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Svenskt Friluftsliv publicerar ytterligare tre
underhållande filmer om allemansrätten med
Anders ”Ankan” Johansson
Under Coronapandemin har vi sett hur många människor tagit sig ut i naturen
för att få lite andrum. Många på samma plats kan göra att det blir lite ansträngt.
Därför känns det särskilt viktigt att göra tillgängligt vilka möjligheter och
skyldigheter som allemansrätten innebär. Under 2018 producerade vi fyra
filmer om allemansrätten och i år har vi lagt till ytterligare tre filmer! Precis
som 2018 ser vi Anders ”Ankan” Johansson i huvudrollen.
Från och med idag gör vi tillgängligt tre nya filmer om allemansrätten. Årets filmer berör
nedskräpning i naturen, att lägga till vid annans brygga och om fridlysta och giftiga svampar
och bär. Filmerna kommer att finnas på vår webbsida, på Youtube och vi kommer även att
sprida dem i andra kanaler. Vi kommer att göra filmerna tillgängliga för skolklasser redan nu
under hösten.
I rollerna ser vi komikern Anders ”Ankan” Johansson och som motspelare ser vi Aliyah
Torres. Anders är återigen lite vilsen och vet inte riktigt vilka regler som gäller när det
kommer till allemansrätten och får då hjälp av flickan Aliyah på plats.

-

Vi såg att informationen med våra tidigare filmer fick ett sådant bra mottagande och
riktigt bra spridning. Det fick oss att ta oss an ytterligare tre filmer om
allemansrätten. Vi vet att mycket osäkerhet finns i sjölivet om att lägga till vid annans
brygga, därför ville vi lyfta det. Att det skräpas ner i naturen vet de flesta, så på den
frågan ville vi sätta särskilt ljus och att plocka rätt svamp och bär så att man inte far
illa, tyckte vi också behövde lyftas. Nu är ju straxt hösten här – så den filmen blir
högaktuell, säger Ulf Silvander, generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

I Svenskt Friluftslivs uppdrag ligger att vi ska värna och vårda allemansrätten och det är med
stöd av medel från Naturvårdsverket som filmerna har varit möjliga att göra.
Länkar till filmerna på Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=VxPOaaybYtE
https://www.youtube.com/watch?v=P1VeUga-D4I
https://www.youtube.com/watch?v=quRhzXeRsqk

För ytterligare kontakt:
Dina Evenéus, kommunikatör, Svenskt Friluftsliv, 072-01 16 123,
dina.eveneus@svensktfriluftsliv.se

Fakta om Svenskt Friluftsliv (www.svensktfriluftsliv.se)
Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 26 ideella friluftsorganisationer i Sverige som
tillsammans har ca 1,6 miljoner medlemskap, varav 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans
består organisationerna av närmare 10 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv
företräder de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesman gentemot regering, riksdag
och myndigheter. Uppgiften är att bevara och utveckla förutsättningarna för det svenska
friluftslivet genom att värna allemansrätten, stärka den långsiktiga finansieringen för
friluftsorganisationerna samt höja friluftslivets status i samhället. Målet är att människor i
Sverige ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden.
Svenskt Friluftsliv har 26 medlemsorganisationer: Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet,
Förbundet Skog och Ungdom, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, Riksförbundet
Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4 H, Sportfiskarna, Svenska Brukshundklubben,
Svenska Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Fjällklubben, Svenska
Folksportförbundet, Svenska Frisksport-förbundet, Svenska Gång- och Vandrarförbundet,
Svenska Islandshästförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska
Kennelklubben, Svenska Klätterförbundet, Svenska Kryssarklubben, Svenska
Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Scouterna, Svenska Skridskoförbundet,
Svenska Turistföreningen och BirdLife Sverige

