genom att myndigheterna ges rätt att bereda allmänheten tillträde till mark där den har 
rätt att färdas fritt. Jonzon, S.-G., Delin, L. och Bengtsson, B., Naturvårdslagen. En kommentar, s 126. 
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för allmänheten av sådant slag som förhindrar vildsvinen att komma lösa.” 
Länsstyrelsen förelade därför A att anordna två genomgångar genom stängslet. 
 
Detta beslut överklagades av A, som anförde att: ”Inom det inhägnade området bedrivs 
vetenskaplig försöksverksamhet med vildsvin och andra djur. Om allmänheten får 
oinskränkt tillträde till marken, kommer de för försöken grundläggande 
förutsättningarna att förändras på sådant sätt att risk föreligger för att försöken ej skall 
kunna slutföras.” A föreslog i stället att han skulle uppföra ”två utsiktstorn”, för 
allmänheten, ”utanför stängslet”. 
 
Länsstyrelsen fann att stängselgenombrott skulle anordnas, eftersom marken bedömdes 
ha värden av betydelse för friluftslivet. Länsstyrelsen sade därvid att ”[s]tängslet 
hindrar allmänhetens tillträde till området.” Det tycks, av denna argumentation att 
döma, som om länsstyrelsen uppfattade det allemansrättsliga nyttjandet utgöras av 
utövande av friluftsliv, vari tillträde till marken ingår. Av detta kan man sluta sig till att 
markens utformning uppfattades vara viktig för utövande av friluftsliv och att marken 
bedömdes vara allemansrättsligt tillgänglig – men att tillgängligheten hindrades av det 
uppsatta stängslet. Det förefaller som om A hade en, delvis, annan uppfattning om det 
allemansrättsliga nyttjandet. Av As argumentation tycks det som om han uppfattade det 
allemansrättsliga nyttjandet bestå av ”oinskränkt tillträde till marken”. Huruvida han 
därmed åsyftade utövande av friluftsliv eller ej låter sig inte besvaras. Det tycks 
emellertid som om han menade att marken vore allemansrättsligt tillgänglig om inte han 
hade satt upp stängslet - stängslet avsåg ju att förhindra tillträde. A tycks emellertid 
uppfatta det vara möjligt att ersätta den faktiska, konkreta aktiviteten att ha tillträde till 
naturen, med insynsmöjlighet, genom anordnande av två utsiktstorn utanför området. 
Det låter sig inte heller besvaras huruvida A uppfattade denna senare aktivitet vara en 
allemansrättslig aktivitet. Eftersom A föreslog att han, istället för genombrott i stängslet, 
skulle uppföra två utsiktstorn, förefaller det emellertid som om han uppfattade att 
möjligheten att få se naturen är en viktig beståndsdel i såväl det allemansrättsliga 
nyttjandet, som i utövandet av friluftslivet. 
 
I kammarrätten anförde A att ”[o]mrådet omfattar cirka 200 ha mark och är beläget på 
Romeleåsens norra sluttning. I söder är det uppodlat, medan det i nordväst är sankt och 
svårgenomträngligt. Inom området går en timmerväg, som är farbar med bil. Enda 
infarten är belägen vid --- . På området finns en fastighet, --- , som är obebodd, men 
nyttjas av zoologiska institutionen vid Lunds universitet, som övervakar de experiment 
som pågår --- . Innan dessa påbörjades 1972 besökte få personer området, som är 
svårtillgängligt från omkringliggande bygd. Om skyldigheten att anordna 
stängselgenombrott fastställs, kan emellertid nu befaras en invasion av människor på 
grund av den uppmärksamhet som experimentet rönt i massmedia. --- Fritt strövande 
personer utgör [---] ett störningsmoment för djuren”. 
 
Kammarrätten konstaterade att det ålåg A, sedan han fått rätt att införa vildsvin, att hålla 
djuren instängda. Kammarrätten konstaterade också att det ”[a]v utredningen framgår 
att det inhägnade området är beläget i omedelbar anslutning till Romeleåsen och 
bevuxet med bl a bokskog.” Dessutom konstaterades att området äger ”naturvärden som 
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utgör en tillgång för det rörliga friluftslivet. Stängslet hindrar allmänhetens tillträde till 
området --- Allmänhetens intresse kan inte tillgodoses enbart genom utsiktstorn.” Vad 
gällde de två, av länsstyrelsen förordnade, stängselgenombrotten, fann kammarrätten att 
”[d]et södra genombrottet --- sammanfaller med den enda öppning som för närvarande 
finns i stängslet och utgör därför en naturlig ingång till området. Det föreslagna norra 
genombrottet är däremot relativt svårtillgängligt och torde vara av mindre intresse för 
allmänheten.”  
 
Även kammarrätten tycks uppfatta att det allemansrättsliga nyttjandet består i utövande 
av rörligt friluftsliv – vilket synes innefatta en aktivitet utförd i därför lämpligt utformad 
natur. Kammarrätten fann att det inte var tillfyllest att uppföra två utsiktstorn, utan 
utförande av allemansrättsliga aktiviteter tycks, av kammarrättens argumentation att 
döma, kräva att aktiviteterna utförs i naturen. Eftersom marken beskrivs som att den 
äger naturvärden som utgör en tillgång för friluftslivet, tycks det som om marken 
bedöms ha kvalitéer som gör den särskilt väl utformad för utövande av friluftsliv.  
 
Regeringsrätten fann inte anledning att göra någon ändring i kammarrättens dom. I 
ärendet hos Regeringsrätten anförde emellertid Statens naturvårdsverk att ”[m]ed 
stigande antal vilthägn ökar konflikten mellan enskilda intressen och allmänhetens 
intresse av tillgång till områden för friluftsliv och rekreation.” Verket konstaterade 
därefter att det var av särskild vikt att ”passage genom området möjliggörs. Det kan, 
som i föreliggande fall, inte från allemansrättslig synpunkt anses tillfredsställande att 
ett område omfattande 200 ha endast är tillgängligt från en punkt.” 
 
Naturvårdsverkets argumentation synes, vad gäller det allemansrättsliga nyttjandet, följa 
dels rekreationsspåret, dels vardagsnyttospåret. Det behövs, enligt verkets 
argumentation, dels mark för friluftsliv och rekreation, dels ges möjlighet att passera 
genom området. Möjligheten att passera genom området tycks inte vara särskilt 
förknippat med utövande av friluftsliv. Den mark som i målet uppfattas vara 
allemansrättsligt tillgänglig, och som uppenbarligen också uppfattas vara lämplig för 
allemansrättsligt nyttjande, är ett med bokskog bevuxet område, beläget på en sluttning. 
Marken söder om det omtvistade området är uppodlad, medan det i nordväst är sankt 
och ogenomträngligt. Inom området går en timmerväg som är farbar med bil, och det 
finns en obebodd byggnad som nyttjas för försöksverksamheten. Genom att 
Naturvårdsverket säger att det inte, från allemansrättslig synpunkt, kan anses 
tillfredsställande att ett så stort område endast är tillgängligt från en punkt, förefaller det 
som om verket uppfattar marken vara allemansrättsligt tillgänglig. Naturvårdsverket gör 
också bedömningen att många fler områden är allemansrättsligt tillgängliga, men att den 
allemansrättsliga tillgängligheten råkar i konflikt med det stigande antalet vilthägn. Av 
formuleringen förefaller det som om det är det stigande antalet vilthägn som tar mark i 
anspråk som annars vore allemansrättsligt tillgänglig.  
 
Inte bara skogsmark, som det var fråga om i det nyss diskuterade rättsfallet, utan även 
mark i tätbebyggt och detaljplanelagt område synes presumeras vara allemansrättsligt 
tillgänglig. Detta framskymtar inte endast i det i kapitel 7 diskuterade rättsfallet MÖD 
2005:16 utan kommer till synes även i andra rättsfall.  
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I till exempel RÅ 1997 not 270, en ansökan om rättsprövning av beslut att anta en 
detaljplan, var fråga om antagande av detaljplan över ett område som sträckte sig utmed 
en strand. Sökanden/klaganden anförde i överklagande till regeringen att ”det privata 
förrådet och det stora pumphuset på promenadstigen förfulade miljön --- Hon yrkade 
att det privata förrådet skulle flyttas bort från allmänningen, att det stora pumphuset 
intill skulle flyttas längre upp i backen, att det planerade förrådet skulle utgå ur 
detaljplanen samt att stranden i möjligaste mån skulle återställas i tidigare skick.” 
Sedan regeringen avslagit överklagandet, anförde sökanden i ärendet hos 
Regeringsrätten bland annat att ”[u]töver att byggnaderna förfulade den tidigare så 
vackra strandremsan blockerade de den stig som går längs stranden. Människor som 
inte bodde inom området uppfattade byggnaderna som en avspärrning av stranden, 
vilket stred mot allemansrätten.”788 Klaganden/sökanden uppfattar tydligen marken i 
målet - mark i ett bebyggt område - vara allemansrättsligt tillgänglig.  
 
På samma sätt synes marken i RÅ 1997 not 18 - mark inom detaljplanelagt område - 
vara allemansrättsligt tillgänglig. I målet var fråga om kommuns beslut att anta en 
detaljplan och fastighetsplan. Regeringen avslog ett överklagande av beslutet och 
anförde bland annat att ”[t]illkomsten av detaljplan innebär formellt sett ingen 
förändring beträffande det nu aktuella området. Fastighetsägarna blir alltså inte 
skyldiga att hålla området tillgängligt för allmänheten i större omfattning än hittills i 
enlighet med vad som följer av allemansrätten.”789 Av denna formulering förefaller det 
som om man måste dra slutsatsen att marken uppfattades till viss del vara, och också 
uppfattades skulle förbli, allemansrättsligt tillgänglig.  
 
I mål RÅ 2000 not 17 ställdes frågan, huruvida mark i tätbebyggt område är 
allemansrättsligt tillgängligt, på sin spets. Målet rörde mark i en ”stadsdel” på Lidingö, 
som omfattades av områdesbestämmelser och strandskyddsreglerna. Länsstyrelsen fann 
att den i målet aktuella fastigheten var allemansrättsligt tillgänglig, varvid klaganden, i 
överklagande till regeringen, bland annat anförde att ”[d]et måste finnas en viss 
presumtion för att en villatomt i ett tättbebyggt samhälle inte är allemansrättsligt 
tillgängligt.” Regeringen fann emellertid att man, ”[f]ör att kunna avgöra om någon del 
av fastigheten är allemansrättsligt tillgänglig”, först måste avgöra ”i vilken utsträckning 
den ianspråktagits som tomt. --- Bl.a. äldre fastigheter kan vara så stora att det finns 
anledning att hävda allemansrätten inom en del av fastigheten.” Regeringen fann därvid 
att en viss del av fastigheten i målet var allemansrättsligt tillgänglig.790  

                                                 
788 Regeringsrätten förklarade emellertid att regeringens beslut skulle stå fast, RÅ 1997 not 270. 
789 Se också RÅ 2000 not 212, där regeringen konstaterar att ”[b]ebyggelsen på grannfastigheterna eller 
förbudet mot obehörig motofordontrafik på vägen medför inte att allemansrätten kan anses släckt”, RÅ 
1998 not 30 - ”område för koncentrerad fritidsbebyggelse” och RÅ 1999 not 185, där regeringen säger att 
”[e]nligt kommunens översiktsplan ingår fastigheten i Grebbestads samhällsområde där detaljplan krävs 
för all bebyggelseutveckling”. Av regeringens fortsatta diskussion att döma - ”den avsedda klyvningen 
kunna leda till en utvidgning av den nuvarande hemfridszonen” - tycks marken uppfattas vara 
allemansrättsligt tillgänglig.  
790 Det bör påpekas att marken i målet inte entydigt utgjordes av vad man måhända relaterar till som 
trädgårdstomt. Länsstyrelsen bedömde att: ”Markområdet utgörs av skogsbevuxen naturmark i en svag 
sluttning ner mot vattnet.” Regeringen uttalade att fastigheten ”ligger ytterst i det ena delområdet i de 
föreslagna områdesbestämmelserna. Längs stranden följer därefter ett skogsområde fram till det andra 
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8.2.4 Fortsatt diskussion om markens allemansrättsliga 
tillgänglighet 

I argumentationen i rättspraxis möter man aldrig argumentet att den mark som är 
föremål för domstolens intresse skulle vara undantagen allemansrättslig tillgänglighet 
på grund av sin natur. Av argumentationen synes det finnas fog för att anta att all mark, 
oavsett om det är fråga om strandmark, skogsmark, jordbruksmark, ”orörd natur” - 
såsom skog, berg och vattendrag - gammal traditionell kulturbygd eller mark i 
tättbebyggda områden, presumeras vara allemansrättsligt tillgänglig - tills dess den tas i 
anspråk för något annat nyttjande.791  
 
Det tycks som om diskussionen om det allemansrättsliga nyttjandet härvid följer 
vardagsnyttospåret - annans mark är tillgänglig enligt allemansrättsliga regler för 
nyttjande i viss omfattning enbart på den grunden att det är fråga om mark och den 
nyttjande i något avseende kan antas ha nytta av att använda marken.792  
 
Innebär detta att stadsparken därmed är allemansrättsligt tillgänglig? Det vore nog 
möjligt att argumentera för att rätten att röra sig över marken i parken, liksom rätten att 
uppehålla sig där, stammar från den grundläggande presumtionen att all mark är 
allemansrättsligt tillgänglig. Argumentationen skulle därvid utgå från att om all mark, 
såsom ett grundantagande, är allemansrättsligt tillgänglig, så är även marken i parken 
allemansrättsligt tillgänglig. Stadsparken är emellertid, troligen, en offentlig plats. Detta 
för med sig att särskilda regler gäller för denna park - regler som finns angivna i dels     
3 kap. ordningslagen793, dels lokala föreskrifter meddelade av kommun794. Stadsparken 
är vidare, troligen, en för ett visst ändamål skapad och planlagd plats. Den får i så fall 
inte ”användas på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen har 
upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget.”795 Ett nyttjande av denna park som i 
något avseende avviker från det åsyftade ändamålet eller från vad som är allmänt 
vedertaget, är därmed inte tillåtet - ens under åberopande av allemansrättens regler. Den 
särskilda regleringen gäller därvid framför allemansrättens regler. Det förefaller 
emellertid inte otroligt att gräsmattan i parken innehåller maskrosor och tusensköna. 
Dessa blommor ses ofta som naturväxter och inte som kulturväxter och de är därmed, 
enligt allemansrättsliga regler, tillåtna att plocka.  
 
Det förefaller som om ett sådant resonemang måste ta sin utgångspunkt i att den 
allemansrättsliga nyttjanderätten till viss del fortfarande gäller, trots att marken är avsatt 
                                                                                                                                               
delområdet i de föreslagna områdesbestämmelserna.--- Bebyggelsen --- är belägen i den södra delen av 
fastigheten. Utanför fastighetsgränsen i norr finns ett allemansrättsligt tillgängligt skogsområde.” 
791 Det förefaller som om också Bertil Bengtsson ger uttryck för en sådan inställning till markens 
tillgänglighet, när han i en diskussion om hemfridszonens omfattning, anför att lagstiftaren ”[m]ed 
särskilt ogillande har --- betraktat dispositioner, som skulle utestänga allmänheten från mark dit den förut 
haft tillgång.” Bengtsson, B., Allemansrätt och markägarskydd, s 35. 
792 Se också NJA 1946 s 468, som diskuteras i kapitel 9.2 nedan. 
793 Ordningslag (1993:1617). 
794 Meddelade enligt förordning (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att 
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 
795 3 kap. 1 § ordningslagen.  
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för ett annat ändamål. Rätten att nyttja mark under åberopande av allemansrätten tycks i 
så fall vara en rätt som kan inskränkas, utan att för den skull helt upphöra att existera. 
En sådan konstruktion skulle kunna förklaras med att all mark antas vara 
allemansrättsligt tillgänglig - och att undantag därifrån endast sker när det särskilt 
reglerats därom. 
 
Vid diskussionen om huruvida plockande av maskrosor i gräsmattan i stadsparken är 
allemansrättsligt tillåtet eller ej, måste för övrigt hänsyn tas till huruvida parken är 
avsedd att användas för ett alldeles särskilt ändamål, och där kanske till och med 
särskilda ordningsföreskrifter utfärdats angående vistelsen i parken, eller ej. Om sådana 
särskilda ordningsföreskrifter finns, eller om parken är avsedd att användas för särskilt 
ändamål, gäller de särskilda föreskrifterna framför den allemansrättsliga regeln som 
säger att vissa naturprodukter får tillgodogöras. Samma resonemang gäller för andra, för 
särskilt ändamål, avsatta markområden - till exempel ett skogsområde avsatt som 
fritidsområde eller en badplats.  
 
 

8.3 Vad bryter presumtionen? 

8.3.1 Hemfridszonen 
Den grundläggande presumtionen, att all mark är allemansrättsligt tillgänglig, förefaller 
brytas när det är fråga om mark som ingår i någons hemfridszon. Detta framgick av 
argumentationen i de ovan diskuterade rättsfallen RH 2001:32, RÅ 1991 not 313, NJA 
1979 s 21, RÅ 1999 not 21, Svea hovrätts dom 83-02-24, målnr Ö-1047/82 (63:83) och 
Svea hovrätts dom 83-02-09, målnr Ö-2675/85 (103:84), och återkommer i flera 
rättsfall.796  
 
Hemfridszonens omfattning avgörs från fall till fall. I MÖD 2004:53 refererar 
miljödomstolen departementschefens uttalande i prop. 1952:187 med förslag till 
strandlag, där departementschefen med ”tomt” förstår ”den del av jordägarens mark som 
ligger inom nära syn- och hörhåll från hans bostadshus och som därför på grund av hans 
hemfridsintresse icke får fritt beträdas”797. Det är också denna gräns som enligt MÖD 
2004:53 tycks utgöra hemfridszonen.   
 
                                                 
796 RÅ 2002 not 69, RÅ 2002 not 47, RÅ 2002 not 45, RÅ 2001 ref 72, RÅ 2001 not 31, RÅ 2000 not 
212, RÅ 2000 not 211, RÅ 2000 not 184, RÅ 2000 not 118, RÅ 2000 not 89, RÅ 2000 not 53, RÅ 2000 
not 25, RÅ 2000 not 17, RÅ 1999 not 238, RÅ 1999 not 237, RÅ 1999 not 185, RÅ 1999 not 171, RÅ 
1999 not 159, RÅ 1999 not 144, RÅ 1999 not 64, RÅ 1999 not 21, RÅ 1998 not 270, RÅ 1998 not 259, 
RÅ 1998 not 129, RÅ 1998 not 30, RÅ 1996 ref 44, RÅ 1995 not 403, RÅ 1991 not 240, RÅ 1991 ref 54, 
RÅ 1989 not 318, RÅ 1987 not 314, RÅ 1987 ref 110, RÅ 83 2:34 II, Ab-37/85, RRK R72 2:3 - 
observera dock att Regeringsrätten fann att det omtvistade markområdet inte utgjorde hemfridszon, RRK 
R72 2:10, NJA 1999 s 735, NJA 1981 s 1155, NJA 1981 s 581, NJA 1979 s 466, NJA 1978 s 539, NJA 
1978 s 261, NJA 1977 s 235, NJA 1971 s 421, NJA 1970 s 200, NJA 1969 s 123, NJA 1968 s 400, NJA 
1967 s 472, RH 1989:111, MÖD 2002:19, miljödomstolens mål M 102-03 - där länsstyrelsen diskuterar 
en dispens som givits i ett annat mål som ”avser en sjöbod inom redan hävdad hemfridszon, där 
bostadshuset --- är närbeläget ---. Den sjöbod som --- ansökt om kommer i sig ge upphov till en hävdad 
hemfridszon”. 
797 Prop. 1952:187, s 50. 
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I RÅ 2000 not 184798 anförde sökanden att hemfridszonen ”normalt omfattar ett område 
om 100 meter från befintlig byggnad”. Regeringen, vars beslut regeringsrätten fann 
skulle stå fast, tycks inte ha gjort samma bedömning. Regeringen sade i stället att ”[d]et 
är i målet således fråga om överförande av ett allemansrättsligt tillgängligt 
markområde --- till en bebyggd fritidsfastighet.” Marken i målet tycks därmed inte vara 
sådan att den grundläggande presumtionen, att all mark är allemansrättsligt tillgänglig, 
bryts. På samma sätt tycks det förhålla sig i RÅ 1999 not 144. I målet ansöktes om 
tillstånd att bygga om en ladugård till fritidshus. Ladugården låg cirka 50 meter från den 
övriga bebyggelsen på fastigheten. Regeringen uttryckte därvid att ”[o]mrådet runt 
ladugården måste således anses allemansrättsligt tillgängligt, eftersom ladugården inte 
kan anses ta i anspråk tomtplats utöver sin byggnadsyta”.  
 
Att hemfridszonen är exkluderad från allemansrättslig tillgänglighet, förefaller vara ett 
förhållande som hör samman med en föreställning om den enskilde individens 
berättigade behov av en privatsfär.799 I till exempel RÅ 2000 not 25 anför sökanden i 
rättsprövningsärendet att ”[t]errängförhållandena var sådana att förbipasserande med 
normal känsla för hänsyn och hemfrid upplevde detta område såsom tomt”. Detta 
återkommer i RÅ 1999 not 237 där det uttrycks att ”ingen kan passera mellan husen 
och stranden utan att känna att man tränger sig på” och i RÅ 1995 not 403, där 
länsstyrelsen ansåg att ”strandområdet i praktiken privatiserades” om dispens gavs från 
strandskyddet, för nybyggnad. 800 
 
Det tycks som om detta skulle kunna ses som uttryck för att privatlivets helgd värderas 
högt. 
 

8.3.2 Jordbruk, skogsbruk, fiske och rennäring 
Presumtionen att all mark är allemansrättsligt tillgänglig förefaller också brytas när det 
är fråga om mark som behövs för jordbruk, skogsbruk, fiske och rennäring. 
Strandskyddsreglerna talar explicit om att mark som behövs för bedrivande av jordbruk, 
skogsbruk, fiske och rennäring är undantagna strandskyddet. Den jordbrukare som, i sin 
näring, behöver använda strandnära mark, som annars inte vore tillåten att använda 
därför att allmänhetens möjligheter att bedriva friluftsliv där skall tillgodoses, kan 
därmed nyttja marken i sin verksamhet.  
 
I den mån som marken samtidigt kan nyttjas allemansrättsligt - genom till exempel 
vandring genom en hage eller utmed en åkerkant, på ett sådant sätt att inte 
jordbruksverksamheten omöjliggörs - är marken, jämsides med nyttjandet för 
jordbruksändamål, allemansrättsligt tillgänglig. Om marken däremot är besådd, är den 
inte allemansrättsligt tillgänglig.801 En möjlig förklaring till detta förhållande, är att 
marken inte både kan odlas och användas för att utföra allemansrättsliga aktiviteter på.  

                                                 
798 Målet refereras i kapitel 1.7.2.1 ovan. 
799 MÖD 2004:53 - se diskussionen ovan. 
800 Se också till exempel RÅ 2000 not 17, RÅ 1998 not 270, RÅ 1998 not 259, RÅ 1991 ref 54, RRK R72 
2:10. 
801 Se diskussionen i till exempel RÅ 1991 not 313, RÅ 1987 not 314, Bb - 151/81, NJA 1994 s 162, NJA 
1981 s 1155, RH 1995:97 och MÖD 2005:16.  
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Det förhållandet att jordbruket, skogsbruket, fisket och rennäringen undantas 
strandskyddsreglerna, ger upphov till frågan vilken ställning dessa näringar har utanför 
stranden. Eftersom strandskyddsreglerna avser att vara ett skydd för allemansrätten i 
snäv bemärkelse, förefaller det inte orimligt att anta att dessa näringars ställning är än 
starkare i marker som inte skyddas av strandskyddsreglerna.  
 
Att jordbruk, skogsbruk, fiske och rennäringen bryter presumtionen för att all mark är 
allemansrättsligt tillgänglig, skulle kunna ses som ett uttryck för att markens 
användning - som produktionskälla - värderas högt. 
 

8.3.3 Andra näringar 
Inte endast mark som behövs för jordbruk, skogsbruk, fiske och rennäring, synes 
undandragen allemansrättslig tillgänglighet. Även mark som används för andra 
verksamheter, är exkluderad från allemansrättslig tillgänglighet. Industriverksamhet802, 
utskeppning vid hamn803 och bedrivande av grustäkt 804 synes, enligt argumentationen i 
rättspraxis, vara verksamheter som bryter presumtionen att marken är allemansrättsligt 
tillgänglig. Det skulle kunna motiveras av att den verksamhet, som bedrivs på marken, 
är av sådan karaktär att den utesluter utövande av allemansrätten. Den som driver 
industri kan sägas behöva använda marken för sin industriverksamhet och det kan 
därvid sägas finnas skäl att utesluta andras närvaro där, eftersom verksamheten skulle 
störas av andras närvaro - av säkerhetsskäl och driftsskäl bland annat.  
 
Man skulle kunna lägga till flera verksamheter som inte skulle kunna fortsätta att 
bedrivas om marken samtidigt var allemansrättsligt tillgänglig.805 Driften av såväl 
campingplatser som djurparker och marinor med flera liknande verksamheter tycks, på 
samma sätt som industriverksamhet, bedrivande av grustäkt och utskeppningshamn, 
vara omöjliga att förena med allemansrättslig tillgänglighet. Denna typ av verksamhet 
avser att tillhandahålla vissa anläggningar i, mer eller mindre, kommersiellt syfte. Syftet 
med anläggningarna skulle förfelas, om marken vore tillgänglig för envar, under 
åberopande av allemansrätten.  
 

                                                 
802 Se till exempel RÅ 2002 not 69 och RÅ 1998 not 259. 
803 Se RÅ 1995 not 334, som diskuteras i kapitel 7.2.8 ovan. 
804 Se Ab-432/77, som diskuteras i kapitel 7.2.10 ovan och RÅ 1993 ref 97, som diskuteras i kapitel 9.3 
nedan. 
805 Se RÅ 2002 ref 37 - vilthägn avsett för strutsar - länsrätten fann att ett ”stängsel har begränsande 
inverkan på allmänhetens möjlighet till ett rörligt friluftsliv” och ville ej medge tillstånd till vilthägnet, 
RÅ 2000 not 79 - uppförande av byggnad för konstnärsverksamhet, RÅ 1995 not 418 - lokal för 
hantverks- och ändamål, RÅ 1995 not 121- bedrivande av handelsträdgård, RÅ 1994 not 165 - vilthägn, 
RÅ 1993 not 598 - klaganden i målet anförde att anläggande av en golfbana skulle minska den 
allemansrättsliga tillgängligheten - jfr RÅ 1989 not 488, Ab-21/82 - anläggande av en fritidsby, där 
klaganden anförde att en sådan anläggning medförde en inskränkning i den allemansrättsliga 
tillgängligheten, RRK R74 1:10 -  folketspark-område, NJA 1971 s 8 - kommunal planläggning och 
anläggning av vissa broförbindelser, MÖD 2004:53 - flygplats och golfbana, i detta mål argumenterades 
emellertid också för att marken, trots allt, var allemansrättsligt tillgänglig, MÖD 2004:38 - 
hotellanläggning med uppförd bastu och brygga. 
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Orsaken till att marken, vid bedrivande av verksamheter av olika slag, exkluderas från 
allemansrättslig tillgänglighet, synes vara en annan än den som gör det befogat att 
exkludera mark inom hemfridszonen från allemansrättslig tillgänglighet. Markens, kring 
de skilda näringarna, exklusion, synes förklaras av den bedrivna verksamhetens behov. 
Verksamheten bedrivs säkrare, effektivare och bättre, om inte marken samtidigt är 
allemansrättsligt tillgänglig. Möjligheten att kunna utöva näring tycks värderas högt. 
 

8.3.4 ”Biologiska” hänsyn 
I förarbetena till nu gällande strandskyddsregler sägs, att miljöbalkens regler syftar till 
att tillvarata vad som bör betraktas som angelägna allmänna intressen. Vid 
bedömningen av om dispens från strandskyddsreglerna ska ges, skall därför tryggandet 
av områden för allmänhetens friluftsliv och bevarandet av goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet anses ha avsevärd tyngd. Det påpekas därvid särskilt, att strandskyddsreglernas 
syfte är att bevara kvarvarande obebyggda områden och att redan pågående användning 
därför inte avses inkräktas på.  
 
Strandskyddsreglernas tudelade syfte tycks ange ytterligare en kategori mark, där 
presumtionen att all mark är allemansrättsligt tillgänglig, bryts - nämligen sådan mark 
som behövs för att tillgodose goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och 
växtlivet. Det skulle kunna ses som ett uttryck för att miljöns behov värderas högt.   
 
 

8.4 Linjer, som konfliktlösningen styrs utefter 

8.4.1 Tillgodoseende av intresset/ värdet av att mark ska användas 
lämpligt   

8.4.1.1 Inledning 
I avhandlingen har den frågan ställts, om utgången i målen i rättspraxis skulle kunna 
förklaras med att målen grundar sig på en värdering av marken och dess användning. I 
den hypotes som har uppställts i avhandlingen, har jag antagit att allemansrätten utgör 
en del av en reglering syftande till lämplig markanvändning, i bemärkelsen att mark är 
en begränsad tillgång som bör användas ändamålsenligt, för hushållning med resurser. 
Huruvida utgången i de olika rättsfallen faktiskt också leder till ändamålsenlig 
markanvändning och hushållning med resurser är därvid inte det som efterfrågas. I 
stället är det frågan huruvida avgörandena, rörande den allemansrättsliga användningen, 
kan förklaras med att de syftar till en lämplig, ändamålsenlig, markanvändning, som 
intresserar.  
 
Det förefaller som om flera mål faktiskt skulle kunna finna sin förklaring i att de avser 
en lämplig markanvändning, för hushållning med naturresurser.  
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8.4.1.2 Grundpresumtionen 
Av diskussionen ovan framgår att de i institutet allemansrätten ingående reglerna utgör 
en del av regleringen av markanvändningen. Det förhållandet att all mark, som ett 
grundantagande, presumeras vara allemansrättsligt tillgänglig, skulle därvid kunna 
förklaras av att mark är en begränsad resurs och att den uppfattas böra nyttjas på ett, 
med avseende på markens utformning och för olika ändamål, lämpligt sätt - för 
hushållning med resurser. 
 
Om diskussionen följer vardagsnyttospåret, uppfattas det allemansrättsliga nyttjandet 
vara en rätt för var och en att passera över marken, att uppehålla sig där och att i viss 
mån tillgodogöra sig naturprodukter, därför att det är fråga om mark och att den 
nyttjande kan sägas ha ”nytta” av att passera, uppehålla sig på marken och tillgodogöra 
sig naturprodukter. Denna rätt skulle kunna förklaras av att den innebär ett lämpligt, 
ändamålsenligt, sätt att nyttja marken för hushållning med resurser, genom att marken 
kan nyttjas samtidigt för såväl allemansrättsligt utövande som annat nyttjande. Omvänt 
skulle kunna argumenteras för att det vore slöseri att inte använda marken, som utgör en 
begränsad resurs, allemansrättsligt, när marken faktiskt finns. Avgörande härvid är att 
det allemansrättsliga nyttjandet inte stör någons privatsfär eller ett annat pågående 
marknyttjande.  
 

8.4.1.3 Samexistens 
I en konfliktsituation - där intresset av att bevara marken allemansrättsligt tillgänglig 
och intresset av att använda marken för något annat ändamål vägs emot varandra - synes 
den allemansrättsliga användningen och markens lämpliga användning diskuteras 
samtidigt. I denna diskussion förefaller, att döma av argumentationen om det 
allemansrättsliga nyttjandet i rättspraxis, rekreationsspåret att följas. Därvid tycks 
frågan om markens karaktär vara av vikt. Detta konstaterades redan i kapitel 7, där det 
bland annat sades att: ”Den allemansrättsliga aktiviteten, i en diskussion som följer 
rekreationsspåret, avser en konkret, fysisk aktivitet i skog, mark, åker, berg, miljöer som 
uppfattas vara gammal kulturbygd, strand, vatten, kobbar och skär. Av diskussionen i 
rättspraxis att döma, tycks den konkreta fysiska aktiviteten uppfattas böra ske i en natur 
som bedöms vara lämplig för aktiviteten i fråga. Lämplig för utförande av 
allemansrättsliga aktiviteter, tycks därvid inte den natur vara som finns inne i städerna 
och som den urbana människan möter i sin vardag. I stället förefaller det som om 
diskussionen i många avseendet kretsar kring, vad man skulle kunna kalla, orörd natur.” 
Mark uppfattas således vara lämplig för allemansrättsligt nyttjande om det är fråga om 
”orörd natur”806 eller gammal kulturbygd807, om den ligger vid vatten808, i närheten av 

                                                 
806 RÅ 2002 not 47 (jfr dock sökandens/klagandens argumentation), RÅ 2002 ref 37 - där länsrätten 
diskuterade markens allemansrättsliga tillgänglighet och sade att det rörde sig om ”Hedlandets 
naturreservat”. Länsstyrelsen hade dessförinnan anfört att målet ”avser sex hektar åkermark”, RÅ 2001 
not 31, RÅ 2000 not 118, RÅ 2000 not 89, RÅ 2000 not 79, RÅ 2000 not 20 (jfr dock sökandens 
argumentation), RÅ 2000 not 17, RÅ 1999 not 241, RÅ 1999 not 238, RÅ 1999 not 237, RÅ 1999 not 
171 - regeringen uttalade att ”[u]dden är i sin helhet relativt exploaterad och området för den planerade 
byggnaden utgör en av få möjligheter som allmänheten har att få tillgång till strandområdet”, RÅ 1999 
not 144, RÅ 1999 not 64, RÅ 1999 not 21, RÅ 1998 not 259, RÅ 1998 not 129, RÅ 1995 not 403, RÅ 
1995 not 334, RÅ 1994 not 581 (se dock diskussionen i kapitel 7 ovan), RÅ 1993 ref 97 (se klaganden 
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en tätort809 och/eller är relativt lättillgänglig810. Det synes vara fråga om natur som kan 
sägas vara naturskön.811 
 
Om domstolen finner att marken inte lämpar sig för allemansrättsligt nyttjande, 
förefaller marken bedömas böra användas för det andra ändamålet.812 I den mån som 
marken däremot bedöms lämplig för allemansrättsligt nyttjande, bedöms den ofta också 
böra fortsätta att vara allemansrättsligt tillgänglig.813  
 
Det tycks som om det förhållandet att marken - när den bedöms lämpa sig för 
allemansrättsligt nyttjande - anses böra fortsätta att vara allemansrättsligt tillgänglig, 
skulle kunna förklaras av att marken uppfattas böra användas lämpligt, för hushållning 
med resurser. Genom att sådan mark som uppfattas lämpa sig för utövande av friluftsliv, 
också tillgängliggörs för utövande av friluftsliv, görs marken tillgänglig för fleras 

                                                                                                                                               
och koncessionsnämnden), RÅ 1989 not 318, Ab - 323/77, RRK R77 2:35, NJA 1999 s 735, NJA 1986    
s 572, NJA 1981 s 1155, NJA 1979 s 466, NJA 1978 s 261, NJA 1977 s 558, NJA 1968 s 400,              
RH 1989:111, miljödomstolens mål M 102-03. 
807 RÅ 2002 not 69, RÅ 2001 not 31, RÅ 2000 not 79, RÅ 2000 not 25, RÅ 1999 not 238, RÅ 1999 not 
185, RÅ 1999 not 144, RÅ 1999 not 64, RÅ 1995 not 403, RÅ 1994 not 165, RÅ 1991 not 313, RÅ 1991 
ref 54, RÅ 1989 not 488, RÅ 1989 not 318, RÅ 1987 not 314, Ab - 37/85, Bb - 151/81 (se länsstyrelsens 
argumentation), RRK R72 2:10, NJA 1994 s 162, NJA 1986 s 572, NJA 1981 s 1155, NJA 1981 s 581, 
NJA 1971 s 421, NJA 1970 s 200, RH 2001:32, RH 1989:111, MÖD 2005:16, MÖD 2004:53. 
808 RÅ 2002 not 69, RÅ 2002 not 47, RÅ 2002 not 45, RÅ 2001 ref 72, RÅ 2001 not 31, RÅ 2000 not 
212, RÅ 2000 not 211, RÅ 2000 not 184, RÅ 2000 not 118, RÅ 2000 not 89, RÅ 2000 not 79, RÅ 2000 
not 53, RÅ 2000 not 25, RÅ 2000 not 20, RÅ 2000 not 17, RÅ 1999 not 241, RÅ 1999 not 238, RÅ 1999 
not 237, RÅ 1999 not 196, RÅ 1999 not 185, RÅ 1999 not 171, RÅ 1999 not 159, RÅ 1999 not 144, RÅ 
1999 not 64, RÅ 1999 not 21, RÅ 1998 not 270, RÅ 1998 not 259, RÅ 1998 not 129, RÅ 1998 not 30, 
RÅ 1997 not 107, RÅ 1996 ref 44, RÅ 1995 not 403, RÅ 1995 not 334, RÅ 1994 not 581 (se dock 
diskussionen i kapitel 7 ovan), RÅ 1991 not 313, RÅ 1991 not 240, RÅ 1991 ref 54, RÅ 1991 ref 2, RÅ 
1989 not 488, RÅ 1989 not 318, RÅ 1987 not 314, Ab - 37/85, Bb - 151/81 (se länsstyrelsens 
argumentation), Ab - 323/77, RRK R 72 2:10, RRK R72 2:3, NJA 1986 s 572, NJA 1981 s 1155, NJA 
1981 s 1129, NJA 1981 s 581, NJA 1979 s 466, NJA 1978 s 261, NJA 1977 s 558, NJA 1977 s 235 I och 
II, NJA 1971 s 421, NJA 1970 s 200, NJA 1968 s 400, NJA 1967 s 472, RH 2001:32, RH 1989:111, 
MÖD 2005:16, MÖD 2004:38, MÖD 2004:53, miljödomstolens dom M 102-03. 
809 RÅ 2001 ref 72, RÅ 2001 not 31, RÅ 2000 not 184, RÅ 2000 not 89, RÅ 2000 not 79, RÅ 2002 not 
45, RÅ 2000 not 25, RÅ 2000 not 20, RÅ 2000 not 17, RÅ 1999 not 237, RÅ 1999 not 185, RÅ 1999 not 
171, RÅ 1999 not 159, RÅ 1999 not 64, RÅ 1999 not 21, RÅ 1998 not 270, RÅ 1998 not 259, RÅ 1998 
not 129, RÅ 1998 not 30, RÅ 1996 ref 44, RÅ 1995 not 403, RÅ 1994 not 581 (se dock diskussionen i 
kapitel 7 ovan), RÅ 1994 not 165, RÅ 1993 ref 97 (se klaganden och koncessionsnämnden), RÅ 1991 not 
313, RÅ 1991 ref 54, RÅ 1991 ref 2, RÅ 1989 not 488, RÅ 1987 not 314, Ab - 37/85, Bb - 151/81 (se 
länsstyrelsens argumentation), Ab - 323/77, RRK R72 2:3, RRK R 72 2:10, NJA 1999 s 735, NJA 1981   
s 1155, NJA 1981 s 1129, NJA 1981 s 581, NJA 1978 s 261, NJA 1977 s 558, NJA 1977 s 235 I och II, 
NJA 1967 s 472, RH 2001:32, RH 1989:111, MÖD 2004:38, miljödomstolens dom M 102-03. 
810 RÅ 2001 not 31, RÅ 1991 not 313, RÅ 1991 ref 54, RRK R72 2:3, NJA 1968 s 400, MÖD 2005:16. 
811 Se till exempel RÅ 2000 not 79 (”Fjällbacka skärgård”), RÅ 1999 not 196 (”vandra fritt utmed 
älvsträckan”), RÅ 1999 not 185 (mark i Grebbestad) och RÅ 1999 not 171 (obebyggd strand med 
klippor), NJA 1968 s 400 (”Terrängen sluttar där kraftigt ned mot Östersjön och är bevuxen med gles 
ekskog. Området får anses vara naturskönt.”). 
812 Se till exempel NJA 1979 s 466, samt hovrättens argumentation i NJA 1981 s 581. 
813 Se till exempel RÅ 2002 not 47, RÅ 2001 not 31, RÅ 2000 not 212, RÅ 2000 not 211, RÅ 2000 not 
118, RÅ 2000 not 89, RÅ 2000 not 79, RÅ 2000 not 53, RÅ 2000 not 25, RÅ 2000 not 20, RÅ 2000 not 
17, RÅ 1999 not 241, RÅ 1999 not 238, RÅ 1999 not 196, RÅ 1999 not 185, RÅ 1999 not 171, RÅ 1999 
not 159, RÅ 1999 not 144, RÅ 1999 not 64, RÅ 1999 not 21, RÅ 1998 not 129, RÅ 1998 not 270, RÅ 
1998 not 259, RÅ 1998 not 30, RÅ 1995 not 403, RÅ 1995 not 334, RÅ 1994 not 165, RÅ 1991 not 313, 
RÅ 1991 ref 54, RÅ 1989 not 488, RÅ 1989 not 318, RRK R 72 2:3, MÖD 2005:16, MÖD 2004:38, 
miljödomstolens dom M 102-03. Se emellertid också RÅ 2001 ref 72. 
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användning. Detta kan ses som ett sätt att använda en begränsad resurs på ett sätt som 
innebär hushållning med resurser. Hade samma mark i stället använts för ett enskilt 
ändamål, så hade marken endast kunnat nyttjas av en enda person. Marken, som 
uppfattas som lämplig för utövande av friluftsliv, hade då inte kommit flertalet till godo, 
och det kan argumenteras för att marken därmed inte hade nyttjats på ett lämpligt sätt.  
 
Om marken bedöms vara lämplig för allemansrättsligt nyttjande, tycks det emellertid 
som om man också måste besvara frågan huruvida marken bedöms vara lämpligare att 
använda för allemansrättsliga aktiviteter än för användande för det andra ändamålet. Om 
svaret på denna fråga är ja, synes det som om domstolen måste bedöma att marken skall 
fortsätta att vara allemansrättsligt tillgänglig. Om svaret på frågan emellertid är att 
marken inte bedöms vara lämpligare att använda för allemansrättsligt nyttjande eller att 
marken bedöms vara lika lämplig att använda för allemansrättsligt nyttjande som för 
annat nyttjande, sker en prövning av huruvida samexistens, de två användningssätten 
emellan, är möjlig eller ej. 
 
Frågan huruvida de två användningssätten kan samexistera eller ej synes vara av största 
vikt. I den mån som en samexistens de två användningssätten emellan är möjlig, synes 
rättsliga lösningar som understödjer samexistensen att sökas. I RRK R77 2:35 
bedömdes det således vara möjligt att använda marken för både forskningsändamål och 
allemansrättsligt nyttjande. Marken i målet bedömdes vara lämplig för såväl 
allemansrättsligt nyttjande som för bedrivande av vetenskaplig försöksverksamhet 
avseende viltsvin. Domstolens avgörande av intressekonflikten mellan å ena sidan 
möjligheten att under åberopande av allemansrätten nyttja marken, å andra sidan 
genomförande av den vetenskapliga försöksverksamheten, innebar att ingen av 
verksamheterna uppfattades vara sådan att den exkluderar annan samtidig användning. 
Domstolen fann att försöksverksamheten måste kunna fortgå, även om marken var 
allemansrättsligt tillgänglig, men medgav en möjlighet att till viss del ”försvåra” det 
allemansrättsliga nyttjandet. Genom att tillåta stängsel med endast en öppning 
begränsades den allemansrättsliga tillgängligheten - samtidigt som marken faktiskt 
fortfarande var allemansrättsligt tillgänglig. I målet förordades en lösning som 
möjliggjorde genomgång i det anbragta stängslet, men inte på ett sådant sätt att djuren 
skrämdes.  
 
Detta tycks också kunna förklaras av att en lämplig markanvändning, för hushållning 
med resurser, har åsyftats. Genom att båda nyttjandeformerna har bedömts kunna 
existera sida vid sida, har marken kunnat nyttjas för flera olika ändamål samtidigt. På 
samma sätt bör utgången i RÅ 1991 not 313814 kunna tolkas som att domstolen fann det 
möjligt att bedriva fårskötsel på marken, samtidigt som marken var allemansrättsligt 
tillgänglig. Länsstyrelsen uttalar därvid särskilt att ”fårskötseln kan bedrivas även om 
människor tillåts passera på vägen”.815 
 

                                                 
814 Se diskussionen i kapitel 7.2.5 ovan. 
815 Jfr också RÅ 1994 not 165, RÅ 1991 ref 54, RÅ 1987 not 314 (se länsstyrelsens beslut), Bb - 151/81, 
Bb - 377/77, NJA 1994 s 162, RH 1995:97, MÖD 2005:16. 
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Det förefaller av argumentationen i rättsfallen att döma, som om det tas för givet att 
marken i ursprungssituationen är allemansrättsligt tillgänglig och att markens samtidiga 
användande för allemansrättsligt nyttjande och för annat ändamål är fullt möjlig. 
Möjligheten till samexistens mellan det allemansrättsliga nyttjandet och annat nyttjande 
av marken tycks därvid inte uppfattas såsom kontroversiell, utan snarare utgöra ett 
grundantagande.  
 
Strandskyddsreglerna tycks till viss del ha betydelse vid bedömningen av huruvida 
mark, vid en konflikt mellan olika sätt att använda marken, framöver bör vara 
allemansrättsligt tillgänglig eller ej. Regeln om att mark får undantas från 
strandskyddsreglerna i de fall där marken uppenbart saknar betydelse för tillgodoseende 
av strandskyddets syfte, liksom reglerna om att dispens får ges om det finns särskilda 
skäl, innebär att mark får undantas, respektive dispens får ges, om marken uppenbart 
saknar betydelse för att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv, respektive 
om det finns särskilda skäl. Eftersom utövande av friluftsliv är en allemansrättslig 
aktivitet816, har dessa undantagsregler betydelse i bedömningen av huruvida 
(strand)mark, i en konfliktsituation, framöver bör vara allemansrättsligt tillgänglig eller 
ej. Genom att därtill, i lagtexten, ange förutsättningarna för icke upprätthållande av 
strandskyddet - enligt 7 kap. 17 § miljöbalken är mark som är avsedd att användas för 
jordbruk, fiske, skogsbruk och rennäring helt undantagen strandskyddsreglerna - har 
frågan om hur intresseavvägningen, mellan olika sätt att använda marken på, ska göras, 
till viss del besvarats av lagstiftaren. Vissa användningssätt - det vill säga bedrivande av 
jordbruk, skogsbruk, fiske och rennäring - synes väga tyngre än till exempel användning 
av marken för allemansrättsligt nyttjande.  
 
I förarbetena till nu gällande strandskyddsregler sägs, att miljöbalkens regler syftar till 
att tillvarata vad som bör betraktas som angelägna allmänna intressen. Vid 
bedömningen av om dispens från strandskyddsreglerna ska ges, skall därför tryggandet 
av områden för allmänhetens friluftsliv och bevarandet av goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet anses ha avsevärd tyngd. Det påpekas därvid särskilt, att strandskyddsreglernas 
syfte är att bevara kvarvarande obebyggda områden. Redan pågående användning avses 
därför inte inkräktas på. Detta sägs också vara anledningen till att uppförande av 
byggnader med mera som behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket och renskötseln 
inte omfattas av strandskyddsreglerna. Jordbruk, fiske, skogsbruk och renskötsel 
förefaller därmed uppfattas utgöra redan pågående verksamheter. Hur en 
intresseavvägning vid nyetablering av några av de nämnda verksamheterna ska göras, 
finns inte omdiskuterat.817  
 
I förarbetena sägs vidare att man, vid prövningen av strandskyddsdispenser, måste 
uppmärksamma att strandskyddets syften är långsiktiga och att områden, som för 
tillfället inte är av särdeles stort intresse, i framtiden kan fylla en helt annan funktion - 

                                                 
816 Se diskussionen i kapitel 7 ovan och vidare i t.ex. prop. 1950:223, s 2, SOU 1951:40, s 67, SOU 
1962:36, s 213, SOU 1990:38, s 210ff. 
817 Prop.1997/98:45, del 1, s 321f. 
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”[i] normalfallet bör alltså inte ytterligare strandområden tas i anspråk.”818 Det synes 
således vara ett viktigt och angeläget intresse att tillgodose möjligheten att nyttja 
strandmark för bland annat allemansrättsligt nyttjande. 
 
Regeln i 7 kap. 18 § miljöbalken, om möjligheten att ge dispens, faller tillbaka på 
tidigare gällande regler. Redan i sin utformning år 1974 sades att undantag från 
byggnadsförbudet fick medges om särskilda skäl förelåg. I motiven uttalades därvid att 
dispensmöjligheten borde tillämpas restriktivt. Vad som skulle anses utgöra särskilda 
skäl uttalades emellertid inte vidare.819 Däremot uttalade naturvårdskommittén, i ett 
betänkande från samma år, att i bedömningen av vad som skulle betraktas som särskilda 
skäl, borde beaktas dels den avsedda inskränkningens art, dels områdets värde för 
rekreativa ändamål.820 Vid en översyn av naturvårdslagen år 1990, var det utredningens 
uppfattning, att strandskyddsbestämmelserna i stort tillgodosåg det avsedda syftet.821  
 
Intresset av att bevara möjligheten att fortsätta bedriva jordbruk, skogsbruk, fiske och 
rennäring synes uppfattas väga tungt. I den mån som en samexistens mellan dessa sätt 
att nyttja marken och allemansrättsligt nyttjande av marken är möjlig, har domstolarna i 
rättspraxis bedömt att sådan samexistens är att förorda. Detta tyder på att 
samexistenstanken också bärs upp av ett mycket tungt vägande intresse. Genom att i 
största möjliga utsträckning söka lösningar där marken både är allemansrättsligt 
tillgänglig och tillgänglig för annat användande, tycks ett lämpligt markanvändande, för 
hushållning med resurser, åsyftas. Det förhållandet att marken kan användas för både 
bedrivande av jordbruk, skogsbruk, fiske och rennäring och för allemansrättsligt 
nyttjande gör marken tillgänglig för mångas nyttjande, i stället för en eller ett fåtal 
personers nyttjande. På så sätt kan såväl värdet/intresset av att kunna utöva näring och 
att kunna nyttja marken som produktionskälla som värdet av att kunna nyttja marken 
allemansrättsligt, tillgodoses. 
 
När samexistens bedöms inte vara möjlig, är det av betydelse huruvida marken har 
bedömts vara mer lämpad för annat ändamål än nyttjande enligt allemansrättens regler, 
eller om marken bedöms vara lika lämpad för nyttjande enligt allemansrättens regler 
som för det andra ändamålet. Om marken har bedömts vara mer lämpad för det andra 
ändamålet än för allemansrättsligt nyttjande, och samexistens de två nyttjandeformerna 
emellan har bedömts inte vara möjlig, synes intresset av att använda marken för den 
andra nyttjandeformen väga tyngre än intresset av att upprätthålla markens 
allemansrättsliga tillgänglighet.822 Om marken har bedömts vara lika lämpad för 

                                                 
818 Citat från prop. 1997/98:45, del 1, s 322. Se också  prop. 1997/98: 45, del 1, s 320ff, prop 1997/98:45, 
del 2, s 88ff, prop. 1993/94:229. 
819 Prop. 1974:166, s 97.  
820 Ds JO 1974:1, s 197. 
821 SOU 1990:38, s 210ff, se särskilt s 234. 
822 Se till exempel NJA 1979 s 466, där det var fråga om avstyckning av allemansrättsligt tillgänglig mark 
för fritidsbostadsändamål - för att erhålla en sammanhängande skogsbruksfastighet. Högsta domstolen 
fann att ”[m]ed hänsyn till vad i målet blivit upplyst om ifrågavarande strandområdes oländiga 
beskaffenhet och till det förhållandet att en ombildning av restfastigheterna inte länder till någon 
inskränkning i allmänhetens möjligheter att begagna strandområdet --- finner HD fastighetsbildningen 
kunna ske utan att syftet med strandskyddet motverkas”. Se också NJA 1979 s 21, där tingsrätten gör 
följande överväganden: ”en svårtillgänglig plats och torde redan av denna anledning ha ringa 
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allemansrättsligt nyttjande, som för den andra nyttjandeformen, tycks det som om 
domstolarnas avgöranden grundar sig på överväganden om vad som tillför samhället 
störst nytta.823 
 
Vid uppförande av bostadshus - vilket uppförande skulle leda till att en hemfridszon, 
exkluderad från allemansrättslig tillgänglighet, uppstår kring huset - synes samexistens 
inte vara möjlig. Privatlivets helgd värderas därvid så högt att tillträde till 
hemfridszonen aldrig är allemansrättsligt tillåtet. I konflikten mellan uppförande av 
fritidshus och bevarande av markens allemansrättsliga tillgänglighet, tycks det som om 
intresset av att bevara marken allemansrättsligt tillgänglig ofta bedöms väga tyngst.824 
Detta kan förklaras av att domstolarna åsyftar en ändamålsenlig markanvändning, för 
hushållning med resurser. Marken där fritidshuset önskas uppföras, bedöms ofta vara 
lika väl lämpad för utövande av allemansrättsliga aktiviteter som för 
fritidsbostadsändamål. De två användningssätten kan emellertid inte samexistera, 
eftersom fritidsbostaden för med sig att allemansrättsligt tillgänglig mark tas i anspråk 
för sådant enskilt ändamål som exkluderar allemansrättslig användning. Genom att 
bevara markens allemansrättsliga tillgänglighet, bevaras marken tillgänglig för mångas 
utövande av friluftsliv, i stället för att den endast nyttjas som fritidsbostad av en 
person/familj. 
 
Mark som uppfattas vara väl lämpad att nyttjas allemansrättsligt, förefaller också vara 
lika lämpad för uppförande av sådana anläggningar som kan behövas för utförande av 
allemansrättsliga aktiviteter. I det i kapitel 7 diskuterade fallet RÅ 2000 not 20825 var 
fråga om anläggande av en hamn för möjliggörande av allemansrättslig utövning. I det 
målet synes intresset av att bevara marken orörd för allemansrättslig utövning, ha 
bedömts väga tyngre än intresset av att uppföra anläggning för möjliggörande av annan 
sorts allemansrättslig utövning. Huruvida detta rättsfall kan ses som representativt för 
bedömningar involverande olika former av allemansrättsliga aktiviteter, är inte möjligt 
att besvara. Men om målet faktiskt är representativt, får det till följd att marken, i 
konfliktsituationer mellan intresset av att bevara marken för allemansrättslig 
tillgänglighet och intresset av att använda marken för anläggningar för att möjliggöra 
allemansrättsliga aktiviteter, bedöms böra vara orörd.826 Liksom i intresseavvägningen 

                                                                                                                                               
dragningskraft på utövare av rörligt friluftsliv till sjöss. Därtill kommer att stranden på nu ifrågavarande 
del av fastigheten är föga lämpad som tilläggsplats för fritidsbåtar”. 
823 NJA 1978 s 539 I och II, NJA 1971 s 421, NJA 1970 s 200, NJA 1969 s 123. 
824 Se till exempel RÅ 2002 not 69, RÅ 2002 not 47, RÅ 2001 not 31, RÅ 2000 not 211, RÅ 2000 not 
184, RÅ 2000 not 118, RÅ 2000 not 89, RÅ 2000 not 53, RÅ 1999 not 237, RÅ 1999 not 171, RÅ 1999 
not 144, RÅ 1999 not 21, RÅ 1998 not 270, RÅ 1989 not 318, RÅ 1998 not 129, RRK R 72 2:3. Se 
emellertid också RÅ 2001 ref 72, RÅ 1996 ref 44, MÖD 2002:19. 
825 Se kapitel 7.2.6 ovan. 
826 Möjligen talar också RÅ 1999 not 238 i denna riktning. I målet förklarade sig sökanden villig att ”åta 
sig förpliktelser som tar hänsyn till allemansrättsliga synpunkter.” Sedan regeringen funnit att detta inte 
utgjorde skäl att bedöma tillåtligheten av uppförande av ett bostadshus - vilket målet gällde - annorlunda, 
anförde sökanden i rättsprövningsärendet att ”[s]annolikt skulle tvärtom den planerade bebyggelsen, 
genom etablering av stigar, promenadvägar m.m. kunna underlätta för utövandet av” allemansrätten. 
Regeringsrätten fann att regeringens beslut skulle stå fast. Regeringsrättens och regeringens beslut skulle 
kunna tolkas som att marken, för att lämpa sig för allemansrättslig utövning, bedöms böra vara orörd. 
NJA 1977 s 558 avsåg också anläggande av hamn för möjliggörande av allemansrättslig utövning. Även i 
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mellan att använda marken för uppförande av fritidshus och att använda marken för 
allemansrättsligt ändamål, skulle domstolens avgörande kunna förklaras av att ett 
lämpligt marknyttjande, för hushållning med resurser, åsyftas. Om marken bevaras 
orörd, har lika många möjlighet att nyttja den för utövande av friluftsliv, som om 
anläggningar uppförs på marken. Om anläggningar uppförs förstörs emellertid vissa 
naturvärden - som inte synes möjliga att erhålla på annat sätt. Domstolen tycks därvid 
ha bedömt värdet av att bevara marken orörd väga tungt och vara av större nytta för 
samhället, än att uppföra en sådan anläggning som det var fråga om i målet.  
 
Detta kan höra samman med det förhållandet att mark som uppfattas vara väl lämpad att 
nyttjas allemansrättsligt, också ofta är mark som bedöms vara skyddsvärd mark. 
Strandskyddsreglerna syftar till exempel dels till att trygga förutsättningarna för 
allmänhetens friluftsliv, dels till att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- 
och växtlivet. Det torde kunna uppstå situationer där intresset av att bevara marken 
allemansrättsligt tillgänglig, hamnar i konflikt med intresset av att bevara goda 
livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Det var inte denna konflikt som 
löstes i RÅ 2000 not 20 - och hur en sådan konflikt löses går inte att uttala sig om med 
utgångspunkt i rättspraxis - men kanske ligger den lösning som domstolen förordade i 
RÅ 2000 not 20 nära en lösning av en konflikt mellan användning av mark för 
allemansrättsligt nyttjande och användning av mark för bevarande av naturen. Genom 
att bedöma att ett bevarande av marken, i dess orörda skick, är av större nytta för 
samhället, eftersom marken då bevaras för framtida nyttjande, skulle ett lämpligt 
marknyttjande, för hushållning med resurser, kunna sägas sökas. Det finns därtill 
möjlighet att i viss mån inskränka allmänhetens möjlighet att nyttja viss mark - under 
vissa perioder kan till exempel landstigningsförbud utfärdas på sådana platser där 
djurlivet särskilt måste skyddas, liksom särskilda regler kan utfärdas rörande rätten att 
röra sig och på annat sätt nyttja marken i områden där växt- och djurlivet behöver 
skyddas särskilt. Detta skulle kunna vara ett uttryck för att ett nyttjande som försvårar 
växt- och djurlivets förutsättningar uppfattas vara ett sätt att misshushålla med 
marken.827  
 

8.4.2 Tillgodoseende av andra intressen/ värden 

8.4.2.1 Inledning 
Analysen ovan visar emellertid också att i en konflikt mellan intresset av att fortsätta 
använda marken enligt allemansrättens regler och intresset av att använda marken för 
något annat ändamål, spelar också andra förhållanden roll. Utöver att marken uppfattas 
böra nyttjas lämpligt för hushållning med resurser, är upprätthållandet av, vad man 
skulle kunna kalla, ”allmänna rättsliga principer” av betydelse. Det förefaller som om 
dessa principer kan sägas tillgodose värden som bedöms vara av betydelse. 
 

                                                                                                                                               
detta mål bedömdes marken böra bevaras orörd. Denna bedömning synes emellertid snarare grunda sig på 
intresset av att skydda ägarna till de kringliggande fastigheterna från olägenheter från ökad båttrafik. 
827 Vad som är avgörande i den konfliktsituationen har emellertid inte studerats i detta arbete. 

 260 



 

8.4.2.2 ”Rättvisa” 
I mål RÅ 1996 ref 44 tycks det som om det avgörande, i konflikten avseende markens 
användning, har varit huruvida visst beslut kunde uppfattas vara rättvist eller inte.  
 
I målet, en ansökan om rättsprövning, var fråga om dispens från strandskyddsreglerna för nybyggnation 
av ett fritidshus på en s k lucktomt vid havet i Nyköpings kommun. Regeringsrätten fann, att enligt 
proportionalitetsprincipen måste de fördelar den enskilde skulle vinna på att få bebygga tomten väga 
tyngre än de nackdelar allmänheten skulle kännas vid genom att inte få lov att nyttja marken enligt 
allemansrättens regler. Det fanns därför särskilda skäl för dispens från strandskyddsreglerna.   
 
I sitt avgörande av målet, refererade regeringen vad som inträffat tidigare i målet. 
Regeringen konstaterade därvid att marken i målet, enligt länsstyrelsens bedömning, var 
av stor betydelse för det rörliga friluftslivet. ”Länsstyrelsen uttalade vidare att 
fastigheten utgörs av en s.k. lucktomt i ett tomtområde. Havsviken som till en del tillhör 
fastigheten är enligt länsstyrelsen väl lämpad för vattenbaserat friluftsliv. Den är 
tillräckligt djup för större fritidsbåtar och vikens innersta del är grund och förefaller 
väl lämpad för bad. Stranden närmast vattnet utgörs delvis av kala berghällar lämpliga 
också för annat friluftsliv. Strandområdet är även lättillgängligt från både sjö- och 
landsidan. Länsstyrelsen bedömde att fastigheten har stor betydelse för friluftslivet både 
för boende och dem som kommer från landsidan.” Därtill hänvisade länsstyrelsen till att 
”fastigheten ligger inom ett område som med hänsyn till områdets natur- och 
kulturvärden är av riksintresse enligt 3 kap. 1 § lag (1987:12) om hushållning med 
naturresurser m.m., NRL, samt inom område som är av riksintresse för friluftslivet och 
omfattas av bl.a. 3 kap. 2 och 4 §§ nämnda lag. Länsstyrelsen ansåg att ett uppförande 
av nya byggnader på aktuell fastighet inte kan ske utan påtagligt men för friluftslivet.”   
 
Av länsstyrelsens argumentation tycks det som om utövandet av friluftslivet innebär 
nyttjande av annans mark under åberopande av allemansrätten. Argumentationen, om att 
marken är väl lämpad för friluftsliv, bör betyda att friluftsliv uppfattas böra ske i viss 
särskild - för utövande av friluftsliv lämplig - natur. Naturen var i detta fall en havsvik, 
som bedömdes vara lättillgänglig från både land- och sjösidan, som passade för både 
bad och båtfärder och med klipphällar, som passade för utövande av friluftsliv. 
  
Klaganden i målet anförde emellertid, i överklagandet av länsstyrelsens beslut, att 
marken inte alls var av betydelse för friluftslivet - ”fastigheten uppenbart saknar 
betydelse för friluftslivet. Den är bl.a. inte lämpad för bad. Allmänheten har även bättre 
närliggande alternativ och fastigheten besöks sällan eller aldrig av människor. 
Fastighetens strand är inte lättillgänglig och utgörs delvis av en liten ´trasig´ stenhäll. I 
övrigt består stranden av deras båtbrygga och av en igenväxt strandlinje bestående av 
småsten på mjuk lera med diverse lövträd hängande ut över vattnet. Intresset för 
båtägare att uppsöka ifrågavarande vik är begränsat. Viken, som är belägen i ett 
tomtområde, är smal och fylld av permanenta båtplatser och båtskjul för de boende.”  
Av klagandens argumentation torde kunna utläsas att även hon uppfattar det 
allemansrättsliga nyttjandet avse rörligt friluftsliv. Det förefaller också som om hon 
anser att detta rörliga friluftsliv ska ske på en plats som lämpar sig för sådant. Till 
skillnad från länsstyrelsen bedömer hon emellertid den omtvistade fastigheten vara 
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mindre lämpad för allemansrättsligt nyttjande. Skillnaden i länsstyrelsens och 
klagandens bedömning ser ut att finna sin grund i uppfattningen om marken. 
Länsstyrelsen beskriver marken som naturskön, medan klaganden snarare betonar de 
mindre natursköna delarna av marken. Länsstyrelsen argumenterar för att marken är av 
betydelse för det allemansrättsliga nyttjandet, varvid det framstår som om marken i dag 
nyttjas allemansrättsligt, medan klaganden betonar att marken inte alls eller i mycket 
liten utsträckning nyttjas allemansrättsligt. Därtill anför klaganden att ”ifrågavarande 
fastighet ligger inom centrum av ett område som är ett exploaterat bebyggelseområde 
av 25 fritidsfasigheter. --- Länsstyrelsen har i alla sammanhang gentemot henne 
vidhållit fastighetens stora allemansrättsliga värde. I samband med 
detaljplaneläggningen av området har länsstyrelsen dock uppenbarligen och med 
nödvändighet gjort en annan och motsatt bedömning. Länsstyrelsen har låtit medföra 
att ifrågavarande fastighet, som ingick i det första planförslaget såsom allmän 
parkmark, inte omfattas av den slutliga antagna detaljplanen. Detta är enligt henne en 
bekräftelse på att fastigheten saknar värde som allmän mark för åtminstone de 
kringboende med fastigheter inom detaljplaneområdet.” 
 
Det tycks som om klaganden uppfattar att marken är allemansrättsligt tillgänglig i dag, 
men att den inte lämpar sig för allemansrättslig användning - och att den därför heller 
inte används för utövande av allemansrätten. 
 
Sedan regeringen avslagit överklagandet, med en mycket kortfattad motivering 
(”[r]egeringen, som finner att det i ärendet inte kan anses föreligga särskilda skäl enligt 
16 a § naturvårdslagen, avslår överklagandet”), yrkade sökanden/klaganden i begäran 
om rättsprövning att beslutet skulle undanröjas. Sammanfattningsvis ”fick [sökanden] 
anses hävda att det saknats grund för att vägra henne dispens från 
strandskyddsbestämmelserna. Hennes fastighet saknade intresse från allemansrättsliga 
synpunkter.” Sökanden anförde inte något nytt angående markens användning. 
Uppfattningen, att hon i sitt överklagande av länsstyrelsens beslut avsåg 
allemansrättsligt nyttjande, när hon nämnde utövande av friluftsliv, stärks av att hon i 
rättsprövningsärendet förklarar att fastigheten saknar ”intresse från allemansrättsliga 
synpunkter”. 
 
Regeringsrättens avgörande grundar sig på proportionalitetsprincipen - ”en inskränkning 
från det allmännas sida av den enskildes rätt att använda sin egendom förutsätter att 
det föreligger en rimlig balans eller proportionalitet mellan vad det allmänna vinner 
och den enskilde förlorar på grund av inskränkningen.” Avgörandet byggs upp genom 
en argumentation rörande markens lämpliga användning och Regeringsrätten 
konstaterar bland annat att ”[n]u nämnda områden ingår bland sådana områden som 
med hänsyn till natur- och kulturvärden har förklarats i sin helhet vara av riksintresse. - 
-  Beträffande kustområdena och skärgårdarna gäller att turismens och friluftslivets, 
främst det rörliga friluftslivets, intressen skall särskilt beaktas vid bedömningen av 
tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.” Därefter säger 
regeringsrätten att proportionalitetsprincipen måste få genomslag i enskilda ärenden. 
”Detta innebär att även om det i allmänhet kan gälla att stor restriktivitet i fråga om 
beviljande av dispenser är motiverad - självklart kan ett sådant betraktelsesätt anläggas 
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för områden som förklarats vara av riksintresse - så måste alltid hänsyn tas till 
omständigheterna i det enskilda fallet.” Regeringsrätten fann att ”Fastigheten --- ligger 
utanför detaljplanelagt område men i omedelbar anslutning till ett sådant. Den är 
belägen längst in i en liten inbuktning i Mättingeviken. Stränderna kring den större 
havsvik som i sin yttre del kallas Mättingeviken --- är på många håll bebyggda eller i 
varje fall försedda med bryggor för vilka meddelats undantag från 
strandskyddsbestämmelserna. Hela området ger ett intryck av bebyggd snarare än 
orörd natur, även om det också finns stora delar av obebyggd skärgårdsnatur i 
landskapet. --- Byggnadsåtgärderna förhindrar inte i någon nämnvärd grad 
allemansrättens utövande, och i den mån ett hinder av sådant slag kan uppkomma får 
det anses att det intresse som kan skadas är av ringa betydenhet i förhållande till 
ägarens intresse av att kunna nyttja sin fastighet för åtgärderna.” Regeringsrätten 
upphävde därför regeringens beslut.  
 
Regeringsrättens argumentation, om att byggnadsåtgärderna inte i någon avsevärd 
omfattning förhindrar allemansrättens utövande, måste förstås på det sättet att 
Regeringsrätten har tagit fasta på klagandens argumentation, att marken faktiskt inte 
nyttjas allemansrättsligt. En byggnation förhindrar nämligen definitivt det 
allemansrättsliga nyttjandet av marken i fråga, eftersom en byggnation innebär att 
marken i fråga exkluderas från den allemansrättsligt tillgängliga marken. Uppfattningen 
att allemansrättens utövande inte förhindras i någon avsevärd omfattning måste därför 
förklaras av att marken ändå inte nyttjas under åberopande av allemansrätten – trots att 
den är allemansrättsligt tillgänglig. Vidare tycks det förhållandet, att den i målet 
omtvistade marken inte ger intryck av att vara orörd, utan snarare ger intryck av att vara 
bebyggd, vara ett argument som har betydelse för utgången i målet. Det tycks som om 
allemansrättsligt nyttjande uppfattas utföras i orörd natur - vilket leder till slutsatsen att 
Regeringsrätten, när fråga var om att bedöma huruvida marken i framtiden borde vara 
allemansrättsligt tillgänglig eller ej, förefaller ha följt rekreationsspåret i sin 
argumentation.  
 
Regeringsrättens bedömning, att marken inte bör vara allemansrättsligt tillgänglig, 
synes grunda sig på dels det förhållandet att marken, på grund av sin utformning, 
uppfattas vara mindre lämplig för allemansrättsligt nyttjande i form av utövande av 
friluftsliv, dels det förhållandet att marken inte uppfattades vara föremål för 
allemansrättsligt nyttjande just nu. Det är tveksamt om målet hade fått en annan utgång 
om Regeringsrätten i stället hade följt nyttospåret i sin argumentation kring det 
allemansrättsliga nyttjandet. Det förhållandet att de kringliggande fastigheterna var 
bebyggda och att regeringsrätten förefaller anta att marken inte nyttjas allemansrättsligt 
nu, talar för att en tillämpning av proportionalitetsprincipen, även i en argumentation 
som följer nyttospåret, hade lett till samma utgång som i detta mål.828  

                                                 
828 Se också RÅ 2001 ref 72. RÅ 1996 ref 44 och RÅ 2001 ref 72 kan jämföras med det nästan identiska 
målet RÅ 1998 not 129 - där utgången emellertid blev en annan. I RÅ 1998 not 129, en ansökan om 
rättsprövning, var fråga om bygglov för uppförande av fritidshus och dispens från strandskyddsreglerna. 
Sedan länsstyrelsen avslagit en överklagan, vände sig klaganden till regeringen och argumenterade för att 
en byggnation inte skulle försämra för det rörliga friluftslivet, vilket redan var väl tillgodosett i område. 
Fastigheten var vidare en s k lucktomt, belägen mellan de i norr bebyggda tomterna och det i söder 
liggande fritidsområdet. Byggnationen på den aktuella fastigheten borde slutligen ses som en 
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Det tycks som om proportionalitetsprincipens tillämpning i målet, skulle kunna sägas ge 
uttryck för en uppfattning att det vore orättvist att inte tillåta bebyggelse på marken - 
eftersom marken ändå inte nyttjas allemansrättsligt och de kringliggande fastigheterna 
har tillåtits bebyggas och marken inte lämpar sig för utövande av friluftsliv, så ter det 
sig mer rättvist att låta sökanden/klaganden få bebygga fastigheten än att inte låta henne 
få göra det. 
 

8.4.2.3 Värdet av att upprätthålla förtroendet för av myndighet given 
dispens 

I Ab-37/85 ansökte A om bygglov för uppförande av en sjöbod. Regeringsrätten fann att en, år 1961, 
meddelad strandskyddsdispens fortfarande gällde och att, på grund av detta, naturvårdslagens regler inte 
utgjorde hinder mot att A beviljades bygglov i överensstämmelse med beslutet från år 1961. 
 
Länsstyrelsen sade i sin beslutsmotivering att ”[s]jöboden som [sökanden] begärt att få 
uppföra på fastigheten, skulle bli belägen inom ett strandavsnitt av Resö som är av 
betydelse för friluftslivet och inom en del av fastigheten --- som befunnits vara 
tillgänglig för allmänheten på allemansrättslig grund. --- Sjöboden skulle med den 
begärda placeringen avhålla allmänheten från att beträda strandområdet på fastigheten 
och således strida mot syftet med strandskyddsförordnandet. Av samma skäl har 
länsstyrelsen – sedan [sökanden] försökt förhindra att stranden av allmänheten 
nyttjades som badplats – aktualiserat frågan om borttagande av ett stängsel”. 
Länsstyrelsen fortsatte med att konstatera att ”[även] om det sålunda kan konstateras att 
sjöboden skulle strida mot strandskyddsförordnandet och att förutsättningar att 
meddela dispens ej föreligger är dock den avgörande frågan om den 
strandskyddsdispens som länsstyrelsen meddelat den 3 februari 1961 för uppförande av 
en sjöbod på fastigheten alltjämt gäller.” Länsstyrelsen fann att den år 1961 givna 
dispensen inte kunde ”jämställas med sådant undantag från byggnadsförbudet inom 
strandskyddsområden som numera erfordras”. 
 

                                                                                                                                               
komplettering till den redan befintliga byggnationen runt omkring, eftersom det var den sista tomten mot 
fritidsområdet. Regeringen fann emellertid att fastighetens läge i Stockholms norra skärgård, för vilken 
särskilda hushållningsbestämmelser och strandskydd gällde, gjorde att det fanns ett allmänt intresse av att 
kunna behålla området obebyggt. Regeringen fann att klagandens enskilda intresse borde stå tillbaka för 
det allmänna intresset. I ansökan om rättsprövning anförde klaganden att fastigheten inte var 
allemansrättsligt tillgänglig, men att grannfastigheten väster om den aktuella fastigheten var 
allemansrättsligt tillgänglig. Klaganden menade vidare att hans enskilda intresse, av att som ägare faktiskt 
kunna nyttja sin fastighet, måste anses väga tyngre än det allmänna intresset av att bevara fastigheten 
allemansrättsligt tillgänglig. Regeringsrätten fann emellertid att den bedömning som regeringen hade 
gjort inte kunde anses gå utöver det handlingsutrymme som ifrågavarande lagregler, i förening med 
proportionalitetsprincipen, ger de tillämpande myndigheterna. Det förefaller som om det inte är så mycket 
som skiljer RÅ 1998 not 129 från de två tidigare nämnda fallen RÅ 1996 ref 44  och RÅ 2001 ref 72.  I 
RÅ 1998 not 129 betonar emellertid regeringen att fastigheten på ena sidan gränsar till ett obebyggt 
område. Om Regeringsrätten i sin argumentation har följt rekreationsspåret, och därmed funnit att det 
allemansrättsliga nyttjandet lämpligast utövas i orörd natur, skulle regeringens argumentation kunna 
uppfattas som att omgivningen inte entydigt gav ett bebyggt intryck. I RÅ 2000 not 211 var det emellertid 
också fråga om en lucktomt, omgiven av fritidshus på båda sidorna. Fastigheten bedömdes böra bevaras 
för allemansrättslig tillgänglighet. 
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Länsstyrelsen tycks därmed göra bedömningen att marken redan är allemansrättsligt 
tillgänglig och att den också bör förbli allemansrättsligt tillgänglig. Avgörande för 
bedömningen, att marken borde fortsätta att vara allemansrättsligt tillgänglig, synes vara 
dels det förhållandet att marken redan i ett tidigare mål hade bedömts vara 
allemansrättsligt tillgänglig, dels att marken omfattades av strandskyddsreglerna och 
dels att marken bedömdes vara av betydelse för friluftslivet. Om länsstyrelsen 
emellertid hade funnit att den tidigare gällande dispensen fortfarande gällde, tycks det, 
av argumentationen att döma, som om intresset av att upprätthålla förtroendet för en 
redan given dispens väger tyngre än intresset av att upprätthålla markens tillgänglighet 
för allemansrättsligt nyttjande. 
 
Länsstyrelsen konstaterade vidare att om marken bebyggdes med en sådan sjöbod som 
målet gällde, skulle placeringen av denna avhålla allmänheten från att beträda området. 
Sjöboden skulle därmed komma att markera sådan utvidgad tomt - hemfridszon - inom 
vilken den allemansrättsliga tillgängligheten inte gäller.  
 
Sökanden A sade i sitt överklagande av länsstyrelsens beslut att ”[r]ättssäkerheten 
krävde, att om en person innehade en icke tidsbegränsad dispens enligt strandlagen, 
kunde den myndighet, som utövade den administrativa maktapparaten, inte ta ifrån 
honom denna dispens. Byggnadsnämndens och länsstyrelsens vägran att meddela 
byggnadslov berodde uteslutande på att man inte ville erkänna, att allemansrätten 
utsläckts genom den bebyggelse som skett på ifrågavarande tomt. Frågan om 
allemansrättens bestånd eller icke-bestånd saknade enligt hans sätt att se på saken 
betydelse för bedömningen av besvären.” Sökanden A fann således också att intresset av 
att tillgodose upprätthållandet av rättssäkerheten vägde tyngre än intresset av att 
upprätthålla markens tillgänglighet för allemansrättsligt nyttjande. Därtill menade 
emellertid A dessutom att marken inte alls var allemansrättsligt tillgänglig. 
Tillgängligheten hade upphört, eftersom det fanns bebyggelse på marken. A tycks, med 
detta resonemang, avse att marken hade exkluderats från allemansrättslig tillgänglighet 
på grund av att marken numera ingick i hans hemfridszon. 
 
Kammarrätten avslog besvären, eftersom den fann att äldre strandskyddsdispenser inte 
längre gällde, efter ikraftträdandet av naturvårdslagen den 1 juli 1975. Regeringsrätten 
fann emellertid, tvärtom, att ”strandlagen ersatts av regler i naturvårdslagen, senast    
fr o m den 1 januari och den 1 juli 1975. Den lagstiftning som sålunda tillkommit kan 
emellertid inte anses ha påverkat giltigheten av dessförinnan meddelade dispenser av 
den art som resolutionen innefattar --- Den år 1961 meddelade dispensen gäller därför 
fortfarande.” 
 
Även Regeringsrätten finner således, liksom de övriga instanserna, att intresset av att 
upprätthålla rättssäkerheten, vilket ett upprätthållande av principen att en given dispens 
gäller bör kunna anses avse, väger tungt. Regeringsrätten diskuterar inte huruvida 
marken är eller bör vara allemansrättsligt tillgänglig, men det förefaller, mot bakgrund 
av att Regeringsrättens domskäl avser strandskyddsreglernas omfattning, inte orimligt 
att anta att Regeringsrätten menar att marken i dag är allemansrättsligt tillgänglig och att 
den också borde fortsätta att vara allemansrättsligt tillgänglig, men att det förhållandet 
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att det fanns en redan given, gällande, dispens från strandskyddsreglerna var tyngre 
vägande än intresset av att upprätthålla markens tillgänglighet för allemansrättsligt 
nyttjande.  
 
Den mark som, åtminstone enligt länsstyrelsens bedömning, var tillgänglig för 
allemansrättsligt nyttjande i målet utgjordes av ett strandavsnitt på en ö på västkusten. 
Det fanns en badplats där och marken omfattades av det generella strandskyddet. 
Marken i fråga måste uppfattas vara ”naturskön” och låg också i ett storstadsnära 
område, som av många uppfattas som ett mycket attraktivt område för både permanent 
boende, fritidsboende och turism. I den mån som argumentationen om det 
allemansrättsliga nyttjandet följer rekreationsspåret, synes marken i fråga böra bedömas 
vara väl lämpad för allemansrättsligt nyttjande, eftersom det allemansrättsliga nyttjandet 
i sådant fall uppfattas avse utövande av friluftsliv - innefattande rekreation.  
 
Det tycks som om länsstyrelsen har följt både nyttospåret och rekreationsspåret i sin 
argumentation kring marken och dess allemansrättsliga tillgänglighet. Marken sades 
vara ”tillgänglig för allmänheten på allemansrättslig grund”, vilket skulle kunna förstås 
som att marken var tillgänglig enligt allemansrättens regler eftersom det var fråga om 
natur. Samtidigt sägs att marken avsåg ”ett strandavsnitt av Resö som är av betydelse 
för friluftslivet”, vilket tycks avse ett nyttjande som uppfattas böra ske i viss, därför 
lämplig natur, i syfte att erhålla rekreation. Om länsstyrelsen endast hade fört ett 
resonemang utifrån nyttospåret, hade frågan om markens karaktär varit mindre 
intressant, eftersom den allemansrättsliga aktiviteten hade förutsatts utföras i naturen. 
 
Det framstår som om det avgörande för utgången i målet är den år 1961 beviljade 
strandskyddsdispensen. Regeringsrätten konstaterade att den i målet nya lagstiftningen 
inte påverkade giltigheten av tidigare givna dispenser. Av detta torde man kunna dra 
slutsatsen att upprätthållandet av förtroendet för av myndigheter givna dispenser 
bedöms väga tungt.829  
 

8.4.2.4 Värdet av att upprätthålla det allmännas beslutanderätt över 
marken 

I andra mål synes det som har varit avgörande för utgången i målen, ha avsett värdet av 
att upprätthålla det allmännas beslutanderätt över markanvändningen.830  
 
I NJA 1999 s 735 tar sig detta uttryck i ett sådant förhållande som att beslut är 
prejudicerande för andra ärenden och att detta är något som har betydelse i 
bedömningen av markens framtida användning. Målet gällde avstyckning av ett område 
runt ett redan uppfört fritidshus, i ett, som naturreservat avsatt, område. Högsta 
domstolen fann bland annat att fastighetsbildning skulle ske, så att syftet med 

                                                 
829 Se också MÖD 2002:19, med en näraliggande problematik. 
830 Se RÅ 2002 not 45, RÅ 2001 not 31, RÅ 1997 not 107, RÅ 1995 not 418, RÅ 1991 not 240, RRK R 
72 2:10, RH 1989:111, Svea hovrätts dom 83-02-24, målnr Ö-1047/82 (63:83) och Svea hovrätts dom 83-
02-09, målnr Ö-2675/85 (103:84) där intresset av att upprätthålla det allmännas beslutanderätt över 
markanvändningen synes ha varit avgörande för utgången i målen. 

 266 



 

naturvårdsbestämmelserna inte motverkades. Domstolen fann syftet med dessa 
bestämmelser vara att bevara områdets natur- och kulturvärden och att samtidigt göra 
området tillgängligt för allmänheten. Ett bifall till As ansökan skulle leda till en risk för 
att fler ansökningar om avstyckning skulle följa, och att bifallet skulle bli vägledande 
när de nya ansökningarna prövades. Enskilda intressen skulle därmed komma att 
inkräkta på de allmänna intressena, varför Högsta domstolen fann hinder föreligga mot 
avstyckning. 
 
Avgörande för utgången i NJA 1999 s 735 tycks därmed vara att en avstyckning skulle 
verka prejudicerande för framtida ansökningar. Att ett sådant övervägande ges en så 
avgörande betydelse i målet, måste ses mot bakgrund av dels att marken i fråga var 
avsatt som naturreservat, dels att ”regionen”, enligt kommunens yttrande i hovrätten, 
”lider brist på tillgång till allemansrättslig mark”. Det synes därmed som om det inte 
endast var fråga om att upprätthålla möjligheten att nyttja annans mark på just den 
omtvistade markplätten utan på området i dess helhet. Ett beviljande till avstyckning i 
detta fall, skulle kunna komma att fungera som ett steg i riktning mot tillvaratagande av 
det enskilda intresset i många fler fall. Därmed skulle avstyckning av 
fritidsbostadsfastigheter komma att ske i allt större utsträckning. I en region där det 
råder brist på allemansrättsligt tillgänglig mark uppfattades ett sådant scenario som 
mindre lämpligt. Det tycks som om detta skulle kunna ses som ett uttryck för värdet att 
upprätthålla det allmännas bestämmanderätt över marken. 
 

8.4.2.5 Värdet av att upprätthålla rättssäkerheten 
Det tycks också som om värdet av att endast rikta föreläggande om bortskaffande av 
anläggning mot den som överträtt ett förbud 831 och intresset av att upprätthålla 
rättssäkerheten832 bedöms ha betydelse i avgöranden av mål avseende allemansrättsligt 
nyttjande. Dessa värden förefaller avse det överordnade värdet av att upprätthålla 
förtroendet för rättssäkerheten. I den studie av allmänna omständigheter som bedömts 
vara av generell betydelse i rättstillämpningen, som Gerhard Struck funnit och som 
presenterades i kapitel 4.6.3 ovan, anges bland annat denna omständighet. Det förefaller 
därför som om det är en omständighet som måste bedömas vara av betydelse i all 
rättstillämpning. 
 
 

8.5 Allemansrätten – en del av en rättslig reglering syftande till 
lämplig markanvändning för hushållning med resurser? 

Det tycks som om konfliktlösningen, vid användning av mark för allemansrättsligt 
nyttjande, i stor utsträckning skulle kunna förklaras av att allemansrätten uppfattas vara 
en del av en rättslig reglering syftande till lämplig markanvändning, för hushållning 
med resurser. Därvid tycks det som om konfliktlösningen tar sin utgångspunkt i att all 
mark presumeras vara allemansrättsligt tillgänglig och att samexistens, de olika 
                                                 
831 RÅ 1991 ref 2. 
832 Se RÅ 1994 not 581 - som diskuteras i kapitel 7.2.4 ovan - där utgången synes hänförlig till 
rättsprövningsreglernas utformning. 

 267



 

nyttjandesätten emellan, förutsätts. Värdet av den enskildes rätt till privatsfär väger 
därvid så tungt, att samexistens aldrig kan komma i fråga. Detta för med sig att marken, 
i ärenden som avser ianspråktagande av mark för uppförande av bostadshus, i den mån 
som den bedöms vara lämplig för allemansrättsligt nyttjande, oftast bedöms böra vara 
allemansrättsligt tillgänglig. Eftersom marken inte tillåts nyttjas för bostadsändamål, 
kommer den att nyttjas av ett flertal personer i stället för en enda person - vilket kan 
sägas vara ett lämpligt sätt att använda marken, för hushållning med resurser. 
 
Värdet av att kunna utöva näring och att tillgodose miljöns behov förefaller väga lättare 
än värdet av privatlivets helgd. I de fall där intresset av att använda marken 
allemansrättsligt vägs mot intresset av att kunna använda marken i näringsverksamhet, 
tycks möjligheten till samexistens de olika användningssätten emellan att förordas. 
Genom att både använda marken allemansrättsligt och att använda den för bedrivande 
av näring synes det som om marken används på ett lämpligt sätt för att hushålla med de 
resurser som finns. 
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Det tycks som om domstolarna i diskussionen i stor utsträckning följer följande 
argumentationslinje:  
 
 
 
 

Är marken lämplig för allemansrättsliga aktiviteter?  
 
 
 
   
 
 Ja Nej 
 
 
 

 
Är marken lämpligare för 
allemansrättsliga aktiviteter än för det 
alternativa nyttjandet? 

Marken bedöms böra 
användas för det andra 
användningssättet 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

Samexistensprövning  
 
 

 
 
 

  
 
 

 

Kan samexistera Kan inte samexistera Kan inte samexistera Kan samexistera 

Samexistensprövning Marken bedöms böra användas för 
allemansrättsliga aktiviteter 

Lika Nej Ja 

Det alternativa 
användningssättet 
väger tyngst 

Bedömning av vad 
som tillför samhället 
mest nytta 
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Argumentationslinjen synes kunna skönjas i ett mycket stort antal ärenden involverande 
allemansrättslig problematik. Därvid tycks det som om det, till allemansrättslig 
användning, alternativa användningssättet inte endast avser en positivt formulerad 
användning. Även ett användningssätt som avser att hindra annan från att använda 
marken för allemansrättsliga aktiviteter, är ett alternativt användningssätt. Det 
användningssättet skulle, omformulerat, kunna sägas avse att exkludera andra från 
användning.  
 
Om argumentationslinjen i schemat appliceras på argumentationen i 
forsränningsmålet833, avsåg det alternativa nyttjandet i målet ägarens rätt att exkludera 
andra från att nyttja marken. I målet uppfattades marken vara lämplig för 
allemansrättsliga aktiviteter. Marken bedömdes vidare vara lika lämplig för 
allemansrättsliga aktiviteter som för markägarens enskilda användande. Därvid gjordes 
en samexistensprövning och samexistens bedömdes vara möjlig. Den användning som 
hade skett i detta enskilda fall gick emellertid utanför vad markägaren bedömdes behöva 
tåla. 
 
Den allemansrättsliga tillgängligheten synes emellertid också ge vika för 
upprätthållande av principer som inte tycks avse lämplig användning för hushållning 
med de begränsade naturresurserna. Värdet av att upprätthålla, vad som skulle kunna 
kallas, ”allmänna rättsliga principer” tycks väga tungt. 
 
Det allemansrättsliga nyttjandet synes därmed inte entydigt och endast avse lämplig 
markanvändning för hushållning med resurser. Det tycks emellertid som om 
allemansrätten i stor utsträckning skulle kunna förklaras med att den utgör en del i en 
reglering syftande till lämplig markanvändning. 
 
 

                                                 
833 NJA 1996 s 495. 
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9 Särskilt om talerätt i mål rörande allemansrättslig 
problematik 

9.1 Talerätten - som del i skyddet för allemansrätten 
En särskild fråga som hänger samman med allemansrättens subjekt, är frågan om vem 
som har talerätt i mål rörande allemansrättslig problematik. Frågan inkluderar dels en 
diskussion om huruvida allemansrätten i snäv bemärkelse utgör ett processuellt 
rättsfaktum, dels frågan om talerätten i förhållande till partsbegreppet. 
 
Kan allemansrätten i snäv bemärkelse i sig sägas utgöra processuellt rättsfaktum eller är 
det i stället markägarens tillhörighet som ger upphov till rättsliga processer? Svaret på 
frågan synes vara av intresse inte minst som en fingervisning om huruvida rätten att 
nyttja annans mark under åberopande av allemansrätten skyddas av rättsordningen, eller 
om det snarare är ägarens enskilda intressen som skyddas. Erik Anners har om 
äganderättsbegreppets utveckling834 och om vad som vid skilda tidpunkter varit föremål 
för samhällets skydd, sagt att det tidiga samhället, varmed måste förstås tiden före det 
moderna äganderättsbegreppets införande, inte gav skydd för kränkning av 
äganderätten, eftersom själva tillhörigheten inte utgjorde processuellt rättsfaktum. I 
detta tidiga samhälle fanns det inte ett dogmatiskt äganderättsbegrepp. Han menar att 
det i detta samhälle inte fanns någon juridisk doktrin som kunde dra ut generella 
begrepp och skapa en sammanhängande systematik avseende äganderättsbegreppet. 
Själva besittningen däremot skyddades, eftersom det var den som utgjorde grunden för 
samhällets skydd. Äganderättsbegreppets utveckling ledde emellertid till en ändring, 
som innebar att själva tillhörigheten, inte besittningen, kom att utgöra processuellt 
rättsfaktum. Detta innebar en förskjutning, argumenterar Anners, för frågan om vad 
samhället skyddade. Samhällets tidigare skydd av besittningen, kom genom denna 
förskjutning att innebära skydd av något annat, nämligen ägandet.835  
 
Kan ett motsvarande skydd skönjas avseende nyttjande av annans mark under 
åberopande av allemansrätten? Diskussionen i kapitlet utgår, i likhet med diskussionen i 
de tidigare kapitlen, från de reella omständigheter som synliggörs i de enskilda rättsfall 
som ligger till grund för denna studie.  
 
 

9.2 Det allemansrättsliga subjektets ställning som 
svarandepart 

Då en utövare nyttjat mark på ett sätt som går utanför allemansrättens gränser, kan 
denne antingen drabbas av ett straff eller ådömas skadeståndsskyldighet samt förbjudas 
vid vite att fortsätta med det otillåtna handlingssättet. I den praktiska tillämpningen av 
regleringen kan det därvid uppstå problem, eftersom det ofta handlar om en person som 

                                                 
834 Se diskussionen i kapitel 2.3.6.2 och 3.3.2 ovan. 
835 Anners, E., Äganderätt och handelsintresse. Metodkritiska studier i det germanska lösöreklandrets 
historia, s 166f. Se vidare hänvisningen till diskussionen om äganderättens utveckling i noten ovan. 
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kanske vistas på en viss markägares egendom vid ett enda tillfälle, markägaren helt 
ovetandes. Personer som nyttjar annans mark under åberopande av allemansrätten, och 
därvid går utöver vad som är tillåtet enligt allemansrättsliga regler, är förhållandevis 
anonyma. De rättsliga sanktionsmöjligheterna kan därför i praktiken vara svåra att 
utöva. På ett teoretiskt principiellt plan är emellertid inte detta ett förhållande som 
uppvisar någon komplexitet som är särskilt utmärkande för allemansrättsligt nyttjande. 
Problemet är i stället avhängigt de straff- och skadeståndsrättsliga reglerna. Problemet 
kan således komma att aktualiseras även i andra fall, än vid allemansrättsligt nyttjande, 
där markägaren inte känner till vem som har nyttjat det skadade objektet.  
 
På liknande sätt förhåller det sig med det anonymitetsproblem som uppkommer i 
samband med utövaren i kollektivet. Då flera personer befinner sig på ett visst 
markområde, och var och en av dessa personer håller sig inom allemansrättens gränser, 
men det sammantagna nyttjandet leder till "överutnyttjande" av allemansrätten i snäv 
bemärkelse, kan ingen hållas vare sig straffrättsligt eller skadeståndsrättsligt ansvarig. 
Därmed kan ingen av de enskilda personerna i kollektivet inta partsställning. Detta 
skiljer sig från det fallet att det allemansrättsliga subjektet utgörs av en kanalisatör. 
Eftersom kanalisatören enligt såväl doktrin som praxis kan hållas ansvarig för 
kanalisationen, och därmed i förlängningen för de i kanalisationen deltagande utövarnas 
agerande, kan både skadeståndstalan, vitesförbud och straffrättslig ansvarstalan riktas 
mot kanalisatören. Därmed kan kanalisatören inta partsställning.836  
 
Det synes som om frågan om vem som kan inta partsställning i ett mål rörande 
allemansrättslig problematik, i mycket stor utsträckning är beroende av att det finns en 
eller flera namngivna personer, att rikta talan emot. Som en följd av detta har både 
möjligheten att erhålla skadestånd och möjligheten att få till stånd ett vitesförbud sin 
största praktiska betydelse i de fall markägaren faktiskt känner till utövaren eller 
kanalisatören som överträder sin rätt enligt allemansrätten.837  
 
Så var fallet i till exempel NJA 1946 s 468 och NJA 1949 s 167: 
 
I NJA 1946 s 468 var fråga om As rätt att använda sig av stig över grannen Bs mark.  A anförde att stigen 
”i mannaminne” använts av ägaren till As fastighet, för framdragande av mjölkkärror (såväl hästskjutsar 
som skottkärror) samt för gång- och cykeltrafik. B däremot anförde att stigen endast använts under de 
senaste drygt 20 åren, och då för gångtrafik och framdragande av mjölkkärror. Sedan B förbjudit A att 
använda sig av stigen, eftersom det saknades rätt för A att använda sig av den och användandet dessutom 
medförde olägenhet och besvärligheter för B, fortsatte emellertid A att begagna stigen. Högsta domstolen 
fann att det inte förelåg en rätt för A att använda stigen, men att han inte kunde förbjudas att använda 
stigen i den mån den fanns där och var framkomlig och användandet kunde ske utan förfång för B. A 
hade emellertid, mot Bs uttryckliga förbud att använda den, begagnat sig av stigen på ett sätt som utgjorde 

                                                 
836 Detta uppmärksammades redan av Ljungman, S., Om skada och olägenhet från grannfastighet. Ett 
bidrag till läran om  immissionernas rättsliga behandling, s 267 f, och har senare bekräftats i både 
doktrin och praxis. Se diskussionen i kapitel 5 ovan. 
837 Jfr diskussionen i Bengtsson, B., Allemansrätt och markägarskydd, s 53 ff, samt densamme i 
Allemansrättsliga komplikationer i Svensk Juristtidning 1985, s 431f. 
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förfång för B. På grund härav fann Högsta domstolen att A skulle förklaras förbjuden att begagna stigen 
för annan trafik än gångtrafik.  
 
NJA 1949 s 167: A, ägare av en sommarstuga vilken gränsade till Bs mark, hade anlagt en brygga. B 
yrkade vid domstol att A vid vite skulle åläggas att undanskaffa bryggan och återställa stranden i dess 
tidigare skick, medan A bestred bifall till talan genom att bland annat anföra att vattnet inte tillhörde B 
och att vad A företagit ligger inom allemansrätten. Hovrätten, vilken dom en majoritet av Högsta 
domstolens ledamöter fastställde, fann att A hade varit oförhindrad att bada vid Bs strand och att tillfälligt 
nyttja stranden såsom båtplats. Anläggandet av bryggan (och en båthamn), även om denna delvis låg på 
ett vattenområde som inte tillhörde B, innebar emellertid ett varaktigt besittningstagande och utnyttjande 
av Bs strand, vilket utgjorde ett sådant intrång i Bs äganderätt som B inte skäligen behövde tåla.  
 
Såväl rättsfallen NJA 1946 s 468 och NJA 1949 s 167 som de ovan diskuterade 
rättsfallen NJA 1996 s 496838, NJA 1986 s 637839 och NJA 1994 s 162840 måste 
bedömas vara representativa för frågan om det allemansrättsliga subjektets ställning 
som svarandepart.  Det var i samtliga dessa fall fråga om grannar eller annars av 
markägaren väl kända utövare av allemansrätten eller kanalisatörer av allemansrätten. 
 
Om en markägare vill få allemansrättens innehåll fastslagen vid domstol kan konstateras 
att det inte finns någon som har möjlighet att företräda kollektivets intressen. Ett 
vitesförbud kan visserligen riktas mot en enskild individ, varvid måste förstås både det 
allemansrättsliga subjektet utövaren och kanalisatören. En sådan dom blir emellertid 
endast bindande för motparten. Bertil Bengtsson har i en diskussion om detta 
förhållande anfört att det kan finnas anledning att ifrågasätta vilket värde en sådan dom 
har i ett annat sammanhang. Bertil Bengtsson konstaterade vidare att: ”Att få till stånd 
något förbud för allmänheten att företa vissa handlingar går däremot inte genom en 
civilrättslig talan mot staten eller kommunen, inte heller kan en fastställelsetalan väckas 
mot det allmänna för att ägaren skall få fastslaget t.ex. att allemansrätten inte gäller på 
viss mark”.841  
 
Det tycks som om det allemansrättsliga subjektet kan inta partställning som svarande - 
såvida markägaren, eller åklagare i fall där straffbar skada på marken har uppstått, har 
möjlighet att väcka talan mot det allemansrättsliga subjektet. Därvid framstår det som 
om det är markäganderätten som utgör processuellt rättsfaktum - inte rätten att nyttja 
marken under åberopande av allemansrätten. För att allemansrätten ska utgöra 
processuellt rättsfaktum krävs det att det allemansrättsliga subjektet ges möjlighet att 
väcka talan och på det sättet av egen kraft erhålla partsställning.  
 
 

                                                 
838 Forsränningsfallet. 
839 Vitlavsplockarfallet. 
840 Målet diskuteras i kapitel 5.4.3 ovan. 
841 Bengtsson, B., Allemansrättsliga komplikationer i Svensk Juristtidning 1985, s 432.  
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9.3 Det allemansrättsliga subjektets talerätt 
I propositionen till miljöbalken konstateras det, att sakägarbegreppet, varmed 
talerättsbegreppet likställs, är svårt att definiera.842 ”Ibland uttrycks det på det enkla 
sättet att sakägare är den som saken angår. Klart är dock att en person på ett mer konkret 
sätt måste vara berörd av ett beslut för att anses som sakägare.”843 Sakägarbegreppets 
och talerättens problematik är omfattande och har varit föremål för flera mål. Inte minst 
mål som innefattar frågor rörande allemansrättsligt nyttjande.  
 
 
I RH 1994:30 gällde frågan om A, arrendator av ett område i närheten av en tilltänkt småbåtshamn, kunde 
anses vara part i mål rörande anläggandet av småbåtshamnen. Vattendomstolen fann att anläggandet av 
småbåtshamn inte berörde A i hans egenskap av att vara arrendator, och att de rättigheter som A kunde ha 
i fråga om tillgång till strand och vattenområde inte heller berördes av anläggandet av småbåtshamn på ett 
sådant sätt som avsågs i 22 kap. 2 § vattenlagen. A anförde i överklagande att anläggandet av 
småbåtshamnen inte tog det arrenderade området i anspråk, men att det i desto högre utsträckning berörde 
den mark och det vattenområde som han med jordägarens tysta medgivande hade nyttjat som båtplats, för 
båtfart och bad. Genom anläggningen skulle A komma att berövas såväl sin båtplats som sin möjlighet till 
bad i anslutning till arrendestället. Vattenöverdomstolen fann att det, mot markägarens bestridande om att 
A skulle ha erhållit nyttjanderätt till båtplats, inte kunde anses utrett att A verkligen skulle ha en sådan 
plats. Vad gällde As rätt till bad och strand var det en rätt som A endast kunde göra gällande med stöd av 
allemansrättens regler. Att denna rätt kränkts genom anläggningen av småbåtshamn, fann 
vattenöverdomstolen inte kunna ligga till grund för att anse A vara part i målet. 
 
Grunden för att neka A ställning som part i målet, återfinns således i det förhållandet att 
A endast hade åberopat allemansrättsliga regler som grund för sin talan. A, i egenskap 
av att vara det allemansrättsliga subjektet utövare, gavs därmed ingen möjlighet att själv 
väcka talan. Detta är något som återkommer i fler rättsfall: 
 
I Bb-100/79 begärde flera enskilda personer hos länsstyrelsen att en låst vägbom skulle avlägsnas. 
Länsstyrelsen lämnade framställningen utan åtgärd, varpå detta beslut överklagades. Kammarrätten 
uttalade att det förhållandet att länsstyrelsens beslut föranletts av en framställning av klagandena i 
kammarrätten, medförde inte rätt för klagandena att överklaga beslutet. Endast allemansrättsliga grunder 
hade åberopats, vilket inte utgjorde grund för överklagan. Regeringsrätten fann inte anledning till ändring 
av beslutet. 
 
I Bb-151/81 ansökte ett antal enskilda personer hos länsstyrelsen om stängselgenombrott. Länsstyrelsen 
lämnade ansökan i vissa delar utan bifall, men fann i en annan del anledning att förelägga markägaren att 
hålla en grind olåst. Beslutet överklagades, varvid kammarrätten uttalade att det förhållandet att 
länsstyrelsens beslut föranletts av en framställning av klagandena, inte medförde en rätt för dem att 
överklaga beslutet. I besvären hade endast allemansrättsliga grunder åberopats. På den grunden saknade 
emellertid klagandena besvärsrätt. Regeringsrätten fann ingen anledning till ändring av beslutet. 
 

                                                 
842 Prop. 1997/98:45, del 1, s 483. Även jag använder i texten begreppen talerätt och sakägare 
omväxlande och synonymt med varandra. 
843 Prop. 1997/98:45, del 1, s 483. 
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I RRK R72 2:3 ansökte ett antal enskilda personer hos länsstyrelsen om stängselgenombrott, eftersom en 
dittills av allmänheten - under åberopande av allemansrätten - använd badstrand, stängslats in. Sedan 
länsstyrelsens beslut överklagats konstaterade Regeringsrätten att de enskilda personerna inte ägde föra 
talan mot länsstyrelsens beslut.844  
 
I RÅ 1987 not 314 ansökte A om resning i mål rörande stängselgenombrott. Han anförde att nya 
omständigheter hade tillkommit i ärendet, vilka, om Regeringsrätten hade haft kännedom om dem, hade 
lett till ett annat slut i det avgjorda målet. Regeringsrätten konstaterade att stängselgenombrottsreglerna 
införts till skydd för allemansrätten och att, vid tillämpning av reglerna, en intresseavvägning mellan den 
enskilde fastighetsägaren och den allmänhet som vill få tillgång till platser för bad och friluftsliv, ska ske. 
I mål angående stängselgenombrott, konstaterade Regeringsrätten, är det i första hand Naturvårdsverket 
som har att såsom part företräda allmänhetens intresse. A grundade sin talan på allemansrättsliga regler - 
han hävdade tillträdesrätt till marken på allemansrättslig grund. Han hade inte på allemansrättslig grund 
rätt att föra talan mot kammarrättens dom, och han var följaktligen inte heller behörig att söka resning i 
målet.845    
 
Inte endast det allemansrättsliga subjektet utövaren nekas talerätt. Även kanalisatör har 
nekats talerätt. 
 
I Bb-377/77 ansökte föreningen Björkkulla Bad och Båt hos länsstyrelsen om stängselgenombrott för 
passage till en grannfastighet. Länsstyrelsen lämnade därvid ansökan utan bifall. Regeringsrätten uttalade 
därefter att det förhållandet att länsstyrelsens beslut hade föranletts av en framställning från Björkkulla 
Bad och Båt inte hade medfört en rätt för föreningen att överklaga beslutet, eftersom föreningen endast 
hade anfört allemansrättsliga grunder för sitt besvär. 
 
En sådan förening som det var fråga om i mål Bb-377/77 måste vara att betrakta som en 
kanalisatör - ideell eller kommersiell - eftersom föreningen inte själv kan utöva 
allemansrätten. Att inte heller kanalisatör ges självständig partsställning kan å ena sidan 
tyckas vara konsekvent. Därmed skulle en regel, av innebörden att en rätt att nyttja 
annans mark under åberopande av allemansrätten inte utgör grund för talerätt, kunna 
sägas föreligga. Regeln skulle därmed också kunna vara tillämpbar på alla de fall där 
nyttjande av mark under åberopande av allemansrätten aktualiseras.  
 
Å andra sidan uppkommer med kanalisatören den situation att nyttjande av annans mark 
också kan ske i kommersiella sammanhang. Kanalisatören kan således bedriva 
verksamheten i näringssyfte, i större eller mindre omfattning. Inte heller den kanalisatör 
som driver omfattande näringsverksamhet och vars möjlighet att bedriva 
näringsverksamheten vidare påverkas av markägarens, eller annans rättighetshavares, 
omdisponeringar i markanvändningen, förefaller ges partsställning. En sådan ordning 
påverkar inte endast frågan om upprätthållande av markens allemansrättsliga 
tillgänglighet som sådan utan också möjligheten att bedriva näringsverksamhet. Därmed 
är det inte endast fråga om att upprätthålla markens tillgänglighet för den enskilde 
individen, så att denne kan erhålla rekreation - om rekreationslinjen följs i diskussionen 

                                                 
844 I målet kom emellertid sakfrågan under rättslig prövning, på grund av att besvär också anfördes av 
markägaren i fråga.  
845 Se också NJA 1965 s 182. 
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- utan också en fråga som berör möjligheten att utöva näringsverksamhet. Det förefaller 
inte helt självklart att den senares talerätt ska bedömas på samma sätt som den tidigare 
nämndes.  
 
Utgången i målen ligger emellertid i linje med uttalanden i propositionen till 1969 års 
miljöskyddslag846. Där sägs bland annat att man ”om möjligt bör undvika att i lagtexten 
uttryckligen ange vem som är att anse som sakägare. - - - Den omständigheten att lagen 
inte kommer att innehålla någon uttrycklig bestämning om sakägarbegreppet betyder 
inte att sakägarkretsen är utan varje begränsning. Sålunda bör t.ex. intrång i allemansrätt 
inte grunda talerätt.”847 Detta förhållande sades böra gälla även sedan miljöbalken 
införts.848 
 
En motsatt utgång jämfört med målen ovan blev det emellertid i ett mål från år 1993. 
Till skillnad från målen ovan bedömdes person som grundade sin talerätt på 
allemansrätten faktiskt ha talerätt. 
 
I RÅ 1993 ref 97 var fråga om tillståndsgivning till bland annat bergtäkt och krossanläggning. A, ägaren 
till en fastighet i närheten av den planerade täktverksamheten, överklagade beslutet om att tillåta 
verksamheten och anförde bland annat att området borde bevaras som frilufts- och strövområde. 
Regeringsrätten fann att de av A åberopade omständigheterna skulle tas upp till prövning.   
 
I RÅ 1993 ref 97 hade länsstyrelsen åt ett bolag lämnat tillstånd enligt miljöskyddslagen 
till bergtäkt, krossanläggning, asfalt- och betongtillverkning samt exploateringstipp. A, 
som ägde en fastighet i närheten, överklagade beslutet och yrkade i första hand att 
tillståndet skulle upphävas och i andra hand att ordentliga besiktningar skulle ske av 
både As egen och närliggande fastigheter samt att, om skador uppstod på fastigheten 
eller marknadsvärdet sjönk till följd av verksamheten, ersättning skulle utgå. A anförde 
därvid bland annat att området ifråga borde bevaras som frilufts- och strövområde. De 
åtgärder som bolaget föreslagit för att begränsa damm och buller var otillräckliga. 
Koncessionsnämnden för miljöskydd fann att beslut i miljöskyddsärende tillkommer 
Statens naturvårdsverk, kommuner, berörda arbetstagarorganisationer och sakägare. 
Som sakägare fann man den vara, som bor i sådan närhet av den miljöfarliga 
verksamheten, att han kan tillfogas skada eller utsättas för annan olägenhet, liksom den 
som äger, arrenderar eller hyr mark, byggnad eller annan anläggning, om egendomen 
kan påverkas av verksamheten. Emellertid fann man att en enskild person inte har rätt 
att överklaga ett beslut på grund av intrång i allemansrätten, i snäv bemärkelse, eller 
som företrädare för allmänna miljöintressen, eftersom sådana intressen bevakas av 
Naturvårdsverket. Därför, menade koncessionsnämnden, kan ett överklagande av en 
person prövas i sak, endast om det avser sådana störningar som berör honom såsom 
närboende eller som berör egendom som han har särskilt rätt till. Vad A hade anfört i 
ärendet om att området skulle bevaras för det rörliga friluftslivet, eller att beslutet stred 

                                                 
846 Miljöskyddslag (1969:387). 
847 Prop. 1969:28 s 190. Jfr också prop 1980/81:92, s 39ff, där besvärsrätten i tillståndsärenden avseende 
beslut meddelade av koncessionsnämnden diskuteras.  
848 Prop. 1997/98:45, del 1, s 482ff, särskilt s 486. Detta förefaller dessutom att upprätthållas i praxis – de 
till exempel diskussionen i NJA 2004 s 590 I och II. 
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mot allmänna hushållningsbestämmelser med mera, fann koncessionsnämnden därmed 
inte kunna prövas i ärendet.  
 
Regeringsrätten fann emellertid att prövningen av tillstånd gällande miljöfarlig 
verksamhet till väsentlig del består i en avvägning mellan olika allmänna och enskilda 
intressen. Utfallet av prövningen blir därför beroende av vilken betydelse som tillmäts 
de olika intressena. Eftersom A ägde en fastighet i nära anslutning till den planerade 
täktverksamheten och till stöd för sitt överklagande åberopade omständigheter som 
rörde As enskilda intressen i egenskap av fastighetsägare, fann regeringsrätten att A 
hade rätt att besvära sig.  
 
Regeringsrätten argumenterade vidare, att en grundprincip i förvaltningsbeslut är att den 
som har rätt att överklaga ett beslut också kan grunda sin talan på alla omständigheter 
som är av betydelse för den fråga som hans överklagande rör, om inte annat är 
uttryckligen föreskrivet eller ändå kan anses följa av de bestämmelser som reglerar den 
aktuella frågan. Då gällande miljöskyddslag innehöll inte några bestämmelser som 
uttryckligen begränsade möjligheterna att åberopa olika grunder till stöd för ett 
överklagande angående fråga huruvida tillstånd till bergtäkt ska medges eller ej. 
Visserligen var det i första hand Naturvårdsverket som hade i uppgift att bevaka de 
allmänna intressena i ett ärende om tillstånd enligt miljöskyddslagen. Av detta, menade 
Regeringsrätten, följer emellertid inte att en enskild person som har besvärsrätt skulle 
sakna rätt att till stöd för sin talan åberopa - förutom att hans enskilda intressen är 
berörda – att tillståndet också kränker allmänna intressen. Om koncessionsnämnden inte 
tillåter sådana intressen att komma fram, kan en fullständig intresseavvägning inte 
göras. Därför fann Regeringsrätten beslutet att inte pröva vissa av de grunder, som 
klagandena åberopat till stöd för sin talan, strida mot en rättsregel i den mening som 
avses i 1 § lagen om rättsprövning849.  
 
Klagandena i detta sist refererade rättsfall anförde inte endast allemansrättsliga grunder 
till stöd för sin talan. Den talerätt som klagandena tillerkändes hade de i stället i 
egenskap av att vara sakägare i ett annat hänseende. Denna talerätt gav dem också rätt 
att åberopa allemansrättsliga grunder. Utan den grundläggande talerätten hade de av 
resonemanget i rättsfallet inte givits talerätt - talerätt och partsställning tillkom således 
inte klagandena i deras egenskap av att vara allemansrättsliga subjekt, utan i egenskap 
av att vara sakägare i en annan fråga.  
 
Argumentationen är delvis densamma i RÅ 1990 ref 75.  
 
I RÅ 1990 ref 75 ansökte A om rättsprövning av regeringens beslut att inte pröva ett överklagande 
rörande tillstånd till viss utökning av avloppsvattenutsläpp i Dalälven. Regeringsrätten konstaterade att 
det i miljöskyddslagen inte angavs vem som har klagorätt beträffande beslut som meddelats av 
koncessionsnämnden. Av förarbetena kunde utläsas att varje enskild sakägare skulle kunna överklaga ett 
tillståndsbeslut, och att i princip varje person som kan tillfogas skada eller utsättas för annan olägenhet på 
grund av den miljöfarliga verksamheten, räknas in i sakägarbegreppet. Undantag görs emellertid, skriver 

                                                 
849 Lag (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut. 
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Regeringsrätten, för personer som endast drabbas av olägenheter härrörande från att intrång i 
allemansrätten är för handen.  
 
Så som ärendet såg ut hos regeringen framkom inte, till skillnad mot vad som framkom i 
ärendet hos Regeringsrätten, att A ägde en fastighet vid älvstranden, belägen mindre än 
en kilometer från den industrianläggning som släpper ut avloppsvattnet, och att han 
hade strandrätt. Det föreföll i stället som om A endast hade åberopat att han skulle få 
sämre möjligheter att på allemansrättslig grund kunna nyttja älven. I enlighet med det 
förda resonemanget om sakägarbegreppet fann Regeringsrätten att A hade haft rätt att 
överklaga koncessionsnämndens beslut till regeringen. 
 
I målet synliggörs än tydligare att talerätt är utesluten för den person som enbart grundar 
sin talan på allemansrättsliga grunder. A, som emellertid visade sig vara markägare, 
tillerkändes på den grunden talerätt - och kunde då åberopa samma kränkningar i rätten 
att nyttja marken/vattnet som han, utan framgång, hade velat åberopa på 
allemansrättslig grund.850  
 
 

9.4 De processuella talereglerna som skydd för 
allemansrätten? 

Inget av de allemansrättsliga subjekten tillerkänns således talerätt i mål rörande 
allemansrättslig problematik av skilda slag - såvida de inte också är att anse som 
sakägare i annat hänseende - och kan därför inte väcka talan till skydd för sin rätt att 
nyttja mark allemansrättsligt. Enligt regleringen har emellertid det offentliga rätt att föra 
talan i det allmännas intresse. Det offentliga, i skepnad av tillsynsmyndigheterna - 
Naturvårdsverket, länsstyrelserna och kommunerna - företräder det allmännas intressen 
i frågor rörande hinder för allemansrättens utövande. Det allemansrättsliga subjekt som 
finner att markägare i något avseende oberättigat inskränker möjligheten att utöva 
allemansrätten genom att till exempel stängsla in ett annars allemansrättsligt tillgängligt 
område, har således möjlighet att anmäla detta till tillsynsmyndigheten.851 Därefter får 
länsstyrelsen förelägga markägaren att anordna grindar eller andra genomgångar som 
behövs för att den allemansrättsligt tillgängliga marken skall kunna beträdas. Är det 
uppenbart att stängslet endast är avsett att utestänga allmänheten från området får 
föreläggandet i stället avse borttagande av stängslet.852 Myndigheten prövar ärendet från 
allmän synpunkt. Skulle myndigheten inte finna anledning att förordna om 
stängselgenombrott, saknar anmälaren, det allemansrättsliga subjektet, enligt de nyss 
redovisade rättsfallen, talerätt själv.853   

                                                 
850 Det resonemang som förs i NJA 1995 s 322 kan ses som ytterligare en konfirmation av att 
allemansrätten inte ger upphov till talerätt. I målet konstaterade en skiljaktig ledamot i Högsta domstolen 
att intrång i allemansrätten inte grundar talerätt, men att den yrkesfiskelicens som var fråga om i målet, 
dels borde uppfattas som en kvalificerad allemansrätt, dels borde ge upphov till talerätt. 
851 Tillsynsmyndighet är enligt  26 kap. 1 - 3§§ miljöbalken Naturvårdsverket, länsstyrelserna och 
kommunerna, i enlighet med vad regeringen förordnar. 
852 26 kap. 11§ miljöbalken. Se även det ovan refererade och diskuterade målet MÖD 2005:16, där det var 
fråga om ett antal stenmurar och elstängsel uppsatta kring hästhagar i detaljplanelagt område. 
853 Jfr prop. 1969:28, s 190.  
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Ett problem härvid är att staten just företräder det allmännas intressen. Som 
konstaterades ovan kan inte allt allemansrättsligt nyttjande sägas omfatta ett allmänt 
intresse, utan avser i stället i många fall det som vanligen förstås som ett enskilt 
intresse. Den kommersielle kanalisatörens intresse av allemansrättslig tillgänglighet till 
mark, förefaller således hellre böra betraktas som ett enskilt intresse av att kunna driva 
den näringsmässiga verksamheten vidare, än att ses som varande ett allmänt intresse av 
att få tillgång till allemansrättsligt tillgänglig mark. Oavsett att vissa av allemansrättens 
subjekt har ett kommersiellt intresse av nyttjandet av allemansrätten - ett typiskt enskilt 
intresse - gäller emellertid icke-existensen av talerätt även för dessa. Den möjlighet som 
en civilrättslig relation ger upphov till, att väcka talan gentemot en uppfattat felaktigt 
handlande part, saknas således i den allemansrättsliga relationen. På det sättet uppfattas 
de allemansrättsliga subjektens intressen, av såväl lagstiftaren som av rättstillämparen, 
vara av ett ”offentligt” slag - såsom miljö- och naturskyddsintressen i allmänhet.854  
 
Statens exklusiva rätt att agera i fall av uppfattat oberättigat inskränkande av 
möjligheten att allemansrättsligt nyttja mark, kan leda till att den allemansrättsliga 
tillgängligheten inte kan upprätthållas. Finner tillsynsmyndigheten att det från allmän 
synpunkt inte finns anledning att agera, saknas möjlighet för enskild - såväl utövare som 
kanalisatör - att själv väcka talan. Detta torde kunna ses som ett problem. Problemet 
synes kunna härledas från två olika källor. Den ena källan till problemet torde finnas i 
det förhållandet att talerätt inte tillerkänns den som endast åberopar allemansrättslig 
grund för sin talan. Det förefaller inte orimligt att ändrade regler avseende talerätten - 
där talerätt tillerkänns den som åberopar allemansrättslig grund - skulle kunna leda till 
ökad möjlighet att upprätthålla den allemansrättsliga tillgängligheten.  
 
Den andra källan till problemet torde emellertid ligga på ett mer grundläggande plan 
och hänga samman med synen på allemansrättens subjekt. Så länge som allemansrätten 
endast kan nyttjas av den enskilde utövaren respektive utövaren i kollektivet förefaller 
ordningen med ett offentligt organ som företräder det allmännas intressen inte helt 
orimlig. Att det även i detta fall kan uppstå situationer där den enskilde utövaren har en 
annan uppfattning av den faktiska situationen än det offentliga organet, synes vara 
ofrånkomligt, men torde kunna accepteras. När allemansrätten emellertid utvidgas till 
att innefatta nyttjande även av kanalisatör, och särskilt kanalisatör i kommersiella 
sammanhang, uppstår en konflikt mellan upprätthållandet av det allmänna intresset av 
att få tillgång till allemansrättsligt tillgänglig mark och det enskilda intresset av att få 
tillgång till allemansrättsligt tillgänglig mark. 
 
Talerättsfrågan synes därmed höra samman med den mer grundläggande frågan om det 
allemansrättsliga nyttjandet och de allemansrättsliga subjekten. Talerättsfrågan 
förefaller kräva en mer omfattande studie, där det företas en diskussion om vad 
allmänna intressen respektive enskilda intressen kan sägas vara. Därtill synes en sådan 
studie kräva en diskussion om det rimliga i att det allmänna tar ansvar för 
tillvaratagande av allmänna intressen men inte av enskilda intressen. Den studien 

                                                 
854 Jfr diskussionen i Bengtsson, B., Allemansrättsliga komplikationer i Svensk Juristtidning 1985, s 432. 
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förefaller också böra ta hänsyn till det förhållandet att det allmänna, i form av 
kommuner och länsstyrelser bland annat, inte endast agerar tillsynsmyndigheter utan i 
stor utsträckning fattar beslut rörande markens användning. Dessa beslut påverkar 
möjligheten att nyttja mark under åberopande av allemansrätten. Det kan ifrågasättas 
om samma organ som agerar beslutsfattare också kan agera tillsynsmyndighet, eller om 
detta förhållande är ägnat att undergräva förtroendet för organet som tillsynsmyndighet. 
Om man skulle finna att förtroendet för tillsynsmyndighetens agerande faktiskt 
undergrävs, förefaller det inte vara orimligt att ifrågasätta det förhållandet att det 
allemansrättsliga subjektet saknar talerätt. En sådan mer omfattande studie företas 
emellertid inte här. 
 
Staten kan således väcka talan och agera som part i mål där markens allemansrättsliga 
tillgänglighet inkräktas på eller störs. Allemansrätten kan därmed sägas utgöra 
processuellt rättsfaktum - om än inte tillgängligt för den enskilde medborgaren. Det kan 
därmed sägas finnas ett skydd av allemansrätten - även om detta skydd i förhållande till 
främst det allemansrättsliga subjektet den kommersielle kanalisatören tar sig andra 
uttryck än vad som kommer till synes i civilrättslig reglering.855  

                                                 
855 Det kan konstateras att det offentligas ställning som part i allemansrättsliga mål också realiseras i vissa 
skadeståndsrättsliga mål. Ett kommunalt eller statligt planbeslut kan till exempel leda till ett ökat 
utnyttjande av viss mark, vilket i sin tur kan leda till förslitning av marken. Skadestånd, utöver det som 
kan riktas mot varje enskild deltagare, kan i det fallet endast riktas mot den kommunala eller statliga 
myndigheten, såvida skadan vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning enligt 3 kap.    
2 § skadeståndslagen. I de allra flesta fall torde beslutet inte ha tillkommit genom fel eller försummelse 
vid myndighetsutövningen, varför möjligheten att erhålla skadestånd i dessa fall får bedömas vara mycket 
liten. Att den beslutsfattande myndigheten kan inta partsställning i ett sådant fall är då mer en teoretisk 
möjlighet än ett praktiskt ofta förekommande fenomen. 
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10 Sammanfattning och resultat 

10.1  Inledning 
I detta arbete har allemansrätten studerats som ett rättsinstitut, vilket innebär att det är 
de i institutet ingående reglerna som har analyserats. Genom att studera allemansrätten 
som ett rättsinstitut har inte endast allemansrätten i snäv bemärkelse, det vill säga den i 
institutet ingående rätten att i viss utsträckning nyttja annans mark, studerats. I stället 
har flera sinsemellan olikartade frågeställningar aktualiserats. Dessa frågeställningar 
betecknas sammanfattande handla om ”allemansrättslig problematik”. Avhandlingen 
fokuserar i stor utsträckning på samspelet mellan frågor av praktisk-juridiskt slag och av 
mer rättsteoretiskt slag.  
 
Allemansrätten finns explicit reglerad endast i 2 kap. 18 § 3 st regeringsformen, där det 
sägs att ”[a]lla skall ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som 
förskrivits ovan” och i 7 kap. 1 § miljöbalken, som uttalar att ”[v]ar och en som 
utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen skall visa hänsyn och varsamhet i 
sitt umgänge med den.” Såväl i lagstiftning, som i förarbeten och doktrin tas 
allemansrätten ofta för given och sägs vara sedvanerätt av gammalt datum, unik för 
Sverige och ha sin grund i ett tidigare historiskt samhälle där det tedde sig naturligt att 
folk i viss mån kunde nyttja annans mark. Att säga att en viss typ av marknyttjande, det 
som i dag faller in under det vi kallar allemansrätten, måste ha varit naturligt i ett 
tidigare samhälle, ter sig emellertid inte helt oproblematiskt. Det förefaller snarare vara 
en förenklad beskrivning av allemansrättens ursprung. Denna beskrivning tar till 
exempel inte hänsyn till det förhållandet att äganderättsbegreppet har genomgått en 
förvandling över tiden - en förvandling som torde återspeglas också i allemansrättens 
utformning. Inte minst eftersom de allemansrättsliga normerna sägs vara sedvanerätt 
förefaller allemansrättens historia vara av visst intresse. 
 
Den vedertagna bilden av allemansrätten i den juridiska doktrinen är att allemansrätten 
innefattar en rätt att ta väg över annans mark, att kort uppehålla sig där och att 
tillgodogöra sig vissa naturprodukter. Denna rätt tillkommer enskilda individer, men 
kan också utnyttjas av arrangörer i såväl kommersiella som icke-kommersiella 
sammanhang. Allemansrättens yttersta gränser sägs följa av vissa straff- och 
skadeståndsrättsliga regler. Dessa regler tar sin utgångspunkt i att en markägare, eller 
annan rättighetshavare, inte behöver tåla vilka skador eller vilket intrång som helst i sin 
äganderätt/ annan rättighet. 
 
Det övergripande syftet med denna avhandling har varit att analysera allemansrätten, 
under hänsynstagande till dess sedvanerättsliga natur, för att kartlägga och utreda 
allemansrättens innehåll. I analysen har legat dels att klargöra och redovisa 
allemansrättens status som sedvanerätt, dels att diskutera hur allemansrätten kan erhålla 
ett innehåll, dels att studera och redogöra för allemansrättens systematik. Eftersom de 
grundläggande frågor, om allemansrätten, som har behövt besvaras, avser 
allemansrättens hela utformning, har studien av allemansrättens systematik avsett att ge 
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en förståelse av allemansrättens utformning och att ge ett redskap för vidare diskussion 
om allemansrättsliga frågeställningar. 
 
I avhandlingen uppställs en hypotes om att allemansrätten är en del av en reglering 
syftande till lämplig markanvändning - sett ur den samhälleliga synvinkeln att mark är 
en begränsad naturresurs som ska nyttjas på ett sätt som är förenligt med en 
ändamålsenlig markanvändning, för uppnående av hållbar utveckling. Allemansrättens 
gränser bestäms i så fall inte endast av vissa straff- och skadeståndsrättsliga regler, utan 
också av allemansrättsliga regler, av andra markanvändningsregler och av 
föreställningar om hur mark nyttjas på ett lämpligt sätt, för hushållning med resurser 
och för en hållbar utveckling. I avhandlingen förespråkas att såväl den 
rättsvetenskapliga diskussionen om allemansrätten, som den argumentation som förs i 
den praktiska rättstillämpningen, förs utifrån ett systematiskt särskiljande mellan de tre 
subjekten utövaren, kanalisatören och utövaren i kollektivet. De tre olika 
allemansrättsliga subjekten nyttjar annans mark under åberopande av allemansrätten på 
helt skilda sätt.  I avhandlingen visas vidare att allemansrättens innehåll, i bemärkelsen 
vilka aktiviteter som får utföras på annans mark, tycks kunna avse antingen aktiviteter 
utförda på annans mark därför att marken finns där och för att den utövande i något 
avseende kan sägas ha nytta av utövandet eller aktiviteter utförda på annans mark för 
erhållande av rekreation. I avhandlingen visas också att domstolen, i konflikter mellan 
olika sätt att nyttja marken, tycks utgå från en grundpresumtion att all mark är 
allemansrättsligt tillgänglig.   
 
Diskussionen i avhandlingen utgår från att vissa av de i institutet allemansrätten 
ingående rättsliga normerna är sedvanerätt. Därför diskuteras sedvanerättsbegreppet 
särskilt, varvid frågan hur sedvanerätt kan fyllas med ett innehåll väcker särskilt 
intresse. Utan en analys av mer rättsteoretiskt slag, av sedvanerättsbegreppet, synes de 
mer praktisk-juridiska frågor om allemansrättslig problematik, som har ställts, inte på 
ett sammanhängande sätt kunna besvaras. 
 
Frågorna av mer praktisk-juridiskt slag har därefter besvarats genom användande av en 
topisk metod. Analysen av allemansrätten har således skett genom att jag, genom att 
utgå från underliggande omständigheter i det enskilda fallet - vilka uttrycker 
underliggande värderingar och föreställningar - har kunnat visa på den generella regeln. 
 
 

10.2  Allemansrättens sedvanerättsliga natur 
Avhandlingens andra kapitel ägnas åt frågan om allemansrättens sedvanerättsliga natur. 
Kapitlets utgångspunkt är att det förefaller rimligt att föreställa sig att det någonstans 
går en skiljelinje mellan en social norm, sedvanan, och en rättslig norm, sedvanerätten. 
Jag konstaterar i kapitlet att de allemansrättsliga normerna - eller rättare; vissa av de i 
institutet allemansrätten ingående reglerna - i dag uppfyller de kriterier som vanligen 
uppställs för att sedvanerätt ska anses föreligga. Det faktiska tillståndet är öppet, känt, 
någorlunda utbrett och av någorlunda varaktighet. Det uppfattas dessutom av berörda 
parter som nödvändigt - i betydelsen av att vara bindande, det vill säga opinio 
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necessitatis föreligger - och det utövas de facto. Frågan som då intresserar är hur 
sedvanerätt kan fyllas med ett innehåll, och hur innehållet kan förändras över tiden. 
Därvid diskuterar jag de allemansrättsliga normernas historiska ursprung och vilken 
betydelse detta ursprung har för innehållet i allemansrätten i dag. I kapitlet konstaterar 
jag att de allemansrättsliga normerna möjligen är en rest av ett äldre medeltida 
europeiskt äganderättsbegrepp, men att detta är svårt att belägga - inte minst eftersom 
det finns mycket som talar för att normerna, i stället för att vara av mycket gammalt 
ursprung, skulle vara en konstruktion uppkommen kring sekelskiftet 1800-1900.  
 
Vidare konstaterar jag att sedvanerättsbegreppet, som rättsteoretiskt begrepp, kan 
förklaras utifrån en föreställning om rätten som en del i ett föränderligt samhälle och att 
fastställandet av sedvanerättens innehåll då kan ske utifrån samma premisser som gäller 
vid fastställande av rättens innehåll i alla andra sammanhang.  
 
Eftersom jag konstaterar att de allemansrättsliga normerna i vilket fall är sedvanerätt i 
dag, har frågan om tidpunkten för uppkomsten av dessa normer blivit av mindre 
betydelse i detta arbete. Det är inte av någon större vikt, för besvarande av 
frågeställningen om de allemansrättsliga normernas sedvanerättsliga karaktär och 
innehåll, huruvida normerna uppstått i ett medeltida samhälle eller vid sekelskiftet 
1800-1900. Det som är viktigt är i stället att de sedvanerättsliga reglerna existerar i dag. 
Att reglerna är sedvanerätt är därvid inte i första hand avhängigt åldern på den sedvana 
som ligger till grund för den rättsliga normen, utan på det förhållandet att domstolen 
bedömer att de som följer sedvanan gör det utifrån en övertygelse om rättslig 
förpliktelse. I domstolens bedömning av innehållet i sedvanerätten, spelar däremot ofta 
åldern på sedvanan roll. I detta avhandlingsarbete är det frågan om allemansrättens 
innehåll i dag, under hänsynstagande till dess sedvanerättsliga natur, som har ställts i 
förgrunden. Därför är det också den av domstol fastslagna sedvanerätten som har 
studerats - inte den sociala normen, sedvanan. 
 
Eftersom jag har studerat allemansrätten som ett rättsinstitut, har det varit viktigt att 
framhålla att inte alla i institutet allemansrätten ingående normerna är sedvanerätt. Vissa 
allemansrättsliga normer finner sin grund i lagstiftad rätt. Såväl de straffrättsliga regler 
som de skadeståndsrättsliga regler, som vanligen sägs bestämma allemansrättens 
yttersta gränser, är sålunda lagstiftad rätt. De sedvanerättsliga reglerna reglerar framför 
allt det som jag i avhandlingen har kallat de allemansrättsliga aktiviteterna - det vill 
säga vad man får göra på annans mark under åberopande av allemansrätten. De 
sedvanerättsliga reglerna reglerar också vem som får nyttja annans mark under 
åberopande av allemansrätten. Frågan om vem som är allemansrättens subjekt är således 
också en fråga som regleras sedvanerättsligt.  
 
 

10.3  Allemansrättens subjekt 
I avhandlingen har jag har kommit fram till att man, i diskussionen om rätten att nyttja 
annans mark under åberopande av allemansrätten, bör åtskilja olika nyttjares skilda sätt 
att nyttja marken på. De olika nyttjarna refererar jag till som allemansrättens subjekt och 
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jag har funnit att det finns tre subjekt: Utövaren, Kanalisatören och Utövaren i 
kollektivet.  
 
Utövaren och Uövaren i kollektivet utövar, fysiskt konkret, aktiviteter på annans mark. 
Kanalisatören kanaliserar andras utövande. Båda sätten att nyttja mark under 
åberopande av allemansrätten är, enligt diskussionen i rättspraxis och doktrin, tillåtna.  
 
Utövaren, inklusive Utövaren i kollektivet, kan därvid i praktiken bara vara en fysisk 
person. Eftersom utövande av allemansrätten, enligt den analys som jag har gjort i 
kapitel 5, avser en fysisk konkret aktivitet, krävs det så speciella förutsättningar för att 
en näringsidkare, i sin egenskap av att vara näringsidkare, ska kunna utöva 
allemansrätten, att det får antas vara mycket sällan som den situationen kan föreligga. 
Endast om man anlägger ett organteoretiskt betraktelsesätt och den faktiskt handlande är 
ett av den juridiska personens organ och föremålet för den juridiska personens 
verksamhet är att utöva allemansrätten, kan den juridiska personen vara en utövare av 
allemansrätten. Det torde vara ytterst få fall där dessa förutsättningar är för handen.  
 
På samma sätt som den juridiska personen svårligen kan utöva allemansrätten, kan den, 
som på annat sätt än i form av en juridisk person bedriver näringsverksamhet, och i sin 
verksamhet nyttjar annans mark under åberopande av allemansrätten, svårligen 
någonsin bedömas vara utövare av allemansrätten.  
 
Jag har därtill konstaterat att det tycks som om sedvanerätt, av innebörden att en juridisk 
person och/eller en person som bedriver näringsverksamhet i annan form än som 
juridisk person kan utöva allemansrätten, inte har slagits fast av domstol. Vad domstol 
däremot synes ha slagit fast är, att såväl en fysisk som en juridisk person kan nyttja 
annans mark för näringsverksamhet eller ideell verksamhet under åberopande av 
allemansrätten - men då inte såsom utövare, utan såsom kanalisatör. Kanalisatören kan 
vara såväl en fysisk som en juridisk person, och kanalisation kan ske i både ideellt och 
kommersiellt syfte. Det förefaller som om detta, av domstolen, uppfattas vara 
sedvanerätt. Jag har emellertid också konstaterat att det endast finns ett fåtal rättsfall 
som talar för att kanalisatören är ett sedvanerättsligt allemansrättsligt subjekt. Det 
förhållandet, att det endast finns ett fåtal rättsfall som talar i en viss riktning, gör det 
vanligen angeläget att förhålla sig avvaktande till frågan huruvida förhållandet i fråga är 
sedvanerätt eller ej. Eftersom emellertid såväl rättspraxis som doktrin tycks omfatta 
uppfattningen att kanalisatören är ett sedvanerättsligt självständigt allemansrättsligt 
subjekt, saknas anledning att ifrågasätta kanalisatörens rättsliga ställning. 
 
 

10.4  De allemansrättsliga aktiviteterna 
I arbetet har jag tydliggjort att de straff- och skadeståndsrättsliga regler, som vanligen 
sägs bestämma de yttersta gränserna för allemansrätten, är mindre väl avpassade för att 
bestämma gränsen för nyttjanderätten för åtminstone utövaren i kollektivet - och kanske 
också för kanalisatören. Allemansrättens innehåll, i bemärkelsen vilka aktiviteter som 
får lov att utföras på annans mark under åberopande av allemansrätten, kan inte endast 
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bestämmas av de straff- och skadeståndsrättsliga reglerna. I stället har jag funnit 
anledning att särskilt studera den av domstolen fastställda sedvanerätten. Vilka 
sedvanor, vad avser fysiska aktiviteter som utförs under åberopande av allemansrätten, 
har domstolen funnit utgöra sedvanerätt? 
 
Jag har därvid kunnat konstatera att den i institutet allemansrätten ingående rätten, 
sedvanerätten, att nyttja annans mark, ger rätt att utföra flera olika aktiviteter. Jag har 
också konstaterat att två olika spår kan skönjas i diskussionen i rättspraxis: 
vardagsnyttospåret och rekreationsspåret. 
 
Enligt en diskussion som följer vardagsnyttospåret har utövaren rätt att nyttja annans 
mark under åberopande av allemansrätten, därför att marken finns där och för att 
nyttjandet på något sätt kan sägas medföra nytta. Den i allemansrätten ingående rätten 
att ta väg över annans mark, innefattar, med ett resonemang som följer detta spår, en rätt 
att passera över marken för att nå ett mål någon annanstans. Således kan den som tar en 
genväg över annans mark för att på det sättet ta närmaste vägen till busshållplatsen, 
anses utföra en allemansrättslig aktivitet - eftersom marken finns där och den utövande 
kan sägas ha nytta av det. På samma sätt kan argumenteras för att den som plockar bär 
på annans mark har rätt därtill, eftersom den plockande har nytta av sitt handlande och 
marken finns där.  
 
Enligt en diskussion som följer rekreationsspåret har utövaren rätt att nyttja annans 
mark under åberopande av allemansrätten, därför att han genom nyttjandet erhåller 
rekreation. I ett resonemang som följer detta spår, avser det allemansrättsliga nyttjandet 
utövande av friluftsliv. En diskussion som följer detta spår innefattar ofta en diskussion 
om huruvida marken ifråga är lämplig för utövande av friluftsliv. Den allemansrättsliga 
aktiviteten, i en diskussion som följer rekreationsspåret, avser en konkret, fysisk 
aktivitet i skog, mark, åker, berg, miljöer som uppfattas vara gammal kulturbygd, 
strand, vatten, kobbar och skär. Lämplig för utförande av allemansrättsliga aktiviteter, 
tycks därvid inte den natur vara som finns inne i städerna och som den urbana 
människan möter i sin vardag. I stället förefaller det som om diskussionen i många 
avseendet kretsar kring, vad man skulle kunna kalla, orörd natur.  
 
Jag har visat att argumentationen i rättspraxis, om de allemansrättsliga aktiviteterna, 
domineras av rekreationsspåret. Detta skulle kunna tyda på att det håller på att ske en 
förskjutning av vad som uppfattas vara tillåtna allemansrättsliga aktiviteter. 
Förskjutningen i uppfattningen om vad som är tillåtna allemansrättsliga aktiviteter, 
tycks blotta en kluvenhet i institutet allemansrätten. Å ena sidan avser institutet att 
möjliggöra alldagliga aktiviteter i naturen - såsom att ta genväg över annans mark för att 
nå den närmaste busshållplatsen - å andra sidan avser institutet att möjliggöra aktiviteter 
i naturen för erhållande av rekreation. Där de alldagliga aktiviteterna inte kräver någon 
särskild sorts natur, utan i stället kan utövas i vilken natur som helst, ställer aktiviteter 
för erhållande av rekreation större krav på naturen. I en diskussion som följer 
rekreationsspåret tycks inte all mark vara ägnad att användas allemansrättsligt. Därtill 
tycks det som om flera aktiviteter, som utförs för erhållande av rekreation, kräver olika 
anläggningar för sitt utförande. Dessa anläggningar kräver ingrepp och förändringar i 
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naturen. Den orörda natur, som uppfattas vara lämplig för erhållande av rekreation, 
synes därmed många gånger behöva göras ingrepp i - och därigenom paradoxalt nog i 
visst avseende göras mindre väl lämpad för erhållande av rekreation. 
 
 

10.5  En grundpresumtion - all mark är allemansrättsligt 
tillgänglig 

I kapitel 8 har jag visat att domstolen, vid en konflikt mellan olika sätt att nyttja marken, 
tycks presumera att all mark är allemansrättsligt tillgänglig. Denna presumtion bryts, 
när det är fråga om mark som ingår i någons hemfridszon, när marken behövs för 
jordbruk, skogsbruk, fiske eller rennäring, när marken behövs för andra näringar och när 
det är fråga om biologiskt känslig mark. Presumtionen är emellertid så grundläggande 
att mark, som undandragits allemansrättslig användning på grund av att den till exempel 
har ingått i någons hemfridszon, kan återgå till att vara allemansrättsligt tillgänglig, om 
den upphör att användas på ett, för allemansrättsligt nyttjande, exkluderande sätt. 
Presumtionen är därtill så grundläggande, att det tycks som om vissa delar av den 
allemansrättsliga nyttjanderätten kvarstår, även om marken används för ett annat, 
exkluderande, ändamål. Det synes till exempel svårt att hävda, att rätten att plocka 
maskrosor på mark avsatt för stadspark, lekpark eller annan liknande användning skulle 
ha upphört. Det synes i stället vara så att denna i allemansrätten, i snäv bemärkelse, 
ingående rätten att tillgodogöra sig vissa naturprodukter, är en så grundläggande rätt att 
den kvarstår till dess att marken explicit avsatts för ett särskilt ändamål som också 
omfattar rätten till maskrosorna.    
 
Jag har också visat att domstolens konfliktlösning, när det gäller olika sätt att använda 
mark, synes styras utefter två olika linjer. Domstolen tycks dels sträva efter att 
tillgodose värdet av att mark ska användas på ett, för dess utformning, lämpligt sätt, dels 
sträva efter att tillgodose vissa allmänna värden. 
 
Domstolen synes, i mål där olika sätt att använda marken hamnar i konflikt med 
varandra, söka efter lösningar där de olika användningssätten kan samexistera. I sin 
bedömning av möjligheten till samexistens, värderar domstolen marken och dess 
lämpliga användning. Därvid följer domstolens argumentation om de allemansrättsliga 
aktiviteterna nästan undantagslöst rekreationsspåret, varför markens utformning spelar 
stor roll i dessa mål.  
 
I domstolens argumentation ställs markens lämpliga utformning för utförande av 
allemansrättsliga aktiviteter emot markens lämpliga utformning för det alternativa 
nyttjandet. Om marken bedöms inte vara lämpad för allemansrättsliga aktiviteter, synes 
det som om domstolen finner att marken bör användas för det alternativa nyttjandet. Om 
marken däremot bedöms vara lämpad för allemansrättsliga aktiviteter, förefaller tre 
olika möjligheter föreligga - marken bedöms vara mer lämpad för allemansrättsligt 
nyttjande än för det alternativa nyttjandet, marken bedöms vara mer lämpad för det 
alternativa nyttjandet eller marken bedöms vara lika lämpad för allemansrättsligt 
nyttjande som för det alternativa nyttjandet.  
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Bedöms marken vara mer lämpad för allemansrättsliga aktiviteter än för det alternativa 
användandet, synes domstolen finna att marken bör användas för allemansrättsligt 
nyttjande. Bedöms däremot marken vara lika lämpad eller mer lämpad för det 
alternativa nyttjandet, prövar domstolen huruvida de två aktiviteterna kan existera 
samtidigt. Om samexistens bedöms kunna ske, dömer domstolen i enlighet med en 
sådan lösning. Om samexistens däremot inte bedöms kunna ske, dömer domstolen, om 
marken befinnes vara mer lämpad för det alternativa nyttjandet, till detta nyttjandes 
”fördel”. Om marken däremot befinnes vara lika lämpad för allemansrättsligt nyttjande, 
som för det alternativa nyttjandet, synes domstolen göra en bedömning av vad som 
tillför samhället mest nytta.  
 
Både grundpresumtionen och den samexistens, som domstolens avgöranden strävar 
emot, kan förklaras med att de gör mark tillgänglig för fleras användande, i stället för en 
endas användning. Därmed synes det som om domstolens avgöranden strävar efter en 
”lämplig” markanvändning, och att markanvändning som möjliggör flertalets 
användning, framför en endas användning, uppfattas tillföra samhället mest nytta. 
 
Domstolen sträver emellertid inte endast efter att mark ska användas på ett lämpligt sätt. 
I målen synliggörs också domstolens strävan efter att tillgodose värden som rättvisa, 
upprätthållande av förtroendet för av myndighet given dispens, upprätthållande av det 
allmännas beslutanderätt över marken och upprätthållande av rättssäkerheten. Det 
förhållandet att dessa allmänna värden spelar roll i rättstillämpningen, synes emellertid 
inte mindre grad vara beroende av överväganden kring allemansrätten. I stället synes 
dessa mer allmänna värden vara sådana som har giltighet i all rättstillämpning. Den av 
Struck genomförda studien av generellt viktiga omständigheter, som diskuterades i 
kapitel 4, pekar också i den riktningen.   
 
 

10.6  Allemansrätten - som en del av äganderättens sociala 
dimension? 

I avhandlingen har jag vidare diskuterat förhållandet markäganderätten och 
allemansrätten. I den diskussionen har äganderättens liberala och sociala dimensioner 
lyfts fram. Jag har därvid konstaterat, att svaret på frågan, huruvida allemansrätten utgör 
en inskränkning i äganderätten eller ej, är beroende av hur man närmar sig begreppet 
äganderätt. Jag har därvid också konstaterat att rätten att nyttja annans mark under 
åberopande av allemansrätten, i en diskussion om äganderätten som en rättighet med 
både liberala och sociala dimensioner, inte behöver uppfattas utgöra en inskränkning i 
äganderätten. I stället tycks allemansrätten, i snäv bemärkelse, kunna ses som ett utflöde 
av äganderättens sociala dimension. Den sociala dimensionen synes rymma bland annat 
intresset av att mark bör nyttjas på ett, med hänsyn till markens utformning, lämpligt 
sätt. Därvid synes det som om detta intresse syftar till att tillgodose det övergripande 
intresset av att begränsade naturresurser nyttjas på ett lämpligt sätt - för hushållning 
med resurser. Mark som lämpar sig för rekreation synes uppfattas böra användas för 
rekreationsändamål, i stället för att användas för, till exempel, industrianläggningar. 
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Att allemansrätten utgör ett utflöde av äganderättens sociala dimension, i stället för att 
utgöra en inskränkning av äganderätten, förefaller också vara en rimlig slutsats att dra 
mot bakgrund av det förhållandet att all mark presumeras vara allemansrättsligt 
tillgänglig.  Jag uppfattar det, mot bakgrund av denna grundpresumtion, vara svårt att 
argumentera för att allemansrätten skulle vara en inskränkning i äganderätten. Om 
allemansrätten vore en inskränkning i äganderätten, skulle grundpresumtionen tvärtom 
vara att marken inte vore allemansrättsligt tillgänglig.  
 
I en diskussion där marken presumeras vara allemansrättsligt tillgänglig, och där den 
allemansrättsliga nyttjanderätten således inte utgör en inskränkning i markägarens 
äganderätt utan utgör en del av äganderätten, är det inte den markägare vars mark 
nyttjas allemansrättsligt som får sin äganderätt inskränkt. I stället verkar det finnas 
grund för att säga att det är den markägare, vars mark undandras allemansrättslig 
tillgänglighet, som får sin äganderätt utvidgad.  
 
Det förhållandet att all mark presumeras vara allemansrättsligt tillgänglig, får till följd 
att det är den markägare som påstår att marken inte är allemansrättsligt tillgänglig, som 
har bevisbördan för sitt påstående. Ett sätt att visa att marken inte är allemansrättsligt 
tillgänglig är därvid att argumentera för att marken ingår i någons hemfridszon, genom 
att marken har hävdats.856 Den argumentationen tar således sin utgångspunkt i att 
marken presumeras vara allemansrättsligt tillgänglig, men att marken, genom hävd, är 
undandragen denna allemansrättsliga tillgänglighet - eftersom ägarens rätt att nyttja 
marken i viss utsträckning exkluderar marken från allemansrättsligt nyttjande. Det är 
således inte i första hand den som önskar nyttja marken allemansrättsligt som har 
bevisbördan för sin rätt därtill - rätten att nyttja annans mark allemansrättsligt är i stället 
en sedvanerättsligt grundad rätt, som inte behöver hävdas.  
 
 

10.7  Allemansrätten i förändring?  
I analysen av allemansrätten har flera av de i institutet ingående reglerna studerats. 
Därvid har analysen både bekräftat och givit anledning till ytterligare diskussion av de 
resultat och frågeställningar som framför allt Seve Ljungman, Bertil Bengtsson, Staffan 
Westerlund och Gunnar Wiktorsson har kommit fram till.857 Genom att allemansrätten i 
detta arbete har analyserats som ett rättsinstitut har både sedvanerättsliga regler och 
lagstiftade regler blivit föremål för diskussion. I diskussionen har domstolens 
argumentation särskilt synats, eftersom det dels är domstolen som, i sin rättstillämpning, 
”skapar” sedvanerätten, dels är i domstolens och andra deltagares, i den juridiska 
diskussionen, argumentation som rätten över huvud taget ”skapas”. De resultat som har 
framkommit vid analysen av allemansrätten ger upphov till frågan om allemansrätten 
befinner sig i en förändring.  
 

                                                 
856 Se till exempel RÅ 1991 ref 54, NJA 1981 s 1155, RH 1989:111. 
857 Se om allemansrätten i den rättsvetenskapliga forskningen i kapitel 1.2 ovan. 
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En förändring i institutet allemansrätten kommer till synes i diskussionen om 
allemansrättens subjekt och den möjlighet en näringsidkare har att nyttja annans mark 
under åberopande av allemansrätten. Näringsidkarens nyttjande är därvid väsensskilt 
från utövarens nyttjande. Där utövaren av allemansrätten nyttjar annans mark genom att 
faktiskt, fysiskt utföra vissa aktiviteter, nyttjar kanalisatören annans mark genom att 
möjliggöra för andra att faktiskt, fysiskt utföra vissa aktiviteter. Oavsett om 
allemansrätten har sitt historiska ursprung i det medeltida Sverige eller om den har sitt 
ursprung i sekelskiftet 1800-1900, förefaller det som om den allemansrättsliga 
nyttjanderätten vid den tiden endast har avsett nyttjande genom utövning. Den 
sedvanerättsligt grundade rätten att nyttja annans mark under åberopande av 
allemansrätten innefattar emellertid numera även kanalisering av allemansrätten. Detta 
är således en redan konstaterad förändring av institutet. 
 
I diskussionen om de aktiviteter som får utföras på annans mark under åberopande av 
allemansrätten, har jag också visat att det tycks som om det kan skönjas en förändring 
av reglerna. Såsom diskuterades i kapitel 7 förefaller domstolen att i de flesta fall av 
konflikt mellan olika sätt att nyttja marken på, att följa en argumentation, om vad som 
får göras på annans mark under åberopande av allemansrätten, som följer 
rekreationsspåret. Med valet av det argumentationsspåret följer att markens karaktär ges 
betydelse. I en argumentation om de allemansrättsliga aktiviteterna som följer 
rekreationsspåret, bedöms inte all mark vara lämplig för allemansrättsligt nyttjande. 
Mark som inte bedöms vara lämplig för erhållande av rekreation - vilket i domstolens 
argumentation oftast uttrycks som att marken inte bedöms vara lämplig för utövande av 
friluftsliv - undandras, i en konflikt mellan olika sätt att nyttja marken, allemansrättslig 
tillgänglighet.  
 
Möjligheten för kanalisatören att nyttja annans mark under åberopande av 
allemansrätten och det förhållandet att rekreationsspåret dominerar i domstolens 
argumentation om de allemansrättsliga aktiviteterna, förefaller höra samman. Om 
diskussionen om de allemansrättsliga aktiviteterna endast skulle följa 
vardagsnyttospåret, förefaller det osannolikt att en diskussion om kanalisation över 
huvud taget skulle aktualiseras. Om de allemansrättsliga aktiviteterna uppfattas avse 
aktiviteter för erhållande av rekreation finns utrymme för att kanalisera nyttjandet. Om 
de allemansrättsliga aktiviteterna däremot uppfattas avse ett nyttjande av annans mark 
för att den utövande, för egen del, ska ha ”nytta” av nyttjandet, finns ett mycket litet 
utrymme för kanalisering.   
 
Den förändring som kan skönjas kan kanske förklaras med urbaniseringen i det moderna 
samhället.  Detta ligger i så fall i riktning med den forskning om strändernas förändrade 
användning under 1900-talet, som Björn Segrell har visat.858 I samma utsträckning som 
människor i allt mindre omfattning finner sin näring i icke-urbana områden, har nya 
synsätt på det icke-urbana landskapet framträtt. Den miljö, som tidigare varit viktig för 

                                                 
858 Segrell, B., Den attraktiva kusten. Synsätt, konflikter och landskapsnyttjande. Se också Sandell, K., 
Naturkontakt och allemansrätt:Om friluftslivets naturmöte och friluftslandskapets tillgänglighet i Sverige 
1880-2000 i Svensk Geografisk Årsbok 1997, s 31 - 65 och Wiklund, T., Det tillgjorda landskapet. En 
undersökning av förutsättningarna för urban kultur i Norden. 
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näringsutövning, har kommit att i allt större omfattning uppfattas som ett för rekreation 
särskilt lämpligt landskap.  
 
Om det är ett sådant synsätt som ligger bakom den förändring som kan skönjas, tycks 
det som om den urbana människan, som i sin vardag sällan rör sig i orörd natur eller i 
gammal kulturbygd, uppfattas erhålla rekreation i just sådana miljöer. Miljön har därför 
kommit att bedömas efter sin förmåga att ge den som rör sig i naturen rekreation. 
Därvid tycks en spiral uppstå där mark, som bedöms vara attraktiv för erhållande av 
rekreation, bedöms böra göras tillgänglig för allemansrättsligt utövande. Genom att 
tillåta kanalisering tillgängliggörs än mer mark för allemansrättsligt nyttjande. Om 
marken faktiskt också nyttjas allemansrättsligt av flera, riskerar den emellertid att 
upphöra att vara den orörda miljö som den från början var - och som var kriteriet för att 
den bedömdes vara lämplig för erhållande av rekreation.  
 
Allemansrätten som en del i regleringen av marknyttjandet visar i riktning mot att 
allemansrätten, av domstolen, uppfattas syfta till lämpligt marknyttjande, för 
hushållning av resurser och för en hållbar utveckling. I samma utsträckning som 
diskussionen om allemansrätten följer rekreationsspåret, förefaller det emellertid som 
om det kan ifrågasättas om tillämpningen av reglerna också leder till hushållning med 
resurserna. Högsta domstolens dom i forsränningsmålet kan därmed förklaras av att 
kanalisation, i den mån den leder till ett nyttjande som skadar marken, inte leder till 
hushållning, utan tvärtom leder till misshushållning, eftersom marken skadas och 
därmed inte längre kan användas för vare sig utövande av friluftsliv eller annat. Genom 
att kanalisatören förbjuds att förtsätta med sin verksamhet, och dessutom förefaller ha 
kunnat ådömas skadeståndsskyldighet om talan därom hade väckts, söker Högsta 
domstolen att stävja en markanvändning som leder till misshushållning.  
 
Diskussionen om vilka aktiviteter som faller in under allemansrätten aktualiserar frågan 
om begränsningar av den allemansrättsliga nyttjanderätten. I kapitel 7 diskuterades 
huruvida begränsningen av den allemansrättsliga nyttjanderätten lämpligen sker genom 
hänvisning till straff- och skadeståndsrättsliga regler eller genom hänvisning till 
allemansrättsliga regler. Därvid konstaterades att aktiviteter, som medför att den natur 
som de utförs i inte längre är orörd, inte självklart bör vara att anse som 
allemansrättsligt tillåtna aktiviteter. Den aktivitet som efterlämnar spår i naturen och 
därigenom förändrar den orörda naturen, tycks göra marken mindre lämpad för fortsatt 
allemansrättsligt nyttjande - eftersom det är den orörda naturen som bedöms lämpa sig 
för allemansrättsligt nyttjande. Det allemansrättsliga nyttjande som efterlämnar spår i 
naturen leder till markens oanvändbarhet, eller åtminstone en mindre väl lämpad 
utformning, för fortsatt allemansrättsligt nyttjande. Det förefaller därmed inte orimligt 
att bedöma aktiviteten som en allemansrättsligt icke tillåten aktivitet. Bedömningen görs 
emellertid inte efter beaktande av de straff- och skadeståndsrättsliga reglerna, utan den 
görs efter beaktande av allemansrättsliga regler. 
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Det tycks som om de regler, som skulle möjliggöra bedömningen att nyttjandet i 
diskussionen ovan är ett allemansrättsligt otillåtet nyttjande, av lagstiftaren har placerats 
i miljöbalken. I 26 kap. 9 § 1 st miljöbalken sägs att: 
 

En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i 
ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som 
har meddelats med stöd av balken skall efterlevas. 

  
Eftersom allemansrättens existens finns angiven i miljöbalken, bör lagrummet ifråga 
vara tillämpligt på ett nyttjande som faller utanför vad som är allemansrättsligt tillåtet. 
Det är emellertid inte lagrummet som möjliggör diskussionen - den diskussionen hade 
och har kunnat föras lagrummet förutan. I stället synes det som om man här kan skönja 
en del av en förändring i institutet allemansrätten, där vissa delar av institutet placeras in 
i lagstiftningen.  
 
Ett förbud av sådant nyttjande som diskuteras här, kan emellertid vanligen inte riktas 
mot en viss utpekbar person, eftersom en sådan vanligen saknas. I stället måste förbudet 
innebära att marken ifråga undandras allemansrättslig tillgänglighet framöver. Det 
skulle i så fall innebära ytterligare en förändring av reglerna i institutet.  
 
Hur utformningen av en sådan reglering skulle se ut förefaller vara avhängig 
regleringen av utövarens, kanalisatörens och utövarens i kollektivets nyttjande och 
regleringen av de allemansrättsliga aktiviteterna. Det finns redan en reglering, om än 
inte en lagstiftad sådan, av såväl de allemansrättsliga subjektens nyttjande och av de 
allemansrättsliga aktiviteterna. En diskussion om en vidare utveckling av den 
regleringen, liksom en diskussion om en av lagstiftaren reglerad allemansrättslig 
markanvändning och en diskussion om allemansrätten i snäv bemärkelse i den praktiska 
rättstillämpningen, bör ta i beaktande frågorna om 
 

- det allemansrättsliga nyttjandet som ett utflöde av äganderättens sociala 
dimension, 

- de allemansrättsliga aktiviteternas karaktär av att åsyfta vardagsnytta och/eller 
rekreation och 

- de olika allemansrättsliga subjektens skilda nyttjande och nyttjanderättens 
avhängighet av uppfattningen om de allemansrättsliga aktiviteterna.  

  
Genom att ta dessa frågor i beaktande kan visst nyttjande stävjas eller stödjas. 
Därigenom kan rätten formas vidare i det samhälleliga gemenskapsprojektet. Eftersom 
flera av de allemansrättsliga reglerna är sedvanerätt, är det särskilt viktigt att medvetet 
förhålla sig till de föreställningar som ligger bakom ”skapandet” av allemansrätten. 
Endast därigenom kan en medveten styrning av och/eller ett medvetet förhållningssätt 
till den allemansrättsliga nyttjanderätten uppnås.  
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Summary 
 
Introduction 
The topic studied in this thesis is the right of public access as a legal institution. In that 
connection, several questions which are different from each other are raised. The thesis 
focuses to a great extent on the interaction between questions of a practical-legal nature 
and those whose character is more connected to legal theory. 
 
The conventional view of the right of public access, in legal doctrine, is that the right of 
public access comprises a right to cross other people’s land, to stay there for a short 
time and to avail oneself of certain products of nature. This right is the due of private 
individuals but can also be taken advantage of by arrangers in both commercial and 
non-commercial contexts. The outer limits of the right of public access are said to 
follow certain rules for penalty and damages set out in written statutes. These rules take 
as their point of departure the notion that a land owner, or other holder of a right, does 
not need to tolerate damage or trespass of certain nature in his or her right of ownership 
or other right. 
 
The point of departure of the discussion taken up in the thesis is that some of the legal 
norms that are incorporated in the institution of the right of public access are customary 
law. Thus, the concept customary law is particularly considered, and the question of in 
what way the customary law can be filled with content raises special interest.  
 
A hypothesis is put forward in the thesis, which is that the right of public access 
constitutes part of those regulations whose purpose is that land should be used 
appropriately  - seen from the societal perspective that land is a limited natural resource 
which should be used expediently, for the husbanding of resources.  The limits of the 
right of public access are decided in this case not only by certain regulations which 
concern punishment and the rights of damages, but also by the regulations concerning 
the right of public access, of other regulations concerning the use of land and by notions 
about how land is used appropriately.  
 
What is advocated in this thesis, is that in both the jurisprudential discussion about the 
right of public access and in the argumentation that is conducted in the practical legal 
application, the three subjects, the Actual User, the Canalizer and the Actual User in the 
Collective, and their different use of the land, are separated. Further, it is advocated that 
the discussion as to which activities are allowed by the right of public access should be 
based on a consciousness that the activities can concern “everyday use” or “recreation” 
and that, depending on whether the activities are considered to concern the one or the 
other, different conclusions regarding the permissibility of the activities will be drawn. 
Furthermore, it is shown in the thesis that in conflicts between different means of use, 
the courts seem to presume that all land is covered by the right of public access - a 
presumption that does not hold if the land is a part of somebody’s zone of home 
privacy, is needed for certain business uses or constitute biologically sensitive land. 
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The problem and aim of the thesis 
The right of public access is explicitly regulated only in Chapter 2, section 18 paragraph 
3 of the Instrument of Government, where it is stated that “everyone” shall have the 
right to the countryside in accordance with the right of public access, and in Chapter 7, 
section 1 of the Environmental Code, which states that “each and every one” who 
enjoys the right of public access or otherwise spends time in the countryside shall show 
consideration and care (prudence) in dealing with it. Both in the law as well as in the 
preparatory works and doctrine, the right of public access is often taken for granted and 
is said to be a right of custom age old, which is unique to Sweden and which has its 
origin in a society from an earlier period of history where it seemed natural that people 
could to some extent use others’ land. To say that a certain type of land use, which 
today is encompassed by what we call the right of public access, must have been natural 
in an earlier society, appears however, not to be completely unproblematic. It seems 
rather to be a simplified description of the original of the right of public access. This 
description, for example, does not take into account the fact that the concept of 
ownership has undergone a change with time - a change that is probably also reflected 
in the concept of the right of public access. Not least due to the fact that the norms of 
the right of public access are said to be customary law, the history of the right of public 
access would appear to have a certain interest. 
 
When the idea that the right of public access can be used by arrangers in both 
commercial and in non-commercial contexts - denoted in the thesis as “Canalizers” - is 
incorporated into the picture of the right of public access, two questions arise. The first 
question concerns which subject can make use of the right of public access. The second 
question concerns the legal grounds on which these subjects can use the right of public 
access - in particular if the right of public access is used by a Canalizer. With the 
question about the Canalizer follows the question as to what is permissible use of land - 
do different rights of use prevail depending on what subject uses the land? Has the 
Canalizer a different right to use the land than has the Actual User?  
 
The overall aim of the thesis is to analyse the right of public access, taking into account 
its nature as customary law, in order to chart and to investigate the content of the right 
of public access. The function of the analysis is partly to clarify and render account of 
the status of the right of public access as customary law, partly to discuss how the right 
of public access can be given content, and partly to study and give an account of the 
right of public access’s systematics. The fundamental questions about the right of public 
access which are studied in this thesis can be said to concern the entire formulation of 
the right of public access. The study of the systematics of the right of public access thus 
aims to give an understanding of the formulation of the right of public access and 
provide a tool for further discussion of those questions which concern the right of public 
access. Not least, the question as to whether new social phenomena, which claim to be 
placed under the concept “the right of public access”, can be considered to fulfil the 
legal demands for this, can benefit from such a tool.  
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The question as to which subject can use the right of public access is an example of a 
question of a practical-legal nature, while a question of a more legal theoretical nature is 
how a content in customary law can be established and changed, or the question of how 
customary law can be legitimized. The questions, however, are interdependent. The 
answer to one question depends on how the other question is answered. As the norms of 
the right of public access are said to be customary law, the custom ought to be the basis 
of the legal content - which means that the question as to which subject can make use of 
the right of public access should be answered by studying the customs. How can this 
then, be legitimised in a modern, democratic society?  
 
The thesis has a wider aim than merely to describe and analyse a legal problem in a 
material respect. Therefore the aim of the analysis of the right of public access has been 
extended to incorporate studying and describing the systematics of the right of public 
access - in order to give an understanding for the formulation of the right of public 
access and to provide a tool for further discussion about the problems of the right of 
public access. The systematics of the right of public access concerns the question of 
how the institution is built and the question of which factors must be taken into account 
in the practical application of conflicts or problems involving considerations concerned 
with the right of public access. The findings can be used as a tool or a system for the 
determining of and discussion about questions concerned with the right of public access.  
 
 
The content of the thesis 
 
The nature of the right of public access as customary law 
The second chapter of the thesis is concerned with the nature of the right of public 
access as a customary right. The point of departure for this chapter is that it seems 
reasonable to assume that somewhere, there is a dividing line between a social norm, 
custom, and a legal norm, customary law. In the chapter, it is stated that today, the 
norms of the right of public access fulfil the criteria that are usually set for customary 
law, to be considered to exist - namely the actual situation is open, known, somewhat 
widespread and of a somewhat permanent nature. Further the actual situation is 
considered by the parties concerned as necessary - in the sense that it is binding, that is 
to say that there exists opinio necessitatis - and is practised de facto. The question of 
interest then, is how customary law can be filled with content and how this content can 
change over time. In this connection, the historical origin of the norms of customary 
rights and the importance that this origin has on the content of the right of public access 
today, are discussed.   
 
This chapter, brought to attention that the norms of the right of public access are 
possibly a remnant of an older, European concept of the right of ownership from the 
middle ages. It is however difficult to prove this – not least because there is a lot that 
supports the view that the norms, instead of having a very old origin, are a construction 
that arose around the turn of the twentieth century.  
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Further, it could be argued that the concept of customary law could be explained from a 
notion of the right as a part of a changing society. Thus, establishing the content of the 
customary law can be based on the same premises as those which exist for the 
establishing of the content of the law in other contexts.  
 
I establish that today, in any case, the norms of the right of public access are customary 
law. The question of at what point in time these norms had their historical origin has 
then become of less importance in this work. Instead, it is the question of the content of 
the right of public access today, taking into consideration its nature as a customary law, 
that has become the main issue. 
 
 
The right of public access and other regulations for the use of land 
In chapter 3, the right of public access as a part of the regulation of the use of land is in 
focus. The right to the ownership of land means, certainly, that a number of rights/ 
powers are connected with the owner. At the same time, however, the specific 
regulations for the use of land mean that several of these rights de facto, cannot be 
practised by the landowner. In chapter 3, a hypothesis is put forward. This hypothesis 
concerns the implications of the fact that the right of public access aims towards an 
appropriate use of land - seen from the social point of view that land is a limited natural 
resource which shall be used expediently so that it economises our use of natural 
resources. The content of the right of public access, in the sense of which activities can 
be carried out on someone else’s land by invoking the right of public access, must 
therefore be sought in the concept of how land is used in an appropriate manner.  
 
 
Creating law through interpretation and argumentation 
The question discussed in chapter 4 is how a legal concept quite generally, can get a 
content and in particular, how customary law like the right of public access can be given 
content. In connection to this, questions about the legitimacy of the right and 
argumentation theory among other things, have been studied. This part of the thesis 
work has led me to the conclusion that the right of public access is created in the 
argumentation that is conducted in the "legal sphere". It is the arguments about the right 
of public access, and the notions of the right of public access which underlie these 
arguments, which are presented in our legal sources, that create the right of public 
access. 
 
One of the problems of searching for concepts about the right of public access in the 
legal sources is however, that the right of public access, due to its nature as a customary 
law, does not exist in the legal sources in the same way as legal institutions and legal 
rules created by legislators. Legal texts and statements made in the preparatory works, 
only exist in those cases where the right of public access has relevance for judgement in 
another issue. The same situation applies in regard to case law - the right of public 
access is touched upon in legal cases where the main question has concerned other 
problems than those of the right of public access.  
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The basis for the analysis in this thesis is some hundred legal cases, from the years 1964 
to 2004, from the Court of Appeal, the Supreme Court, the Swedish Supreme 
Administrative Court, the government and the Administrative Court of Appeal, 
Environment Courts and Higher Courts of the Environment. The main issue of the cases 
however, has seldom concerned the right of public access. 
 
The concepts that can be understood from these legal sources, together with the prior 
understanding of the right of public access provided by the earlier chapters, form the 
basis of the last five chapters of this thesis. In these five chapters, the systematics and 
construction of the right of public access are studied and described. The discussion in 
the chapters aims to provide an understanding of the formulation of the right of public 
access and to provide a tool for further discussion into questions which concern the right 
of public access. Thus, the following issues are discussed in turn: who can use another's 
land claiming right of public access, the regulations that have been instituted by 
legislators that can be applied with regard to the use of another's land by claiming the 
right of public access, the rules related to customary law that are applicable when using 
another's land by claiming the right of public access, which land is available through the 
right of public access and the formulation of the regulations for the right to take legal 
action. 
 
 
The subject of the right of public access 
Who can use another's land by claiming the right of public access - who is subject of the 
right of public access - is discussed in chapter 5. The discussion in the chapter takes its 
point of departure in the assertion that there is a reason to differentiate between the use 
of the Actual User, the Canalizer and the Actual User in the Collective. It is thus made 
clear that the institution, the right of public access, is not homogenous in its content 
with regard to what concerns the actual use. For the Actual User, the right to use land in 
accordance with the right of public access means a right to actually, physically perform 
various activities on another's land. For the Canalizer, the right to use land in 
accordance with the right of public access means a right to channel others´ performance. 
 
 
The traditional limits to the right of public access 
In chapter 6, the rules for punishment and damages that are applicable when using 
another's land by claiming the right of public access - that is to say, those rules that 
make up the traditional limits for using land by claiming the right of public access - are 
studied. The applicability of these rules for the different subjects encompassed by the 
right of public access, are discussed in particular. The conclusion is that the rules 
concerning rights to penalties and damages, that are normally said to set the outer limits 
of the right of public access, are less well adapted to deciding the limit at least in the 
case of the Actual User in the Collective (and perhaps even the Canalizer). Instead, 
there is reason to discuss the outer limits of the right of public access in relation to 
custom and its transition into becoming a customary law. 
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Activities which concern the right of public access in a context of 
customary law 
Chapter 7 is devoted to a discussion of the limits of the right of public access in a 
context of customary law. In this connection, the discussion in the chapter focuses on 
the activities that are permissible by claiming the right of public access and on the 
notions as to what right of public access activities can be discerned in the courts’ 
argumentation around these activities. 
 
It is established in the chapter that it seems as if the discussion of the activities 
involving the right of public access, in case law follow two different line of reasoning. 
In one, importance is placed on the enjoyment of the right of public access taking place 
in the countryside. The enjoyment of the right is seen as something which the Actual 
User has use of in his /her daily life and incorporates all land that is not in some way 
exempt from the right of public access. An example of use/enjoyment that falls into this 
category is the situation when person A crosses the neighbour’s land in order to take a 
short cut to the nearest bus stop. I have chosen to call this line of reasoning an older 
daily usage line. 
 
In a reasoning about the enjoyment of the right of public access which follows the other 
line, and which I have chosen to call a newer recreational line, the use/enjoyment 
concerns the practice of outdoor activities. It is understood that outdoor activities should 
take place in a suitable terrain so that the Actual User can obtain recreation. Whereas 
the land used in the first line of reasoning was only a place where the right of public 
access was practised, in the latter line of reasoning, the terrain plays a much more 
important role. Not all land is considered to be suitable for outdoor activities.  
 
 
Conflict solving  
In chapter 8, I discuss the lines according to which conflicts between the use of land in 
accordance with the right of public access and use of land in accordance with other use 
of land, seem to be solved. In connection to this, I focus particularly on the values 
which in the application of the law, seem to be considered worthy of protection and 
which are thereby given importance in conflict solving. In this chapter, I show that all 
land seems to be presumed to be available in accordance with the right of public access. 
The presumption does not hold however, when it is a question of land which is 
incorporated in someone’s privacy zone, when it is a question of land that is needed for 
agriculture, forestry, fishing and for husbanding reindeer, when it is a question of land 
that is needed for some other business and when it is a question of land that needs to be 
protected for biological reasons.  
 
In the conflict solving, it appears as if the courts look for solutions where the land can 
be used for a variety of activities simultaneously. 
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The right to plead before court in lawsuits which concern problems 
of the right of public access 
 
Finally, chapter 9 concerns the right to plead in court. The applicability of the 
regulations of this rights, with regard to the different subjects, are discussed.  
 
 
The results of the thesis 
- An early conclusion is that it is most suitable to treat the right of public access as a 
legal institution. The analysis that has been made, and the systematics that are 
advocated, do not therefore take their point of departure in the right of public access 
being a right. In the work, I have studied the regulations that are incorporated in the 
institution. I refer to the right to use another’s land which is incorporated into the 
institution, the right of public access in a narrow sense.  
 
- Further, I have reached the conclusion that some of the legal norms that today are part 
of the institution are customary law.  
 
- In the discussion about the right to use another’s land by claiming right of public 
access, the various ways that different users enjoy the land should be separated. I refer 
to the different users as the subjects of the right of public access. I advocate that there 
are three such: the Actual User, the Canalizer and the Actual User in the Collective. The 
Actual User and the Actual User in the Collective practice physical, concrete, activities 
on another’s land. The Canalizer channels the usage. According to case law and 
doctrine, both ways are permitted. I have reached the conclusion that the Actual User 
performing these activities in need to be a physical person. Very special circumstances 
are required for a Canalizer, in the capacity of a Canalizer, to perform the right of public 
access.  
 
- With regard to the activities that can be incorporated in the right to use another’s land 
by claiming the right of public access, two distinct lines of reasoning can be discerned 
in the discussion of legal usage: the line of daily use and the recreational line. 
According to a discussion which follows the everyday use line, the Actual User has the 
right to use another’s land by claiming the right of public access because the land is 
there. According to the discussion which follows the recreational line, the Actual User 
has the right to use another’s land because through this use, he obtains recreation. 
According to this line, it is considered to be in accordance with the right of public 
access to practise outdoor activities. A discussion which follows this line of reasoning 
often incorporates a discussion on the extent to which the land is suitable for outdoor 
activities. It seems as if the recreation line is the dominant one and one can perhaps see 
a shift in the content of the right of public access.  
 
- Finally, the study shows that in case of a conflict between different ways of using the 
land, the courts seem to presume that all land is available in accordance with the right of 
public access. This presumption does not hold in cases when it is a matter of land which 
is part of an individual’s zone of privacy, land that is needed for agriculture, forestry, 
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fishing and reindeer husbandry, land that is needed for other business and land which is 
of a biologically sensitive nature. Conflict solving, when it concerns different ways to 
use land, seems to be steered by the reasoning that it should 
- meet the importance/value of the land being used appropriately, to economise with 
resources. Both the basic presumptions, that all land is available under the right of 
public access and the co-existence of different means of using the land that the court 
decisions/judgements seem to strive against, can be explained by the fact that they make 
the land available for several users, instead of for the use of one single person. This can 
be seen as a means of economising with limited resources, in this case land. 
- meet values such as the law being just and fair, maintaining confidence in exemption 
given by public authority, maintaining the general public’s power to make decisions 
over the land, maintaining the rule of law and other similar values. These values 
constitute such “general legal principles” that can be assumed to hold in every 
application of the law.  
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Källförteckning 
 
Offentligt tryck 
 
Propositioner 
Prop. 1948:80 Förslag till lag om ändring i strafflagen m.m. 
Prop. 1950:223 Förslag till lag om tillfälligt byggnadsförbud inom vissa strandområden. 
Prop. 1952:187 Förslag till strandlag. 
Prop. 1962:10 Förslag till brottsbalk. 
Prop. 1966:24 Förslag till lag om vad som är fast egendom. 
Prop. 1969:28 Förslag till miljöskyddslag m.m. 
Prop. 1974:166 Förslag till ändringar i naturvårdslagen (1964:822) och skogsvårdslagen 
(1984:237) m.m. 
Prop.1978/79:110 Regeringens proposition om riktlinjer för skogspolitiken m.m. 
Prop. 1980/81:92 Regeringens proposition om ändring i miljöskyddslagen (1969:387). 
Prop. 1984/85:107 Regeringens proposition om ändring i lagen (1990:596) om rätt till 
fiske m.m. 
Prop. 1985/86:1 Förslag till ny plan- och bygglag.  
Prop. 1985/86:83 Om ersättning för miljöskador. 
Prop. 1985/86:90 Följdlagstiftning till den nya plan- och bygglagen, lagen om 
exploateringssamverkan samt lagen om hushållning med naturresurser m.m. 
Prop. 1988/89:76 Ny köplag. 
Prop. 1990/91:90 En god livsmiljö. 
Prop. 1992/93:232 Fiskelag m.m. 
Prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och 
rättighetsfrågor. 
Prop. 1993/94:229 Strandskydd. 
Prop. 1997/98:45, del 1. Miljöbalk. 
Prop. 1997/98:45, del 2. Miljöbalk. Författningskommentar och bilaga 1. 
Prop. 1997/98:90 Följdlagstiftning till miljöbalken m.m. 
Prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige. 
Prop. 2002/03:116 Tredimensionell fastighetsindelning. 
Prop. 2004/05:106 Undantag från bestämmelser i plan – och bygglagen. 
 
 
Offentliga utredningar 
Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. 
Kommittébetänkande, bihang till riksdagens protokoll, 2 saml, s avd, 1 band, 1915. 
Lagberedningens förslag till jordabalk m.m. III 1909. 
SOU 1940:12 Betänkande med utredning och förslag angående inrättande av 
fritidsreservat för städernas och de tättbebyggda samhällenas befolkning. 
SOU 1940:20 Straffrättskommitténs betänkande med förslag till lagstiftning om 
förmögenhetsbrott. 
SOU 1944:69 Straffrättskommitténs betänkande med förslag till lagstiftning om brott 
mot staten och allmänheten.  
SOU 1947:38 Lagberedningens förslag till jordabalk, 1. 
SOU 1951:40 Förslag till lagstiftning om förbud mot bebyggelse m.m. inom vissa 
strandområden. 
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SOU 1962:36 Naturen och samhället. 
SOU 1983:7 Ersättning för miljöskador. 
SOU 1983:45 Turism och friluftsliv 2. Om förutsättningar och hinder. 
SOU 1983:50 Översyn av lagstiftningen om förmögenhetsbrott utom gäldenärsbrott. 
SOU 1990:38 Översyn av naturvårdslagen m.m. 
SOU 1993:40 A. Fri- och rättighetsfrågor. Regeringsformen. Delbetänkande av Fri- och 
rättighetskommittén. 
SOU 1996:103, del 1 Miljöbalken: en skärpt och samordnad miljölagstiftning för en 
hållbar utveckling. 
SOU 1996:103, del 2 Miljöbalken: en skärpt och samordnad miljölagstiftning för en 
hållbar utveckling.  
SOU 1997:32 Följdlagstiftning till miljöbalken. 
SOU1999:25 Samerna – ett ursprungsfolk i Sverige. Frågan om Sveriges anslutning till 
ILO:s konvention nr 169. 
SOU 1999:84 Civilsamhället. Demokratiutredningens forskarvolym VIII. 
 
 
Utskottsbetänkanden 
LU 1899:12  
LU 1908:5  
Första lagutskottet 62:42/43  
Tredje lagutskottets utlåtande nr 6 år 1965  
Jordbruksutskottets betänkande 1975/76:5  
Jordbruksutskottets betänkande 1976/77:10 
Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2007/08:MJU14 
 
 
Departementspromemorior 
Ds JO 1974:1 Naturvård I: strandskydd, landskapsvård, förvaltning: betänkande 
Ds 2005:23 Ett förnyat strandskydd 
 
 
Motioner 
Motion AK nr 165/1936 
Motion 1999/2000:c304  
 
 
Riksdagsskrivelser 
Rskr 62:390  
 
 
Naturvårdsverkets rapporter 
Naturvårdsverkets rapport 4446/1995, Allemansrätten och kommersen 
 
 
Nordisk ministerråd 
Allemansrätten i Norden, Nordisk ministerråd, Tema Nord 1997:501 
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Rättspraxis 
 
Högsta domstolen 
 
Nytt juridiskt arkiv I 
NJA 1891 s 400  
NJA 1944 s 277  
NJA 1946 s 468 
NJA 1949 s 167  
NJA 1964 s 127  
NJA 1965 s 182 
NJA 1967 s 472 
NJA 1968 s 400 
NJA 1969 s 123 
NJA 1970 s 29 
NJA 1970 s 200 
NJA 1971 s 8 
NJA 1971 s 210 
NJA 1971 s 421 
NJA 1977 s 235 I och II 
NJA 1977 s 558 
NJA 1978 s 261 
NJA 1978 s 539 I och II  

NJA 1979 s 21  
NJA 1979 s 466  
NJA 1981 s 1, Skattefjällsmålet 
NJA 1981 s 581, Norånmålet 
NJA 1981 s 1129  
NJA 1981 s 1155 
NJA 1982 s 653 
NJA 1984 s 315 
NJA 1986 s 572 
NJA 1986 s 637, Vitlavsplockarfallet 
NJA 1993 s 41  
NJA 1992 s 337 
NJA 1994 s 162  
NJA 1995 s 322 
NJA 1996 s 495, Forsränningsfallet 
NJA 1999 s 735  
NJA 2004 s 566 
NJA 2004 s 590 I och II 

 
Mål refererade i Svensk Juristtidning 
SvJT 1924 rf s 25  
SvJT 1924 rf s 42 
 
 
 
Regeringsrätten 
 
Regeringsrättens årsbok 
Bb -377/77 
Ab - 323/77  
Ab - 432/77  
Bb - 100/79 
Bb - 171/79 
Ab -  384/79 
Bb -151/81  
Ab - 21/82  
RÅ 83 2:34 II 
Ab -37/85 
RÅ 1987 ref 110  
RÅ 1987 not 314  
RÅ 1989 not 318  
RÅ 1989 not 488  
RÅ 1990 ref 75 
RÅ 1991 ref 2 
RÅ 1991 ref 54 

RÅ 1991 not 121  
RÅ 1991 not 240 
RÅ 1991 not 313  
RÅ 1993 ref 97  
RÅ 1993 not 598  
RÅ 1994 not 165  
RÅ 1994 not 581 
RÅ 1995 not 121 
RÅ 1995 not 334  
RÅ 1995 not 403  
RÅ 1995 not 418  
RÅ 1996 ref 44 
RÅ 1997 not 18  
RÅ 1997 not 107 
RÅ 1997 not 167  
RÅ 1997 not 270 
RÅ 1997 not 237 
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RÅ 1998 not 30  
RÅ 1998 not 129  
RÅ 1998 not 259  
RÅ 1998 not 270  
RÅ 1999 not 21  
RÅ 1999 not 64  
RÅ 1999 not 144  
RÅ 1999 not 159   
RÅ 1999 not 171  
RÅ 1999 not 184 
RÅ 1999 not 185  
RÅ 1999 not 196  
RÅ 1999 not 237  
RÅ 1999 not 238  
RÅ 1999 not 241  
RÅ 2000 not 17 

RÅ 2000 not 20 
RÅ 2000 not 25 
RÅ 2000 not 53  
RÅ 2000 not 79  
RÅ 2000 not 89  
RÅ 2000 not 118 
RÅ 2000 not 184 
RÅ 2000 not 211 
RÅ 2000 not 212  
RÅ 2001 ref 72  
RÅ 2001 not 31 
RÅ 2002 ref 37 
RÅ 2002 not 45, Österåkersmålet 
RÅ 2002 not 47 
RÅ 2002 not 69 

 
 
Rättsfallsreferat från Regeringsrätten och kammarrätterna 
RRK R72 2:3 
RRK R72 2:10 
RRK R74 1:10 
RRK R77 2:35  
 
 
Hovrätterna 
Svea hovrätts dom 19.6.1954, II avd. nr B 75 
Svea hovrätts dom 83-02-24, målnr Ö-1047/82 (63:83) 
Svea hovrätts dom 83-02-09, målnr Ö-2675/85 (103:84)  
RH 1989:111  
RH 1989:112  
RH 1995:97  
RH 1994:30  
RH 2001:32  
 
 
Miljööverdomstolens domar 
Miljööverdomstolens dom i mål M 2769-00, meddelad 2002-03-13 (MÖD 2002:19) 
Miljööverdomstolens dom i mål M 4216-03, meddelad 2004-07-02 (MÖD 2004:38) 
Miljööverdomstolens dom i mål M 2238-03, meddelad 2004-06-29 (MÖD 2004:53)  
Miljööverdomstolens dom i mål M 7689-04, meddelad 2005-03-22 (MÖD 2005:16)  
 
 
Miljööverdomstolarna 
Miljödomstolens mål M 102-03, meddelad 2003-09-17 
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