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MEDLEMSORGANISATIONER Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Förbundet Skog och Ungdom, Korpen Svenska 

Motionsidrottsförbundet, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Pilgrim i Sverige, Riksförbundet Sveriges 4 H, Sportfiskarna, Svenska 

Brukshundklubben, Svenska Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Fjällklubben, Svenska Folksportförbundet, Svenska 

Frisksportförbundet, 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 Sveriges Ornitologiska Förbund. 
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Remissyttrande: Ändringar i 
begränsningsförordningen avseende 
allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar (S2021/01524) 

Inledning 

Socialdepartementet har inbjudit att lämna synpunkter på ”Ändringar i begränsningsförordningen avseende 

allmänna offentliga sammankomster och offentliga tillställningar”.  

Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för friluftslivets organisationer och företräder dessa gentemot 

riksdag, regering och myndigheter. Svenskt Friluftsliv finns inte upptagen på listan över remissinstanser, men 

väljer att lämna synpunkter på förslaget och önskar fortsättningsvis finnas med på socialdepartementets 

remisslistor. 

90% av den svenska befolkningen ägnar sig varje år åt friluftsliv och Svenskt Friluftslivs 27 

medlemsorganisationer har över 1,8 miljoner medlemskap som påverkas av begränsnings förordningen och 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Synpunkter på ”Krav på deltagarbegränsning” 

 
Svenskt Friluftsliv menar att förslaget i 3 kap, §2 bör ändras.  
Nuvarande förslag till skrivning: För idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande gäller inte  
andra stycket 3. Vid sådana tillställningar får i stället antalet idrottsutövare som samtidigt befinner sig i start-, 
tävlings- och målområdet sammanlagt uppgå till högst 150. 
 
Svenskt Friluftslivs förslag till skrivning (gul markerat): För idrottstävlingar och friluftsarrangemang utomhus i 
form av motionslopp eller liknande gäller inte andra stycket 3. Vid sådana tillställningar får i stället antalet 
idrottsutövare/friluftsutövare som samtidigt befinner sig i start-, tävlings- och målområdet sammanlagt uppgå 
till högst 150. 
 
Motiv till ändring 1: Det är viktigt att även friluftsarrangemang och tävlingar inom friluftslivet kan åtnjuta detta 
undantag. Regeringen har i olika sammanhang menat att det inte går att särskilja friluftsliv och idrott varför detta 
förtydligande bör införas i förordning (2021:8). Genom att skriva in ”friluftsarrangemang” och ”friluftsutövare” 
kommer ingen tvekan gälla för tex. fisketävlingar, hundtävlingar eller samlingspunkter inför vandringar. 
 
Motiv till ändring 2: Eftersom ”motionslopp eller liknande” genomförs på stora områden (kan vara vägar, stigar, 
sjöar, skogar) blir begränsningen till 150 personer icke ändamålsenlig. Om exempelvis en orienteringstävling 
genomförs och banan är lagd så att den tar upp ett område på 150 hektar innebär det att varje person i genomsnitt 
har en hektar var (en hektar är 100x100 meter). Motsvarande gäller för andra friluftsarrangemang. 
Begränsningen att max 150 personer får befinna sig i star och målområde kommer ge begränsningar i antalet 
personer som kommer kunna delta. Därför menar Svenskt Friluftsliv att ordet tävling bör strykas. 
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