
 
 

Inspiration inför Torsdagens tema – ”Allemansrätten” 
 
Denna text är tänkt att tjäna som inspiration för dig som leder äventyr på dagen med temat 
”Allemansrätten”. Gör det enkelt och naturligt - och på ditt sätt  
 
Tack vare Allemansrätten kan vi bedriva organiserat friluftsliv.  
Som förespråkare av friluftslivet vill Friluftsfrämjandet medverka till att sprida kunskap om 
den unika förmån som Allemansrätten innebär, så ta tillfället i akt att under denna dag och i 
mötet med deltagaren prata om Allemansrätten. 

Allemansrätten är en förutsättning för allt friluftsliv i Sverige - oavsett om det sker på 

egen hand, tillsammans genom en ideell förening eller genom en kommersie ll organisation.  

Allemansrätten upplevs av många som konstant över tiden; få vet att allemansrätten är 
förhållandevis ung och att den förändras gradvis hela tiden på grund av nya tolkningar av 
vad den innebär, men också för att den med jämna mellanrum utsätts för attacker från 
ideologiska aktörer som vill se den radikalt förändrad eller avskaffad helt.   

Inte Störa  - Inte Förstöra 

Allemansrätten är unik – Friluftsfrämjandets syn 

Friluftsfrämjandet anser att allemansrätten är unik och att nya inskränkningar  riskerar att 

göra friluftslivet till en klassfråga, då aktörerna som motsätter sig allemansrätten oftast gör 

det av ekonomiska skäl. Man vill helt enkelt kunna ta betalt för tillgänglighet, något vi 

motsätter oss kraftigt. 

Stödet för allemansrätten är närmast absolut i dag, då hela 97 procent av befolkningen 
säger sig vilja värna den. Men utöver direkta hot mot allemansrätten, finns en rad mindre hot 
som tillsammans försämrar allmänhetens tillgång till naturen.  

Friluftsfrämjandets grundsyn är att allemansrätten ska förbli oförändrad, men att befintliga 
lagar måste tillämpas hårdare. Vi vill också att man investerar i att utbilda om 
allemansrätten, mot såväl nya generationer som markägare.  
 

Leave nothing but footprints - Take nothing but photos - Waste nothing but time… 
 

Här följer några förslag på frågeställningar att reflektera kring i samband med ditt äventyr; 

 Vad betyder Allemansrätten för Friluftsfrämjandet? 

 Vad betyder Allemansrätten för dig som deltagare och/eller ledare? 

 Hur tar du ansvar för Allemansrätten i dina äventyr? 

 Hur förmedlar du Allemansrätten, till barn, till vuxna? 
 
Vill du veta mer om Allemansrätten, titta här: Friluftsfrämjandet (broschyrer) 

Naturvårdsverket 
Håll Sverige Rent 
Svenska Turistföreningen 
Länsstyrelsen 
 

Varmt Lycka till  


