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Bilaga 6C 

Styrelsens förslag om att införa en Allemansrättens dag 

Styrelsen i Svenskt Friluftsliv har diskuterat möjligheten att införa en ”Allemansrättens dag”. Från början var 

detta ett förslag från Friluftsfrämjandets årsstämma som lyfts in till styrelsen i Svenskt Friluftsliv och diskuterats 

varvid styrelsen beslutat framlägga nedanstående förslag till Svenskt Friluftslivs årsstämma. 

I regeringsformen 2 kap. 15 § står det att oberoende av det skydd som grundlagen ger den enskildes äganderätt 

ska ”alla ha tillgång till naturen enligt allemansrätten”. 

I miljöbalken 7 kap 1 § står det ”Var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen skall visa 

hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den”. 

Ovanstående utgör grunden för tillgången till naturen och en beskrivning av hur vi bör uppföra oss när vi är i den. 

Att ”Inte störa – inte förstöra” är en självklarhet för oss som är verksamma inom friluftslivet. 

Samtliga organisationer/föreningar inom Svenskt Friluftsliv är beroende av allemansrätten för att på olika sätt 

kunna genomföra sin verksamhet. Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i den svenska naturen, men det 

finns regler och begränsningar som alla behöver få kunskap om. 

Nu för tiden har många olika fenomen en egen ”dag”, tex Internationella kvinnodagen, Internationella dagen för 

världens ursprungsfolk, Kanelbullens dag, Vandringens dag, Svenska friluftsdagen osv, då det för de intresserade 

ges en möjlighet att uppmärksamma detta lite extra. Vissa av dessa dagar är gamla och väl inarbetade medan 

andra är nytillkomna – och det tillkommer nya ”dagar” regelbundet. 

Ett möjligt sätt att sprida mer kunskap om Allemansrätten kan vara att arbeta för att instifta ”Allemansrättens 

dag”. Svenskt Friluftsliv med 26 medlemsorganisationer skulle kunna vara en stark motor eventuellt tillsammans 

med Naturvårdsverket. Samarbete gör möjligheten att verkligen lyfta allemansrätten större då vi kan bli många 

olika aktörer som arbetar mot samma mål – att göra våra rättigheter och skyldigheter kring allemansrätten tydliga 

för alla som bor och vistas i Sverige. 

För att på bästa sätt kunna nå allmänheten och även på ett bra sätt kunna dra nytta av ”Allemansrättens dag” i 

verksamheten bör dagen placeras under sen vår eller tidig höst då vädret gör det enkelt för alla att ta sig ut i 

naturen utan att det behövs speciella kläder/skor. Dock finns redan nu Friluftslivets dag den 29 april varför 

”Allemansrättens dag” bör infalla under tidig höst istället. 

När ”Allemansrättens dag” väl är etablerad finns det stora möjligheter att inkludera dagen i varje 

organisations/förenings verksamhet utifrån dess förutsättningar. ”Allemansrättens dag” skulle också bidra till 

Naturvårdsverkets uppdrag att kommunicera och informera om allemansrätten. Därmed borde det vara så 

intressant för Naturvårdsverket att de kan tänka sig att bära en del av kostnaderna förknippade med en sådan 

dag. 

Eftersom ”Allemansrättens dag” skulle vara organisationsövergripande föreslår vi att årsstämman ger Svenskt 

Friluftslivs styrelse i uppdrag att arbeta för införandet av ”Allemansrättens dag”. 

Förslag till beslut: Svenskt Friluftslivs årsstämman ger styrelsen i Svenskt Friluftsliv i uppdrag att undersöka 

möjligheterna, och om styrelsen finner det lämpligt, att arbeta för ett införande av ”Allemansrättens dag” under 

tidig höst med start under 2022. 


