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Abstract  

The aim of this master’s thesis in administrative law has been to 

study the property owners' legal rights when a third party impacts on 

the property. The essay is based on several case studies of 

landowners in central Sweden which has the purpose of forming a 

background to the legal studies of this field. The framework for 

current studies builds therefore on landowners' experiences of 

impairment and damages on their property and has been added to 

highlight a current problem that exists in central Sweden. The 

purpose of the study is therefore to see whether a protection in law is 

imposed on landowners with such problems as the land ownership 

study shows. Are there laws that provide protection? Are there 

restrictions on the duty to enforce this law? In addition, the law sets 

against the views of security breaches that have emerged in land 

ownership study. Are there gaps in the protection of the properties 

ownership? 

The investigation will show that there are some shortcomings in the 

protection of the owner's rights to their land. Protection gap can 

mainly be derived from the lack of legal support at ground impact. 

The investigation will show that the main shortcoming of protection 

for the property owner comes from restrictions on the landowner's 

opportunity to lament rectified or proceedings with municipal and 

government institutions. 

Allemansrätten is invoked by individuals in order to justify a certain 

action and to explain why they are staying on someone else's land. 



4 
 

Common rights are constitutionally protected by the freedom- and 

rights chapter of the constitution. The paper will also show that the 

lack of security surrounding land ownership may be due to the 

importance of everyman's commercial enrollment in the Instrument 

of Government Chapter 2. 

Finally, the essay will show that the state inter alia, is failing to 

fulfill its positive obligation that is tied to the protection of property 

and does not meet Sweden's obligations under the European 

Convention on Human Rights and Freedoms. 
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Förord      

Vid återvändandet till mina studier i offentlig rätt efter att ha 

spenderat sommaren 2012 i mina hemtrakter i Dalarnas län, 

funderande jag över den situation som flera av dem jag kommit i 

kontakt med talat om. Bybor, jägare, samt markägare uttryckte sig i 

termer som närmast kan likställas med rättslig vanmakt. Det talades 

till och med om att landsbygden stod under belägring och det var 

flera bybor som berättade att de gärna inte ensamma gav sig ut i skog 

och mark. 

De upprörda känslorna hos traktens invånare bottnade i olika former 

av markpåverkan, företagen av tredje man och där markägaren 

upplevt att de inte erhållit någon alls, eller mycket lite skydd eller 

stöd från myndigheter. Det talades exempelvis om enorma mängder 

skräp som lämnats kvar i skogen. Men även om förstörelse, både till 

följd av stora tältläger som pågått under flera veckor och efter trasiga 

vägbommar. Den lokala räddningschefen berättade dessutom att 

samtliga bränder i skogen kring bygden hade orsakats av 

”utsocknes.” På samma sätt var fastighetsägare bekymrade över att 

skogsvägar och åkrar kördes sönder. Eftersom markägares kontakt 

med kommunala och statliga institutioner inte gav önskvärda resultat 

- varken beträffande återställande av marken, lagföring av brott, eller 

att ett rimligt stöd uppställdes för avhysning av olovligt boende - 

upplevdes en vanmakt. Flera av fastighetsägarna åkte själva ut i skog 

och mark för att slå vakt om egendom och försäkra sig om att 

enskilda vägar inte kördes sönder efter att vägbommar brutits upp. 

En hätsk stämning kunde skönjas och situationen ute på landsbygden 
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bekräftades kontinuerligt av reportage i de lokala medierna, vilka 

rubricerades tillsammans med fotografier och intervjuer.  

Med ovanstående situation i ryggen återvände jag således till 

Stockholm och det som till en början enbart var tänkt att resultera i 

en undersökning för eget intresse utvecklades till en uppsats på 

avancerad nivå i juridik. Bakgrunden var dels att situationen pågått 

under flera år med oändliga reportage i de lokala medierna om 

missförhållanden i mellersta Sverige, dels att det vid en närmare 

undersökning framkom att det inte fanns mycket skrivet om hur den 

rättsliga situationen i praxis verkligen ser ut på landsbygden. Jag 

bestämde mig följaktligen för att undersöka vilket rättsligt skydd 

markägare har gentemot markpåverkan utförd av tredje man. Jag 

diskuterade problematiken med docent Gunilla Edelstam som 

uppmuntrade mig och gick med på att vara min handledare. 

Edelstam har varit ett mycket stort stöd under processen och jag vill 

tacka henne särskilt. Uppsatsen vill jag tillägna min far, företagaren, 

politikern och landsbygdsförespråkaren Carl- Erik Nyström. 

1. Bakgrund                     

Uppsatsen bygger på en intervjubaserad ”markägarstudie.” 

Markägarstudien är inte en juridisk studie, utan har tillkommit med 

syftet att bilda bakgrunden till den juridiska studien som tar plats i 

kapitel 3 Skyddet för ägarens rätt till sin mark. Idén med att bygga 

bakgrunden eller ramen för den aktuella studien på markägares 

upplevelser tillkom på grund av en önskan att belysa en del av den 

reella problematiken som förekommer i mellersta Sverige. 
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Bakgrundens syfte är att skapa en närmare förståelse för varför 

uppsatsens fokus och studerandet av befintlig lagstiftning sker inom 

områdena; skadegörelse, avhysning, terrängkörning, nedskräpning 

och eldning.           

1.1 Utdrag ur markägares synpunkter              

Markägarnas klagomål och synpunkter har kommit till min 

kännedom genom korta intervjuer. Intervjuerna har genomförts på 

små- och medelstora markägare i mellersta Sverige.
1
 Intervjuerna har 

kommit till stånd genom en artikel publicerad i Lantbrukarnas 

riksorganisations (LRF) veckomagasin Land nr.41 den 4:e oktober 

2013 (se bilaga A), samt ”ryktesvägen.” Det vill säga att jag, under 

samtal med en markägare, rekommenderats att kontakta en annan 

markägare och så vidare. Markägarestudien är inte som det ovan 

nämnts, en juridisk studie utan är enbart till för att skapa en 

uppfattning kring vilken typ av problematik som markägare har 

synpunkter på.  

Följande tre frågor ställdes till samtliga markägare: Vad har du 

upplevt? Vem kontaktade du? Vilket stöd eller vilken hjälp erhöll 

du?        

En utförlig redovisning av de berättelser som framkommit i 

markägarstudien ges plats i bilaga B. Varje avsnitt i kapitel 3 inleds 

också med en kort sammanfattning av de klagomål som framförts 

uppdelade efter områdena: skadegörelse, tältläger och 

                                                           
1 Att stora skogsbolag valts bort i studien beror på att de besitter helt andra resurser än 

enskilda markägare och ofta ägs av staten.  
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terrängkörning, nedskräpning samt eldning. Här nedan återges ett 

urval av historier från markägare som delgett sina synpunkter genom 

intervjuer. Dessa fyra markägare som jag benämner (MÄ) har valts 

ut för att de i sina berättelser täcker upp de problem som uppsatsen 

sedan ämnar behandla. Den kursiva texten i varje berättelse är 

direkta citat från MÄ i fråga.  

MÄ 5 berättar att det bodde cirka 170 personer på marken under 

ungefär 2 månader, samt att det kring lägret rådde en fruktansvärd 

nedskräpning. ”Bilar, stulna bilar, 170 personer som skiter i skogen 

med småbarn och deras blöjor. Allt mellan himmel och jord! Jag 

skulle inte bli förvånad om jag hittade en död människa.” Förutom 

nedskräpning är skadegörelsen ett problem. Skog har huggits ner, en 

jaktkoja har rivits och använts som latrin. Kaminen i jaktkojan stals 

och det yngre beståndet av tallar skövlades. Privata vägar har körts 

sönder och det har eldats trots rådande eldningsförbud i skogen.  

Vid markägarens anmälan om eldning till polisen fick han svaret att 

de inget kunde göra ”då de inte kunde veta vem som tänt elden.” 

Markägaren berättar att försäkringsbolaget uppgett att de i händelse 

av brand inte ämnar betala ut ersättning ”då markägaren är ytterst 

ansvarig för marken.” Markägaren känner sig hela tiden motarbetad. 

”Alla verkar rädda. Polisen har inte gjort någonting, de hävdar hela 

tiden brist på bevis, att de inte kan bevisa vem som kört upp bilen 

osv.” Markägaren känner sig fruktansvärt kränkt och frustrerad. 

”Jag känner mig totalt rättslös, jag har en massa skyldigheter men 

har inga rättigheter.” Markägaren känner sig ockuperad och 
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beskriver situationen som att stå på en stolpe i havet ”vart du än 

vänder dig så är det bara vatten och då drunknar man.”  

Inte heller kommunen har ställt upp med någon hjälp. Markägaren 

har istället fått en massa ålägganden av kommunen. Exempelvis om 

att det inte får eldas vid eldningsförbud och att det är markägaren 

som ska se efter att det inte eldas, samt att han är ansvarig för 

städning och så vidare. Markägaren berättar att han har försökt få till 

stånd en avvisning genom kommunen, men att de hänvisat till 

Kronofogden. För att kunna ta hjälp av Kronofogden måste 

markägaren emellertid själv gå upp till lägret och begära legitimation 

på de boende för att vidarebefordra detta till Kronofogden. En 

avvisning kostar 600kr per person. ”Det finns ingen bäring på det då 

de lika gärna kan komma tillbaka. Plus att det är en omöjlighet för 

mig att själv gå upp och kräva leg.” Året innan fick markägaren 

hjälp med städning av skogsbolaget Stora Bergvik och inte av 

kommunen. Markägaren har detta år flyttat från sin mark ”så att jag 

slipper se det.”      

En annan markägare menar att cirka 40-50 personer tältade på 

marken (MÄ 6). Skadegörelse har förekommit på marken genom att 

det huggits ner träd, körts bilar, samt att bilparkeringar anlagts så att 

vägar förstörts. Det har byggts läger av slanor och träd, spik har 

slagits i träd, marken har använts som toalett och till soptipp, 

eldstäder har byggts upp och det har eldats utan hänsyn till rådande 

eldningsförbud. Toalettpapper har legat utspritt i skogen, 

tillsammans med plåtburkar, glas som varit trasiga och hela, 
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bandspelare, högtalare, bildelar, plast, järn, bilbatterier, däck, fälgar, 

plastdunkar, bärlådor, stolar, bestick, kläder, skor, samt en stulen bil. 

Markägaren berättar att polisen har tagit emot anmälan om de 

boende samt nedskräpningen, men inte flyttat på personerna i lägret. 

Kommunen gick förra året ut med att de skulle hjälpa till med 

städning men när markägaren sedan sökte hjälp så hände det 

emellertid ingenting. Markägaren har de senast sex åren själv stått 

för städningen av marken. Traktorlass med skräp åt gången. Men 

trots frekvent städning ligger skräp kvar ”då det gömts under buskar 

och så vidare för att sedan krypa fram.” Markägaren känner sig 

uppgiven och undviker att beträda marken sommartid ”för att må 

bra själv. Jag vill inte se det, trots att mycket arbete egentligen skulle 

behövas göras då vintern varit tuff i år.” Markägaren uppger att han 

varje år försökt prata med de boende och talat om för dem att de 

måste åka iväg, dock utan resultat.  

MÄ 7 berättar att cirka 70 personer olovligen har bott i ett läger på 

marken. Efter en kort period började det brinna på två områden 

samtidigt i närheten av lägret. Markägaren fick i samband med 

branden betala för efterbevakningen av branden. Eftersom det rörde 

sig om två bränder samtidigt, där han som markägare var 

huvudansvarig, kostade det honom 700kr i timmen per inhyrd 

brandman. De två bränderna fordrade efterbevakning under 72 

timmar och det krävdes 2 brandmän per brand. Summan uppgick 

således till ett avsevärt belopp. Markägaren uppger att det ”var 

mycket jobbigt och trassligt med försäkringsbolaget” eftersom de 
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inte ville betala för efterbevakningen, samt att ”efterbevakningen är 

dyrare än vad du får för marken då branden härjat på kalhyggen.”  

Av polisen fick markägaren ingen hjälp i samband med bränderna. 

Genom att det hittades fimpar i närheten av branden och de boendes 

åkfordon och låg i omgivningen, fanns det enligt markägaren ett 

starkt intresse av att få dit polisen för en utredning. När markägaren 

misslyckats med att få till en polisutryckning, trots upprepade försök, 

ringde till slut brandchefen till polismyndigheten i länet. 

Brandchefen var då orolig över fortsatt verksamhet samt att lägret 

syntes från brandbilarna.  

När polisen anlände till platsen sa de att de inte kunde avhysa lägret 

utan hänvisade till kronofogden, som tar betalt för avhysning. 

Polisen hälsade markägaren att ”de förhandlat bort 

avhysningsbiten.” Polisen åkte emellertid upp till lägret i syfte att 

tala om för invånarna att de inte fick elda eller skräpa ner. Polisen 

verkade, enligt markägaren, inte intresserade av att efterforska och 

identifiera vilka som startat branden, trots att bevis kunde finnas.  

(MÄ 13) Markägaren har dels haft problem med plöjandet av 

skidspår, ”där de röjer växer det ingenting, det skapas en död zon på 

allt mellan 2-6 meters bredd” och dels problem förknippat med 

körandet av fyrhjulingar samt motorkrosscyklar. Åkandet orsakar 

enorma skador markägarens myr som är helt sönderkörd och som har 

fått många rotskador. Dessutom skapas det djupa vattendiken och 

träd fälls i samband med åkandet. ”Inget växer, vissa vägar blir 
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oframkomliga varav det ställer till problem för skogsbruket då 

maskinerna inte kommer fram enkelt.” Det blir stopp för 

skogsmaskinerna i de diken som skapas av åkandet. Dessutom så dör 

delvis skogen på grund av de rotskador som skapas av hjuldäcken. 

Mountainbikecyklister ställer framförallt till enorma skador på 

granrötter, då dessa ligger grunt. Körning har även skett på privata 

vägar trots skyltning om förbud. Fyrhjulningsåkandet har både skett 

organiserat och kommersiellt, samt utförts av privatpersoner.  

Trots att markägaren meddelat polisen att hon fruktade för sina barns 

liv då förarna av fyrhjulingarna kör väldigt fort och över tomtmark, 

har inget stöd för detta erhållits. Markägaren har även varit rädd för 

att andra som promenerar med barnvagnar och hundar eller rider ska 

komma till skada. När polisen fick reda på att det blev enorma 

skador på marken så är det enligt markägaren mycket underligt att 

polisen inte ”brydde sig, trots att många inspelade video ligger ute 

på YouTube med inspelning av förövarnas körande.”  

1.2  Syfte, metod och avgränsning                          

Syftet med studien är att se huruvida ett skydd i lag uppställs för 

markägare med den typen av problem som markägarstudien utvisar. 

Finns det lagstiftning som ger skydd? Finns det inskränkningar i 

skyldigheten att tillämpa denna lagstiftning?    

Stämmer markägarnas upplevelser? Finns det fog för deras klagan? 

Finns det brister i skyddet för deras äganderätt?  
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Metoden som används är en juridisk metod där jag valt att undersöka 

vad som gäller enligt lag i de fall som markägare delgett. Jag har 

studerat lagrummen, därefter ställs lag gentemot de synpunkter på 

brister i skyddet som framkommit i markägarstudien.  

Studien kommer att avgränsa sig till att ta upp de klagomål som 

framförts av markägare till mig avseende skadegörelse, 

nedskräpning, tältläger och terrängkörning, samt eldning.
2
 

1.3 Disposition 

Uppsatsens centrala del är rättsutredningen i kapitel 3. Kapitlet 

bygger emellertid på de synpunkter som kommit till min kännedom 

genom markägarstudien. Dessa synpunkter redovisas i sin helhet i 

bilaga B. Uppsatsen inleds dock med ett urval av dessa berättelser 

under rubriken 1.1.  

I kapitel 2 tas markägarskyddet upp tillsammans med dess 

begränsning allemansrätten.  Kapitlet syftar till att ge en bild av det 

skydd som uppställs ägandet, samt hur skyddet kommer till uttryck i 

lagstiftningen. Kapitlet ämnar även sätta in allemansrätten i ett 

vidare sammanhang och utröna rättsligt vilket skydd allemansrätten 

har, men även till viss del dess ursprung, samt vad det 

allemansrättsliga skyddet egentligen innebär när det kommer till 

inskränkandet i ägandet.  

                                                           
2 Vissa av markägarna har även upplevt andra typer av problem. Jag har emellertid 
valt att fokusera på handlingar som kan klassificeras under områdena skadegörelse, 

tältläger och terrängkörning, nedskräpning samt eldning. Avgränsningen har bland 

annat varit nödvändig för att hålla materialet inom rimliga gränser.        
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Kapitel 3 bör betraktas som uppsatsens huvuddel och syftar till att 

skildra gällande rätt. Vilket rättsligt skydd uppställs markägaren och 

finns det inskränkningar i dess tillämpning? Kapitlet är uppdelat i 

fyra avsnitt utefter kategoriserandet av problemtyp. Samtliga avsnitt 

avslutas med en sammankoppling med de synpunkter som 

framkommit i markägarestudien. Finns det fog för markägares 

klagan?  

Det 4:e kapitlet behandlar Europakonventionen och dess fasta 

egendomsskydd. Under vilka omständigheter kan ägandet 

begränsas? Utgör överhuvudtaget allemansrätten en legal 

begränsning i förhållande till åtaganden enligt europarätten?  

Det sista och avslutande kapitlet består av en utvärdering, en slutsats, 

samt slutord. Finns det brister i skyddet för markägarens rätt till sin 

mark? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

2. Äganderätten och allemansrätten 

Äganderätten regleras för Sveriges del i konstitutionen och i 

Europakonventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna 

(Europakonventionen). Dess begränsning återfinns i 

förvaltningsrätten, exempelvis genom olika typer av förbud eller 

tillståndskrav, samt genom allemansrätten. Följande kapitel syftar 

till att ge en bild över vilket rättsligt skydd som uppställes 

markägaren, samt till att beskriva hur markäganderättsskyddet 

kommer till uttryck i lagstiftningen.  Kapitlet syftar således till att 

kortfattat beskriva äganderätten, dess rättsliga reglering och dess 

begränsning genom allemansrätten. En kort överblick av synen på 

äganderätten som rådde i Sverige under Uppsalaskolans 

rättspositivistiska anda återges bland annat i fotnoter med syftet att 

placera äganderättens reglering i 1900-talets idéhistoriska kontext.                 

 

Allemansrätten är införlivad i konstitutionen. Frågan om vilken 

betydelse det har för markägandet upptar kapitlets sista del. I det 

avsnittet presenteras även en teori som skulle kunna vara en 

förklaring till det ”svaga” institutionella skydd som uppställs 

markägaren vid tredje mans åverkan på fastighetens fasta egendom. 

Kapitlet avslutas med en summering samt reflektioner kring frågan 

om vilka inskränkningar i äganderätten allemansrätten medför. 
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2.1 Äganderätten   

Äganderätt är en politiskt färgad rättighet och utgör basen för 

marknadsekonomin. En negativ frihetsrättighet som innebär att 

staten ska avhålla sig från att ingripa i det enskilda ägandet. 

Äganderätten medger emellertid samtidigt individen frihet att 

använda sin egendom som det behagas, under förutsättning att 

handlandet i sig inte är lagstridigt. Utgångspunkten är följaktligen att 

staten ska respektera äganderätten och det negativa inslaget betyder 

att ägaren är fri att agera utan statlig inblandning, såtillvida inget 

uttryckligt förbud föreligger. Själva begreppet äganderätt kan 

variera.
3
 Karin Åhman konstaterar förslagsvis, med utgångspunkt 

                                                           
3 Äganderättens bakgrund och hur äganderätten uppstår är omdiskuterad inom 
idéhistorien. En teoretisk utgångspunkt om hur och varför äganderätten uppstått är 

läran om egendomens ursprung med John Lockes egendomslära som grund. Locke var 

en kontraktsteoretiker i slutet av 1600-talet, känd för eftervärlden som en av den 
anglosaxiska filosofins viktigaste företrädare och den moderna liberalismens första 

klara representant. Locke hävdar, genom läran om Property, att egendom inte ska 

tolkas i en snäv betydelse utan innefatta samtliga de rättigheter som en människa kan 
avyttra med utgångspunkt från den egna personen. Människan ägde i det naturliga 

tillståndet den egna personen och genom arbete med den egna personen kunde 

människan bli ägare av ting. I naturtillståndet var alla fria och jämlika individer som 
följde naturlagarna. Vissa ”olägenheter” medförde emellertid att individeras naturliga 

rättigheter inte respekterades av alla individer vilket öppnade upp för 

tolkningskonflikter kring lagen. Den främsta olägenheten enligt Locke bestod i en 
otillräcklig reglering av egendomen i vid mening varav människor öppnar upp för 

sårbarhet genom angrepp från omvärlden (med egendomsbegrepp i vid mening menas 
rätten till liv, frihet och ägodelar). Svårigheten att reglera egendomsrätten är 

följaktligen det avgörande skälet till att individer instiftar både stat och samhälle. Det 

viktiga ändmålet med propertyläran var, enligt Locke, att genom att människor 
tillerkänns rättigheter (property) till frukterna av sitt eget arbete så vinner de säkerhet 

mot utsattheten som råder i naturtillståndet. Makt som utövas utan property är 

despotisk och ytterst är det property som gör människan till en självständig och 
moraliskt kännande individ. Äganderätten skapas således för att den värdeskapande 

effekten som uppstår igenom att arbetet i sig, rättfärdigar den enskilda äganderätten 

(David Held, Demokratimodeller- från klassisk demokrati till demokratisk autonomi, 
Bokförlaget Daidalos, Göteborg 1997, sid. 108. Joakim Nergelius, Rättsfilosofi- 

Samhälle och moral genom tiderna, Författarna och studentlitteratur, Malmö 2011, 

sid. 42).   
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från den liberala äganderättsuppfattningen, att begreppet äganderätt 

måste ses som ett rättsfaktum som för med sig vissa rättsföljder. 

Åhman är noga med att påpeka att den beskrivningen av 

äganderätten kan ses som en möjlig definition.
4
 Joakim Nergelius 

definierar äganderätten som en knippe med rättigheter. Med det 

menar Nergelius att en person kan inneha egendom, kan vägra 

tillträde till densamma, samt avyttra och disponera egendomen fritt.
5
  

 

Äganderätten kan således sägas medge ägaren rätten till att göra vad 

han vill med den, såtillvida begränsningar inte uppställs i lag. Dessa 

begränsningar återfinnes till väsentlig del i förvaltningsrätten, 

genom förbud och tillståndskrav. 

 

2.2 Regeringsformen och äganderätten    

Äganderätten åtnjuter, om än en svag sådan, en lång tradition i 

Sverige.
6
 Äganderätten för fast egendom är i dagsläget inskriven i 

konstitutionens rättighetsstadga genom RF 2:15. Det bindande 

skyddet i rättighetskatalogen har emellertid tillkommit på senare tid. 

1809 års konstitution innehåller exempelvis överhuvudtaget ingen 

rättighetskatalog. Thomas Bull och Fredrik Sterzel skriver att tillit 

istället tillskrevs den 16 § i 1809 års regeringsform (RF) om gränser 

för kungens maktutövning, samt till reglerna i 

                                                           
4 Karin Åhman, Egendomsskyddet- äganderätten enligt art. 1 TP 1till den europeiska 
konventionen om de mänskliga rättigheterna, Iustus förlag, Göteborg 2000, sid. 68. 
5 Joakim Nergelius, De europeiska domstolarna och det svenska äganderättsskyddet, 

Norstedts juridik 2012, sid. 12.  
6 I Magnus Eriksson allmänna landslag från omkring 1350 kan utläsas ett skydd för 

den personliga friheten samt rätten till egendom. Något som även förekommit i olika 

formuleringar i senare konungaförsäkringar och grundlagar. 
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Tryckfrihetsförordningen (TF).
7
 Först med antagandet av 1974 års 

konstitution tillkom en rättighetskatalog med bindande rättsregler.
8
 

Dess 2:a kapitel om Grundläggande fri- och rättigheter var till en 

början påtagligt tunt till innehållet men har som bekant stegvis 

byggts på, främst genom viktiga tillägg år 1976, 1979, 1994 och 

2010.
9
  

 

Regeringsformens syfte är att reglera statsskicket, vilka de 

demokratiska rättigheterna är, samt hur den offentliga makten ska 

fördelas.
10

 Konstitutionen drar upp principerna för hur riksdagen ska 

                                                           
7 Thomas Bull & Fredrik Sterzel, Regeringsformen - en kommentar, SNS Förlag, 

Danmark 2010, sid. 61. 
8 Den långa avsaknaden av rättighetskatalog i regeringsformen kan återkopplas till den 
skandinaviska rättsrealismen med sin intellektuella förankring i den 

rättighetsförnekande Uppsalaskolan. Uppsalaskolans tankegångar genomsyrade de 

juridiska fakulteterna. Professor Ulf Bernitz skriver att Uppsalaskolan, lite tillspetsat, 
gjorde de juridiska instrumenten till lydiga redskap för den politiska viljan utan att 

sätta några tydliga gränser. Enligt Bernitz existerade det följaktligen med detta synsätt 

inga rättigheter med självständig juridisk betydelse.”Rättighetsbegreppet betraktades 
närmast som ett framställningstekniskt hjälpmedel, ett mellanbegrepp som 

sammanfattade att ett visst knippe av faktiska förhållanden under vissa betingelser 

kunde föranleda inträdet av vissa rättsföljder. Man lade särskild vikt vid sanktionerna 
(straff, skadestånd, vite osv.); juridiskt osanktionerade rättigheter ansågs kort sagt 

inte kunna existera.” Den officiella svenska inställningen till Europakonventionen var 

därav länge skeptisk. Dåtidens regeringsråd och juris professor Ö. Undén, motsatte sig 
att Sverige skulle erkänna Europadomstolens jurisdiktion. Undén med sitt kända 

utlägg: ”Man säger att vissa rättigheter finns, men att de kan ändras genom lag. De 
uppräknas men de kan teoretiskt sett bestämmas till noll genom lag. Och därmed är 

egentligen bestämmelsen överflödig, ty det blir samma resultat antingen den står där 

eller inte.” Erkännandet skedde först 1966, kort efter det att Undén avgått som 
utrikesminister (Kjell Å Modéer, Liber Amicorum, Juristförlaget i Lund 2007, sid 95. 

Ulf Bernitz, Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt- konventionsrättsligt och 

unionsrättsligt. Juridisk tidskrift, Nr 4 2010/11, sid. 822. Prop.1993/94:117 
Inkorporering av Europakonventionen och andra fri och rättighetsfrågor sid.13f ). 
9 Bernitz, sid. 823, Nergelius, De europeiska domstolarna och det svenska 

äganderättsskyddet, sid. 22. 
10 Johan Hirschfeldt beskriver exempelvis den svenska konstitutionen som en 

historiebok. Där det bakom varje bestämmelse finns en lång historisk erfarenhet av 

både nationella och internationella strömningar tillsammans med konkreta händelser 
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utöva makten genom att lagstifta om exempelvis brott och straff, 

samt annat som rör människors mellanhavanden. Rättighetsreglerna 

i RF riktar sig gentemot det allmänna. I första hand innebär det att 

staten i egenskap av lagstiftare är bunden av dessa regler. Staten är 

likaså i det praktiska agerandet bunden av rättighetsreglerna. 

Exempelvis ska förbudet med tortyr även innefatta ordningsmaktens 

agerande och hindra att polis med flera, vidtar åtgärder som kan 

liknas vid tortyr.
11

 Den enskilda medborgarens rättigheter i 

förhållande till andra enskilda medborgare behandlas följaktligen 

inte alls i konstitutionen.  

 

Den mest betydelsefulla reformen för äganderätten skedde 1994 i 

och med införlivandet av Europakonventionen. Enligt förarbeten var 

syftet med reformen att den svenska äganderätten skulle ha ett 

jämförbart skydd med Europarätten.  

 

”Artikel 1 i första tilläggsprotokollet till Europakonventionen 

innehåller ett skydd för äganderätten. Konventionen jämte bl.a. det 

första tilläggsprotokollet föreslås nu införlivas med svensk rätt 

genom vanlig lag. Med egendom avses i protokollet inte bara 

äganderätt till fast och lös egendom i civilrättslig mening utan även 

faktiska existerande rättigheter som fordringar och immateriella 

rättigheter. Grundlagsskyddet för egendomsrätten är däremot inte 

                                                                                                                
och praktisk politik. Hirschfeldt menar att den demokratiska rättstaten Sverige på så 

vis kan sägas vara ett uttryck för ett samhällskontrakt med rättsliga skyddsgarantier 
mellan den bestämmande majoriteten och den enskilde individen (Johan Hirschfeldt, 

Grundlagens normer och den goda medborgarens värderingar, BRÅ-PM 1998:1).     
11 T. Bull & F. Sterzel, sid. 62. 
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lika starkt utvecklat i vårt land. De rättsregler som finns till skydd 

för egendomsrätten har således vuxit fram utan egentligt stöd av en 

grundlagsregel (jfr 16 § i 1809 års regeringsform).”
12

  

 

Den nuvarande lydelsen i RF 2:15 (tidigare 2:18) har således 

utformats med utgångspunkt i Europakonventionens artikel 1 

tilläggsprotokoll 1 (art. 1 TP 1). Äganderätten i Europakonventionen 

behandlas närmare i analysen mot bakgrund av 

Europakonventionens art. 1 TP 1 i uppsatsens kapitel 4.  

 

2.3 Den allemansrättsliga regleringen 

Rättsinstitutet
13

 allemansrättens grundlagsförankring och rättsliga 

inramning skapades genom 1974 års RF, nuvarande paragraf 2:15. 

Förbehållet för allemansrätten stadgades i grundlagen i samband 

med medlemskapet i den Europeiska unionen (EU) och medföljande 

undertecknande av Europakonventionen. Förbehållet lyder: ”Alla 

ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad 

som föreskrivits ovan.”
14

 I förarbeten till inkorporeringen av 

Europakonventionen står att läsa att ett uttryckligt förbehåll för 

                                                           
12 Prop.1993/94:117, sid. 13f.   
13 Åsa Åslund studerade allemansrätten som ett rättsinstitut i avhandlingen 

Allemansrätten och marknyttjande - Studier av ett rättsinstitut. Åslund kom under 
arbetet med avhandlingen fram till bedömningen att allemansrätten lämpligen bör 

behandlas som ett rättsinstitut. Åslund menar emellertid att det kan 

diskuteras huruvida allemansrätten skall betecknas ett rättsinstitut eller en under ett 
rättsinstitut liggande regel (Åsa Åslund, Allemansrätten och marknyttjande- 

Studier av ett rättsinstitut, Lindköpings Universitet, 2008) 
14 RF 2:15 st.4. 
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allemansrätten ska skrivas in i paragrafen.
15

 Syftet med förbehållet 

för allemansrätten återges i förarbeten till revideringen i 

egendomsskyddet och speglar lagstiftarens tankegång kring 

lagregleringen.  

 

”Det skydd som den enskildes egendom genom den föreslagna 

bestämmelsen tillförsäkras får inte utgöra något hinder mot att 

allmänheten utnyttjar naturen enligt vad som följer av den på 

sedvanerätt grundade allemansrätten. Regeringen har därför, enligt 

förarbeten, varit av uppfattning att det i bestämmelsen för 

äganderätten bör göras ett uttryckligt förbehåll för 

allemansrätten.”
16

 

 

2.4 Den allemansrättsliga historiken 

Allemansrätten legitimeras gärna av att den bottnar i gamla 

traditioner och att det är en urgammal sedvana. På dalmål säger de 

att allemansrätten funnits sedan ”älväliga tider.” I 

Naturvårdsverkets översikt, Allemansrätten - vad säger lagen? 

utarbetad av professor Bertil Bengtsson, hävdas exempelvis just att 

allemansrätten är en urgammal sedvana. Dan Westerberg 

förbundsjurist på LRF, återger likaså allemansrätten som 

härstammad från ”gamla traditioner och var förr nödvändig för att 

                                                           
15 ”I bestämmelsen om egendomsskyddet föreslås ett uttryckligt förbehåll för 

allemansrätten” (prop.1993/94:117 sid. 13). 
16 Prop.1993/94:117 sid. 18. 
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människor skulle kunna förflytta sig genom Sverige.”
17

 Ingemar 

Ahlström sträcker sig så långt att han hävdar att ”allemansrätten är 

djupt rotad i den svenska folksjälen och har fått som symbol för det 

typiskt svenska; en bild av en oföränderlig nationalsymbol, en 

sedvana och ett kulturarv som vi är ensamma om.”
18

 En åsikt som 

ofta framförs är just allemansrättens ”uråldriga” karaktär och det 

förefaller som om det skulle vara just denna uråldrighet som utgör 

den legitima grunden för allemansrätten. Sedvanan bestod i att 

lokalbefolkningen i äldre tider kunde färdas över, samt för eget 

husbehov förse sig med naturprodukter på annans mark. Något som 

gärna motiverades med att Sverige var ett glest befolkat land och att 

det fanns en nödvändighet att ta genvägar över annans mark.
19

  

 

Gunnar Wiktorsson är intressant att ta med i diskussionen kring 

allemansrättens ursprung. Wiktorsson menar nämligen, tvärtom vad 

många andra säger, i Den grundlagsskyddade myten - om 

allemansrättens lansering i Sverige att allemansrätten inte alls 

bygger på gammal sedvana.
20

 Allemansrätten enligt Wiktorsson, 

förefaller istället vara ett nutida påfund som inte står att finna i 

uppslagsböcker äldre än 50 år.
21

 Det har enligt Wiktorsson aldrig 

funnits någon urgammal sedvana som givit allmänheten rätt att 

                                                           
17 Dan Westerberg, Fastighetsjuridik för skogs- och markägare, LRF Skogsägarana, 

Värnamo 2011, sid. 173.  
18 Ingemar Ahlström, Allt om allemansrätten ett svenskt kulturarv. Hilmas förlag 
2008, sid. 9.  
19 Se exempelvis artikel Sätt en begränsning för allemansrätten, av Centerpartisterna 

Staffan Danielsson & Solveig Zander (Aftonbladet 2013-09-19). 
20 Gunnar Wiktorsson, Den grundlagsskyddade myten - Om allemansrättens lansering 

i Sverige, City University press, Smedjebacken 1996. 
21 Wiktorsson, sid. 10. 
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färdas över annans mark och tillägna sig vissa naturalster. Något 

som berodde på att det svenska samhället hade en annan struktur än 

idag- en patriarkalisk samhällsordning där husbonden skötte allt. 

Husbonden ansvarade likväl över gården som över all 

myndighetskontakt och skattebetalning. Skattebetalningen baserades 

på antal boende på gården vilket de facto resulterade i att husbonden 

även ansvarade för eventuella drängar, pigor och torpare på gården. 

Hela det svenska samhället var indelat i det patriarkaliska systemet 

och de politiska rättigheterna var uppdelade och utövades inom 

ståndväsendet.
22

  

 

Under dessa förutsättningar fortsätter Wiktorsson, är det omöjligt att 

tala om någon generell färdselrätt. De som bodde inom fastigheten 

förflyttade sig inom egendomen på husbondens villkor. Om de rörde 

sig på annans mark föll det på vederbörande husbondens villkor. Vid 

oegentligheter gjordes saken upp på bystämman där husbonden 

företrädde alla på gården. Det Wikström således säger är att rätten 

att röra sig och plocka alster på annans mark är en myt. ”Om det var 

någonting som rätten från medeltiden och framåt inte accepterade, 

så var det att löst folk rörde sig fritt.”
23

 Lagstiftningen som 

reglerade det ovan nämnda var heller varken jordabalken eller 

miljöbalken, utan den lagstiftning som hade med den allmänna 

ordningen att göra, såsom bestämmelser om lösdriveri med mera. 

                                                           
22 Wiktorsson, sid. 220.  
23 Wiktorsson, sid. 220. 
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Oavsett härkomst kan emellertid allemansrättens nutida utformning 

kopplas samman med 1940- års fritidsutredning.   

 

2.5 Fritidsutredningen   

1940-talets besked gällande betänkande från Fritidsutredningen 

föregicks av en lagstiftning om 48-timmarsveckan 1920, fyra dagars 

semester år 1931, för att utmynna i två veckors semester 1938. 

Något som i första hand bars upp av arbetarskyddstanken. 

”Arbetskraften skulle skyddas mot förslitning och olycksfall. Det var 

statens uppgift att åstadkomma detta och se till att arbetstagarna 

erhöll välbehövlig rekreation.”
24

 Fritidsutredningen tillkallades 

1937 av den dåvarande socialministern Gustaf Möller, för att ge 

förslag beträffande underlättandet och tryggandet av befolkningen i 

tätortens tillgång till naturen.
25

 Ett tilläggsdirektiv erhölls 1938 till 

utredningen från socialdepartementet om att även inrätta 

”husmorssemestrar.” Fritidsutredningen framkallades av ett antal 

motioner som väcktes i riksdagen 1936. I en av dessa ansågs det att 

samhället, inte minst ur folkhälsosynpunkt, borde sörja för den 

arbetande befolkningen.  

 

”Frågan om ett lämpligt utnyttjande av fritiden, så väl under 

semester som eljest, har otvivelaktigt på grund av utvecklingens 

gång blivit ett samhällsproblem av allt större betydelse. Enighet 

                                                           
24 SOU 2001:91, Arbetstiden - lag eller avtal, sid. 9. 
25 Motion 2005/06:Kr272, Allemansrätten som kulturellt världsarv, sid. 1. 
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torde numera råda därom, att dess lösande icke kan helt överlämnas 

åt de enskilda medborgarna och deras organisationer, utan att det 

allmänna bör på ändamålsenligt sätt underlätta för 

samhällsmedlemmarna att under fritiden erhålla tillgång till 

lämpliga och icke alltför kostsamma rekreationsmöjligheter.”
26

  

 

Följaktligen kan grunden för den nutida allemansrätten kopplas till 

1940-års fritidsutredning, med syfte att tillförsäkra stadsbor ett 

vinterförråd av det naturen kan ge och en ekonomisk, hälsosam 

semester.  

 

2.6 Äganderätten och samhällsnyttan  

Synen på äganderätten var under 1900-talet, i Uppsalaskolans 

rättsrealistiska och rättspositivistiska anda,
27

 att den skulle tjäna 

samhälleliga intressen och anpassas genom markanvändningsregler. 

Samhällsnyttan skulle stå för rättsordningen och rättsutvecklingen.
28

 

                                                           
26 SOU 1940:12, Inrättandet av fritidsreservat för städernas och de tätbebyggda 

samhällenas befolkning, sid. 78. 
27 Vilhelm Lundstedt, socialdemokratisk riksdagsman och juridikprofessorn, var 
tillsammans med sin lärofader Hägerström portalgestalter i den rättsteoretiska 

riktningen som kom att kallas den skandinaviska rättsrealismen. De Hägerströmska 
idéerna absorberades aktivt av inflytningsrika skandinaviska politiker och rättsvetare. 

Karl Olivecrona, Tore Strömberg, Alf Ross och Östen Undén med flera var alla de 

anhängare av Hägerströms teori, varav rättsrealismen med sitt motstånd mot 
metafysiken var den dominerande rättsliga diskursen under 1900-talet. För vidare 

intresse redogör Joakim Nergelius för den Skandinaviska rättsrealismen i Rättsfilosof 

i- samhälle och moral genom tiderna. Johan Östlin tar bland annat upp värdenihilism 
och rättsrealism tillsammans med dess anhängare i Nazismens sensmoral (Atlantis, 

Malmö 2008). 
28 Att samhällsnyttan skulle stå för rättsordningen och rättsutvecklingen kan spåras 
tillbaka till Teorin om samhällsnyttan som introduceras av Lundstedt. 

Socialdemokratiska arbetspartiets övertagande av den politiska makten i början på 

1930-talet markerade en definitiv brytningsperiod i svenskt samhällsliv och det gamla 
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1940 års Fritidsutredning lade grunden för den nutida 

allemansrätten. Fritidsutredningen kan sägas spegla den samtida 

Uppsalaskolans förnekande av grundläggande rättigheter såsom 

äganderätt, med dess tanke om att det allmänna på ett 

ändamålsenligt sätt borde underlätta för samhällsmedlemmar att på 

sin fritid erhålla tillgång till lämpliga och icke alltför kostsamma 

rekreationsmöjligheter. Folkhemmet skulle tillgodose fritidsbehoven 

och Östen Undén, inflytelserik socialdemokratisk politiker, 

civilrättsprofessor och sedermera utrikesminister skrev att 

jordägaren i kraft av sin äganderätt inte generellt var befogad att 

utestänga andra från att beträda och nyttja marken. Följaktligen var, 

som nämnt i föregående avsnitt, grunden till den nuvarande 

allemansrätten lagd. Allemansrättens rättsliga inramning skapades 

sedan genom 1974 års regeringsform och kan åberopas av enskilda 

                                                                                                                
bondesamhället fick ge vika för vad som kom att kallas välfärdsstaten. Genom att 

Socialdemokraterna kom att behålla regeringsmakten under närmare fyrtio års tid så 
bär i väsentliga delar dagens rättsamhälle den socialdemokratiska prägeln. Den 

teoretiska och ideologiska grunden för denna politik utarbetades under 1900-talets 

första hälft med just Hägerström i spetsen. Partiets politik, menar Fredrik von 
Baumgarten i artikel Det idéhistoriska perspektivet ”har emellertid inte förts utifrån 

renodlade socialistiska utgångspunkter utav en lämplighetshänsyn styrd reformations- 
och funktionssocialistisk politik har istället varit kännetecknande för den svenska 

Socialdemokratin.” Under rubriken Det hemliga äktenskapet mellan Uppsalaskolan 

och Socialdemokratin beskriver Baumgarten hur Lundstedt "inaugurerar socialismen i 
rättstänkandet." Det sker bl. a genom lanserandet av teorin om samhällsnyttan. Hela 

rättsordningens berättigande och funktion skulle ligga i att tjäna samhällets och 

kollektivets intressen. Rättsordningen skulle inte ha någon grund i moraliska idéer om 
vad rättvisan kräver. I verkligheten skulle rättsordningen grunda sig på uppfattningen 

om vad som är nyttigt utifrån hela samhällets synpunkt. Lundstedts lära om 

samhällsnyttan var till stor del utilitaristisk (Fredrik von Baumgarten, Det 
idéhistoriska perspektivet, Medborgarrättsrörelsen) För mer om Utilitarismen och 

teorin om samhällsnyttan se J. Nergelius, Rättsfilosofi - samhälle och moral genom 

tiderna.    
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för att rättfärdiga ett visst handlande samt som förklaring till varför 

de uppehåller sig på annans mark.  

 

2.7 Allemansrättens rättsliga framställning och normativa 

vaghet 

Hur långt sträcker sig allemansrätten? Det är just detta som inte är 

definierat. Allemansrätten åberopas av enskilda för att rättfärdiga ett 

visst handlande samt som förklaring till varför de uppehåller sig på 

annans mark. Någon rättslig definition av vad själva begreppet 

allemansrätten egentligen medger existerar inte.
29

 Begreppet 

allemansrätt omnämns enbart i två författningar. Det grundläggande 

stödet återfinns som nämnt i RF 2:15 st. 4 med ”alla ska ha fri 

tillgång till naturen enligt allemansrätten.” Den andra 

omnämningen förekommer i Miljöbalken (1998:808) (MB) 7:1 ”var 

och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen ska 

visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den.” Ingenstans i 

lagen står att återfinna exakt vad allemansrätten innebär. Begrepp 

som ”hänsyn” och ”fri tillgång till” måste karakteriseras som högst 

subjektiva och medför följaktligen en omöjlighet till någon exakt 

definition av begreppet allemansrätt.
30

 Stefan Rubenson menar 

                                                           
29 Stefan Rubensson skriver exempelvis skämtsamt att ett justitieråd ruskat på huvudet 
tillsammans med ett blekt leende, när han av närvarande politiker i en parlamentarisk 

kommitté fått frågan om han ville utreda allemansrättens gränser och innebörd (Karin 

Åhman (red.) Allemansrätten i förändring-symposium 2012, Norstedts juridik, Finland 
2012, sid. 20).  
30 Visserligen omnämns även allemansrätten i MB 26:11 i syftet att bemyndiga 

tillsynsmyndighet möjlighet att 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. 
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exempelvis expressivt att institutet allemansrätt mest hålls levande 

genom föreställningar om vad som är tillåtet och vad som inte är 

tillåtet.
31

 

 

Allemansrätten kan emellertid sägas innebära att det är tillåtet för 

var och en att ta sig fram till fots över annans mark, med undantag 

för tomtmark som ligger intill någons bostad. Det är vidare tillåtet 

att tillfälligt uppehålla sig på samma mark och att där exempelvis slå 

upp ett tält för någon enstaka natt. Var och en har därförutom rätt att 

på annans mark plocka bär och svamp, liksom nedfallna grenar och 

kvistar. Uttryckligt stöd för ett sådant handlande har av lagstiftaren 

fastställts i förarbeten ”vidare har var och en rätt att på annans 

mark plocka bär och svamp, liksom nedfallna grenar och kvistar.”
32

  

Även rätten för var och en att fiska med handredskap på vissa 

enskilda vatten har beskrivits som en rättighet av i huvudsaklig 

allemansrättslig natur.
33

  

 

Allemansrätten kan i varje fall med säkerhet aldrig kunna sägas 

innefatta ett nyttjande som kan medföra ett straffgrundande 

handlande, som i sin tur kan medföra sanktion eller påföljd. 

Allemansrättens yttersta begränsning kan följaktligen återfinnas 

genom de straffrättsliga regler som finns på området. Allemansrätten 

                                                           
31 Karin Åhman mf, Allemansrätten i förändring - Symposium 2012, sid. 19. 
32 Prop.1993/94:117 sid. 18. 
33 Rätten att fiska kan inte bestämt sägas ingå i den sedvanerättsligt grundade 

allemansrätten utan medges främst genom fiskelagen (1993:787). Fiske är tillåtet med 
handredskap i allmänt vatten, det vill säga, i Sveriges stora insjöar och, med vissa 

restriktioner, i havet enligt 8 §. För fiske i alla andra vattendrag krävs fisketillstånd i 

enighet med § 9.  
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får således främst sitt innehåll genom motsatsvisa tolkningar av 

vissa straffstadganden.  

 

I förarbeten kan utläsas att ”den omständigheten att allemansrätten 

inte är direkt definierad i författning och att vissa därför kan ha en 

vag uppfattning om dess innebörd utgör enligt vår mening inget 

hinder mot att här ta in ett förbehåll för allemansrätten. På detta 

sätt ges också allemansrätten en grundlagsförankring. Avsikten är 

dock inte att ge allemansrätten en för all framtid bestämd innebörd 

och därigenom låsa den till just den rörelsefrihet i naturen som i 

dag får anses ha sitt stöd i denna. Mot bakgrund härav och då 

allemansrättens gränser kan anses föränderliga är det, som vissa 

remissinstanser önskar, inte heller lämpligt att i detta sammanhang 

ange något om hänsyns- och ansvarstagande eller föreskriva 

begränsningar i allemansrätten. Det bör emellertid för tydlighetens 

skull anmärkas att syftet med förbehållet för allemansrätten inte är 

att ge en längre gående rätt att nyttja naturen än enligt nu 

accepterade former.”
34

  

 

Av förarbeten kan det földaktligen utläsas att allemansrätten inte är 

definierad i författning med syftet att inte förankra tredje mans 

nyttjande av mark i lag. En möjlighet till anpassning av nyttjandet 

utefter samhälleliga behov har följaktligen lämnats. 

 

                                                           
34 Prop.1993/94:117 sid. 18f. 
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Allemansrätten är ingen rätt i den mening att det går att grunda 

någon klagorätt med stöd av den, men som Stefan Rubenson 

uttrycker sig så ”kan den inte minst användas av myndigheter och 

mark- och miljödomstolar för att sätta stopp för markägare att 

utföra viss aktivitet eller uppföra fastigheter och bryggor på 

marken.”
35

 Den önskade bryggan kan exempelvis avslås med stöd 

av allemansrätten samtidigt som allmänheten, med stöd av att få 

allemansrätten bevarad, har rätt att vända sig till Länsstyrelsen för 

ett föreläggande om ett avlägsnande då en markägare satt upp en 

gärdesgård som spärrat av en stig eller väg. Ett direkt lagstöd för 

åtgärden återfinns i MB 26:11.  

 

Allemansrätten kan emellertid tolkas inneha både en civilrättslig och 

en offentligrättslig del. I det fallet skulle den allemansrättsliga delen 

egentligen enbart behandla den civilrättsliga relationen mellan 

markägare och kanalisatör, medan den offentligrättsliga delen i 

själva verket inte har något med den civilrättsliga delen av 

allemansrätten att göra. Den offentliga rätten aktualiseras nämligen 

först när markägaren drabbats av exempelvis nedskräpning och 

kanske därigenom även tillsynsåtgärder eller av åtalsanmälan. När 

handlandet som företas av tredje man passerat en viss gräns övergår 

gärningen emellertid till att bedömas som straffbar. De civilrättsliga 

reglerna blir aktuella under sådana omständigheter, eftersom marken 

tagit skada och markägaren yrkar ersättning genom skadestånd.   

                                                           
35 Karin Åhman (red.) Allemansrätten i förändring - symposium 2012, sid. 20.  
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2.8 Allemansrättens inskrivning i konstitutionens fri- och 

rättighetskapitel   

Allemansrätten är, som nämnt, inskriven i RF:s 2:a kapitel. 

Lagstiftaren har genom RF 2:15 st. 4 valt att skriva in en 

bestämmelse som medger tredje man tillträde till annans mark. 

Stycke 4 i § RF 2:15 har på så sätt, bland annat av Karin Åhman, 

tolkats som om det vore en civilrättslig bestämmelse avskild från de 

övriga fri- och rättighetsreglerna i rättighetskatalogen. Det 4:e 

stycket i RF 2:15 sticker i själva verket enligt Åhman ut, både från 

styckena 1-3 i samma paragraf och övriga artiklar i RF kap. 2. Vid 

ett studerande av paragraf RF 2:15 så framkommer nämligen, enligt 

Åhman, att stycke 1-3 i samma paragraf inte alls avser faktiska 

åtgärder av enskilda, utan gäller vid tvångsavhändelse som följer av 

myndighetsbeslut till förmån för enskilda.
36

 Ett visst skydd för 

äganderätten som sådan ställs upp och då framför allt ett allmänt 

skydd mot ingrepp från det allmännas sida i enskild egendom, för att 

mynna ut i paragrafens fjärde stycke. Det bör jämväl tilläggas att de 

första styckena i RF 2:15 är operativa. De går att åberopa i ett 

konkret ärende inför domstol, till skillnad från det sista stycket, som 

anger att allemansrätten erkänns. Det sista stycket är beroende av 

hur allemansrätten ser ut vid det givna tillfället, något som även varit 

lagstiftarens syfte.
37

 Förvisso finns reglerat i lag handlande som 

                                                           
36 Karin Åhman, Allemansrätten i förändring- Symposium 2012, sid 12. 
37 ”Avsikten är dock inte att ge allemansrätten en för all framtid bestämd innebörd 
och därigenom låsa den till just den rörelsefrihet i naturen som i dag får anses ha sitt 

stöd i denna. Mot bakgrund härav och då allemansrättens gränser kan anses 

föränderliga är det, som vissa remissinstanser önskar, inte heller lämpligt att i detta 
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strider mot annan författning och då främst brottsbalken och viss 

förvaltningsrätt.  

 

En del av problematiken med regleringen i RF 2:15 4 st. kan 

härledas ur att övriga värden som kommer till uttryck i RF har 

praktisk betydelse och teoretisk innebörd. Åhman menar att 

rättighetsskyddet som bland annat anger religionsfrihet och 

demonstrationsfrihet, men även det att egendomsskydd ska värnas 

om, måste beaktas av lagstiftaren och rättstillämparen i varje given 

relevant situation. Därmed erhåller rättighetsskyddet en praktisk 

betydelse. Allemansrätten anger däremot, enligt Åhman, ”en 

civilrättsligt etablerad sedvana” som inte är fastslagen. 

Allemansrätten menar Åhman är ingen fri- och rättighet, den 

allemansrättsliga lagregleringen kom istället till genom ett politiskt 

majoritetsbeslut. Som en bestämmelse enskilda partier emellan, 

eftersom ett civilrättsligt tillträde medges till annans mark.
38

 

 

Kammarrätten (KamR) och Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) 

bekräftar att det finns en viss problematik kring allemansrättens 

normativa vaghet i ett mål beträffande om huruvida Mora kommuns 

beslut att ta ut avgift för nyttjande av preparerade skidspår, stod i 

strid med allemansrätten.
39

 KamR begränsade sin prövning till 

frågan om huruvida kommunens beslut uppenbart stred mot skriven 

                                                                                                                
sammanhang ange något om hänsyns- och ansvarstagande eller föreskriva 
begränsningar i allemansrätten” (Prop.1993/94:117 sid. 18f). 
38 Karin Åhman, Allemansrätten i förändring - Symposium 2012, sid 12. 
39 KamR i Sundsvall, mål nr. 1025-10. 
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lag och författning och fann bland annat, att det inte gick att 

laglighetspröva frågan utifrån Kommunallagens (1991:900) (KL) 10 

kap. om beslutets korrekthet utifrån allemansrättens innebörd, 

eftersom den inte var fastslagen i lag. HFD avslog överklagandet 

men tillade att den omständigheten att det inte finns någon tydlig 

författningsreglering av allemansrätten egentligen inte borde hindra 

att avgiftsbeslutet prövades mot den i stor utsträckning 

sedvanerättsligt bestämda innebörden av allemansrätten.
40

  

 

Det förefaller således som att en viss tveksamhet föreligger kring 

allemansrättens inskrivning i RF. Tveksamheten består i hur 

allemansrättens inskrivning i konstitutionen ska tolkas och vilken 

innebörd den tolkningen ska tillmätas.    

 

2.9 Betydelsen av allemansrättens inskrivning i regeringsformen 

Jag vill emellertid slå ett slag för ett annat sätt att se på betydelsen 

av att allemansrättens rättsliga reglering äger rum genom 

regeringsformens rättighetskatalog. Åhman för att ta ett exempel, 

behandlar allemansrätten som en reglering avskild från övriga 

rättigheter i RF.
41

  Det menas att det 4:e stycket i paragraf RF 2:15 

                                                           
40 Högsta förvaltningsdomstolen 2012-02-22, mål nr. 6966-11. 
41 Se föregående avsnitt 2.8. Eller som i Åsa Åslund beskrivning av hur Bertil 

Bengtsson konstaterar att det kan talas om två olika sätt att se på allemansrätten - 
antingen som medborgarens rätt att uppehålla sig på annans mark, eller genom att 

framhålla 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 skulle ha sin grund i att antingen betrakta 

allemansrätten som ett nyttjande som sker av den stora allmänheten, vilken saknar 

varje anknytning till fastigheten i fråga, eller å andra sidan ett betraktande av 
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riktar sig direkt mot annan enskild och därav bör uppfattas som en 

civilrättslig bestämmelse. Emellertid visar den lagstiftning kring 

tillämpningen som faktiskt finns på området, tillsammans med 

regleringen genom regeringsformen, att det synsättet kan 

ifrågasättas.  

 

Regleringen av allemansrätten genom regeringsformen bör istället 

ses på samma sätt som övriga bestämmelser i rättighetskatalogen, 

riktad mot lagstiftaren och dess organ. Det vill säga, som en 

begränsning av handlingar företagna av lagstiftaren och dess organ. 

Den lagstiftande makten är bunden av reglerna i RF 2 kap. 

Lagstiftaren ska följaktligen avhålla sig från att stifta lagar som 

begränsar tredje mans möjlighet till markutnyttjande. 

 

Statens organ är i det praktiska agerandet hindrade från att vidta 

åtgärder som strider mot fri- och rättighetsreglerna i det 2:a kapitlet. 

På samma sätt som övriga bestämmelser i rättighetskatalogen, samt 

RF 2:15 stycke 1-3 riktar sig således även RF 2:15 4 st. mot att 

lagstiftare och förvaltningsorgan i sitt praktiska agerande ska 

motverka att tredje mans rätt till markutnyttjande hindras eller 

kränks. Markägarstudien, tillsammans med uppsatsens utredning i 

kapitel 3 stödjer den uppfattningen. 

 

                                                                                                                
allemansrätten som grannars nyttjande av varandras fastigheter” (Åslund, 

Allemansrätten och marknyttjande, sid 13).  
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Uppfattningen om att RF 2:15 4:e st. riktar sig gentemot överheten 

kan även sägas stödjas av Bengtssons resonemang, då han ställer sig 

frågan om huruvida allemansrätten överhuvudtaget är en rättighet i 

vanlig mening, eller om den enbart innebär en frihet för allmänheten 

att utan rättsliga påföljder hålla till på annans mark?
42

 Bengtsson 

menar att en förutsättning för att den faktiskt ska vara en rättighet är 

att den de jure på något sätt ska gå att driva igenom trots en 

eventuell markägares åtgärder att hindra ett nyttjande. Bengtsson 

konstaterar att så är fallet, även om förfarandet är relativt trögt och 

ineffektivt. MB uppställer exempelvis regler om stängselbrott som 

kan framtvinga att allmänheten kan utöva allemansrätten.
43

 

Bengtsson menar att även om reglerna inte ofta har tillämpats i 

praktiken, har de möjligen fått effekten att vissa markägare avhållit 

sig från en inskränkning av allemansrätten på vissa områden.  

 

Rättigheterna i regeringsformen gäller endast i förhållande till det 

allmänna. Den enskildes rättigheter och skyldigheter i förhållande 

gentemot tredje man behandlas som nämnt, överhuvudtaget inte i 

konstitutionen. Rimligtvis borde det således heller inte vara 

allemansrätten i förhållande till tredje man som direkt skyddas i RF. 

Med ett sådant förhållningsätt är det nära till hands att istället för att 

se allemansrätten som en civilrättslig bestämmelse, se den som en 

                                                           
42 Bertil Bengtsson, Speciell fastighetsrätt Miljöbalken, Iustus Förlag, Västerås 2010, 

sid. 146f. 
43 Tillsynsmyndigheten får enligt MB 26:11 förelägga ”den som håller stängsel i ett 
område av betydelse för friluftslivet eller i närheten av ett sådant område ordna 

grindar eller annat som behövs för att allmänheten skall kunna komma till mark inom 

ett sådant område som omfattas av allemansrätten.”  
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rättighet bland andra i konstitutionens rättighetskatalog. En rättighet 

som lagstiftaren skall avhålla sig från att inskränka. Det finns stöd 

för en sådan uppfattning i denna studies kapitel 2, 3 och 4.  

 

Enligt förarbeten till allemansrätten uttrycker lagstiftaren att skyddet 

som tillförsäkras den enskildes egendom genom den föreslagna 

bestämmelsen inte får utgöra något hinder mot att allmänheten 

utnyttjar naturen i enlighet med allemansrätten.
44

 Förabeten nämner 

överhuvudtaget inte något om allemansrätten som en civilrättslig 

bestämmelse. Något som kan ses som ett ytterligare stöd för 

uppfattningen om att det fjärde stycket i RF 2:15 är riktat mot 

lagstiftaren.  

 

Studien visar på att markägare har små möjligheter att hindra andra 

enskilda från att utnyttja marken, trots att nyttjande många gånger 

överstiger vad som kan sägas vara godtagbart allemansrättsligt 

nyttjande. Utredningen i kapitel 3 utvisar att det visserligen ofta 

finns lagstiftning på området, emellertid så saknas effektiva rättsliga 

medel för att markägaren ska kunna hävda sin rätt. Något som 

kommer utvisas bero på inskränkningar i skyldigheten för 

kommunala eller statliga institutioner att tillämpa lagstiftningen. 

Lagstiftaren har följaktligen avhållit sig från att stifta lagar som 

begränsar tredje mans möjlighet till markutnyttjande. 

  

 

                                                           
44 Prop.1993/94:117 sid. 18f. 
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2.10 Vilka inskränkningar i äganderätten medför således 

allemansrätten?  

Äganderätten är en negativ frihetsrättighet som samtidigt medger 

individen frihet att använda sin egendom som det behagas, under 

förutsättningen att handlandet inte är lagstridigt. Begränsningar står i 

väsentlig del att finna i förvaltningsrätten, genom förbud och 

tillståndskrav samt genom allemansrätten.  

 

Allemansrätten åberopas av enskilda för att rättfärdiga ett visst 

handlande samt som förklaring till varför de uppehåller sig på 

annans mark. Någon rättslig definition av vad själva begreppet 

allemansrätten egentligen medger existerar inte. MB:s 7:1 stadgar att 

hänsyn och varsamhet ska iakttagas i naturen. Två begrepp som är 

subjektiva. Allemansrättens normativa vaghet medför att den främst 

får sitt innehåll genom motsatsvisa tolkningar av vissa 

straffstadganden.  

 

Allemansrättens rättsliga reglering, det vill säga inskrivningen i det 

4:e stycket i RF 2:15 kan ur markägarens perspektiv sägas innebära 

en inskränkning i hans äganderätt till fastigheten- utan att han har 

rätt till någon ersättning för den. Dess inskrivning i 

rättighetskatalogen innebär att staten i egenskap av lagstiftare bör 

avhålla sig från att inskränka tredje mans tillgång till skog och mark.  

 

Att ge ett exakt svar på frågan om vilken inskränkning i 

äganderätten allemansrätten medför är svårt. Markägaren äger ingen 
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rätt att förbjuda vistelse på marken. Markägaren äger heller inte rätt 

att hindra besökarna från att slå läger, plocka vissa naturalster eller 

elda - såtillvida aktiviteten inte är förbjuden i lag. Markägaren kan 

inte utan vidare sätta upp staket eller annat hinder för tredje mans 

nyttjande eller sätta stopp för laglig kommersiell verksamhet.  

 

Vidden av själva inskränkningen kan således sägas vara beroende av 

vilken typ av aktivitet som förekommer på marken samt i vilken 

utsträckning aktiviteten företas. Inskränkningen är likaså beroende 

av vilka möjligheter och tillvägagångssätt som står markägaren till 

buds för att hindra ett nyttjande som överstiger vad markägaren kan 

anses behöva tåla enligt den gängse allemansrätten. Frågan som 

följaktligen låter sig problematiseras är ifall den offentliga rätten 

skyddar markägaren vid olägenheter som uppkommer på grund av 

tredje mans påverkan på marken. Finns det tillfredställande 

lagstiftning som skyddar markägaren vid övertramp? 
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3. Skyddet för markägaren 

Följande kapitel syftar till att kartlägga och redogöra för enligt lag 

gällande rätt, vid den typen av problem som markägarstudien 

påvisat. Kapitlet ämnar även undersöka vilka möjligheter som står 

markägaren till buds för att få klagan prövad eller åtgärdad hos 

kommunala och statliga institutioner. Finns det lagstiftning som ger 

skydd? Finns det inskränkningar i skyldigheten att tillämpa denna 

lagstiftning?    

 

Metoden som används i kapitlet är att i enlighet med rådande lag 

undersöka vad som gäller i de fall som markägaren har beskrivit. Jag 

har följaktligen som avsikt att studera lagrummen, det vill säga vad 

som gäller enligt lag, för att sedan i kapitlets sista del ställa lag 

gentemot de synpunkter som framkommit i samband med 

markägarstudien.  

 

Kapitlet är uppbyggt i fyra avsnitt, utefter typ av synpunkt. Avsnitt 1 

tar upp lagar som behandlar olika typer av förstörelse. Avsnitt 2 

beskriver regleringen kring uppställandet av tältläger, samt annan 

typ av vistelse på marken och terrängkörning. Avsnitt 3 syftar till att 

klargöra regelverket vid nedskräpning och avsnitt 4 till att se över 

reglerna kring eldning på annans mark. Samtliga avsnitt innehåller, 

förutom aktuella lagrum, institutionella möjligheter till antingen 

lagföring av brott och ett civilrättsligt skadestånd, eller möjlighet att 

få klagan åtgärdad genom förvaltningen. Sista delen i varje avsnitt 

ställer de synpunkter som framhållits av markägare i studien 
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gentemot de uppgifter som framkommit i utredningen. Finns det ett 

visst fog för markägares klagan?     

 

Vissa utvalda rättsstatliga värden, uppställda av bland annat 

professor Åke Frändberg och Europakonventionen återges i fotnoter, 

med syfte att ge texten en tyngd och läsaren en förståelse för de 

uppgifter som framkommer i utredningen. 

 

3.1 Invasionsproblemet 

En stor del av diskursen bland markägare och landsbygdsbefolkning 

har, med stöd av organisationer såsom Lantbrukarnas Riksförbund 

(LRF) och Centerpartiet (C), bottnat i att tredje mans nyttjande 

under senare år ändrat karaktär. Från att ofta ha varit ett småskaligt 

och familjärt bärplockande till att marken numera exploateras, utan 

medgivande från markägare, för kommersiella och vinstdrivande 

verksamheter såsom bärplockning, forsränning, naturturism, och 

terrängcykling. Bengtsson och Westerberg använder begreppet 

invasionsproblem för att beskriva fenomenet när allemansrätten som 

rättsinstitution används av en större grupp individer.
45

 Ett 

invasionsproblem kan sägas föreligga när ett större antal individer 

uppehåller sig på samma plats vilket medför en betydande större 

belastning på marken ”även om alla håller sig inom allemansrättens 

ramar.”
46

  

                                                           
45 Bertil Bengtsson, Speciell fastighetsrätt Miljöbalken, sid. 145. Även Dan 
Westerberg benämner ”massturismen” som ett invasionsproblem (Westerberg, 

Fastighetsjuridik för skogs- och markägare sid.173). 
46 Bertil Bengtsson, Speciell fastighetsrätt Miljöbalken, sid. 145. 
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En grupp på fyra individer som slår läger ett par nätter orsakar inte 

någon större olägenhet. Situationen ser emellertid annorlunda ut om 

ett hundratal personer uppehåller sig på marken.  

 

Ett par mountainbikecyklister på berget orsakar ringa rotskador. 

Men om ett antal cyklister kör samma sträcka varje vecka kan det 

antas riva upp de ytligt belägna granrötterna. Samma sak gäller 

givetvis på privata vägar. Om ett fordon åker på en torr grusväg en 

sommardag uppkommer inga större skador, men vid körande av en 

karavan med minibussar en regnig vecka så kommer skador att 

uppstå. 

 

Likaså märks inte en slängd glasflaska i skogen märkvärt, om 

däremot femton personer lämnar efter sig en veckas skräp blir det 

betydligt mer påtagligt. Avsaknaden av toaletter ute i skogen spelar 

likaså en mycket stor roll när ett sextiotal individer vistas och sover 

på marken under en tid, till skillnad från om ett par individer 

tillbringar en förmiddag ute i skogen.  

 

Risken för skogsbränder ökar då ett större antal individer befinner 

sig i skogen och gör upp eld för matlagning eller för andra ändamål, 

i synnerhet om dessa inte har vana av utomhuseldning. Risken ökar 

än mer om individer dessutom röker och slänger sina fimpar på torr 

mark.   
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I många av de berättelser som markägare delgivit kan ett 

invasionsproblem sägas föreligga och utgöra roten till de synpunkter 

som markägare fört fram.  

 

3.2 Skadegörelse 

Markägare i studien klagar på olika typer av förstörelse, exempelvis 

skog som har huggits ner eller spikats i, samt tallar som skövlats (se 

bland annat MÄ 3, 5 och 6). Markägare har även klagat på 

vägbommar som förstörts (se MÄ 4, 9). Skador uppstår likväl på 

rötter och så vidare, vid terrängkörning, samt vid uppförandet av 

skidspår och röjning av vandringsled (se MÄ 12 och 13). Markägare 

klagar över att anmälan om brott inte leder till åtal, varav de även 

går miste om möjligheten till ersättning genom skadestånd (se bland 

annat MÄ 4 och 5). 

 

Skadegörelse är ett angrepp på en förmögenhet som tillhör annan 

enskild. Med skadegörelse avses att sakens substans minskas eller 

att dess beskaffenhet ändras på något annat sätt, exempelvis genom 

att något främmande ämne tillsätts eller genom att saken tas isär.
47

 

Det finns olika grader av skadegörelsebrott: skadegörelse, ringa 

skadegörelse och åverkan. Skadegörelse är inte enbart ett brott enlig 

BrB, utan kan även leda till ett civilrättsligt skadestånd.  

 

Följande avsnitt syftar till att redogöra för vad som enligt lag är 

skadegörelsebrott. Avsnittet behandlar först aktuella lagrum och 

                                                           
47 Källa: lagkommentarer till BrB kap. 12, Karnov. 
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därefter utsikterna i att en polisanmälan leder till åtal, 

strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. En fastighetsägare kan 

känna sig missnöjd över att en förundersökning läggs ner. 

Möjligheterna att klaga under sådana omständigheter bemöts även 

under rubriken åtalsmöjligheten. Därefter behandlas eventuella 

möjligheter till ett civilrättsligt ansvarsanspråk för den brottsutsatte 

markägaren. Avsnittet avslutas med en summering och 

sammankoppling med eventuella brister i skyddet för äganderätten. 

Finns det fog för markägares klagan?  

 

3.2.1 Lagrum 

Det finns som tidigare nämn, olika grader av skadegörelsebrott. Den 

som uppsåtligen förstör eller skadar egendom kan dömas för 

skadegörelse till böter eller fängelse i högst ett år, BrB 12:1. Om 

brottet som anges i BrB 12:1 är att betraktas som ringa skadegörelse 

är påföljden istället böter. Även ett nyttjande av annans mark som 

resulterar i ringa skada och som är till men för annans rätt, räknas 

som ett straffrättsligt otillåtet nyttjande och faller därmed utanför 

den allemansrättsliga nyttjanderätten. Brottet benämns åverkan och 

böter kan utdömas enligt BrB 12:2. Åverkan avser tillgrepp i skog 

och mark. Ett olovligt tagande av viss typ av naturalster är att 

betrakta som åverkan. Användandet av växande lövträd till 

lägerslagning skulle exempelvis falla in under beteckningen 

åverkan.  
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Till naturalster räknas växande träd, gräs och ris, gren, näver, bark, 

löv, bast, ollon, nötter, kåda samt vindfälle, sten, grus, torv ”eller 

annat sådant, som ej är berett till bruk,” BrB 12:2. Vid åverkan tas 

hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter. Tager 

någon i skog eller mark olovligen sådant som avses i 12:2 och 

brottet inte är enligt vad där sägs att anse som åverkan, träder istället 

kapitel 8 i BrB angående tillgrepp in. Det innebär att tillgreppet i 

stället ska bedömas som stöld, BrB 8:11.
48

 I straffsatsen återfinns 

fängelse i högst två år, BrB 8:1. Om brottet är att anse som ringa är 

påföljden för snatteri böter eller fängelse i högst sex månader, BrB 

8:2.  

 

Frågan om när ”tagandet” skall ses som stöld har prövats av Högsta 

domstolen (HD).
49

 Målet rörde ett olovligt plockande av en större 

mängd vitlav. Bedömningen som då gjordes var, med hänsyn till 

värdet och övriga omständigheter, att plockandet utgjorde stöld. 

Sakfrågan i målet bestod i om huruvida den aktuella vitlaven var av 

sådan beskaffenhet att den skall omfattas av uttrycket ”annat sådant, 

som ej är berett till bruk" då mossor och lavar inte uttryckligen har 

nämnts av lagstiftaren i den ifrågavarande bestämmelsen (BrB 12:2). 

HD uttalade att en skillnad mellan de alster som inte får tas 

olovligen och de som får plockas av envar är, att de förra typiskt sett 

                                                           
48 Gränsdragningen åverkan–stöld får enligt lagkommentarer göras på samma sätt som 

snatteri–stöld. Vid tillgrepp i butiker, där värdet av det tillgripna normalt är avgörande 

för rubriceringen av värdegränsen mellan stöld och snatteri, är värdet numera satt till 1 
000 kr, se exempelvis NJA 2009 s. 586.  För gränsdragningen mellan skadegörelse 

eller åverkan kan vägledning återfinnas genom exempelvis NJA 1988 s. 351. 
49 Se NJA 1986 s. 637. 
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lättare kan exploateras. ”Vitlaven kan ofta hopsamlas i stora 

mängder på relativt kort tid och med en avsevärd ekonomisk 

vinning. Om exploatering sker i större omfattning kan långsamheten 

i lavens återväxt medföra skador även på marken och på övrig 

växtlighet.” Det framstod enligt HD mot denna bakgrund som 

befogat att anse vitlav vara en naturprodukt, som inte får tas utan 

markägarens tillåtelse. Däremot tillade Domstolen att ”likasom 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.”  

 

3.2.2 Åtalsmöjligheten   

Vid en anmälan om brott leder polismyndigheten brottsutredningen, 

polislag (1984:387) (PL) § 2. Förundersökningen avgör om åtal ska 

väckas eller inte. Vid mindre allvarliga brott utförs 

förundersökningen av polisen, rättegångsbalken (1942:740) (RB) 

23:3. Ett eventuellt åtal för brott väcks sedan av åklagare genom 

stämning vid tingsrätt, RB 20:1. För de allra flesta brott har 

åklagaren så kallad absolut åtalsplikt. Det innebär att åklagaren är 

skyldig att väcka åtal. En förundersökning behövs emellertid inte, 

under vissa förutsättningar, inledas. Förundersökningen kan 

dessutom läggas ner och ett beslut om åtalsunderlåtelse kan fattas.   

 

Lagstöd för att inte inleda en förundersökning återfinns i RB 23:1 i 

de fall när det är uppenbart att brottet inte går att utreda. Enligt 

lagkommentarer kan dessa bestå av praktiska förutsättningar. 
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Förundersökning kan dessutom läggas ned om fortsatt utredning 

skulle kräva kostnader som inte står i rimligt förhållande till sakens 

betydelse och ifall det kan antas att brottets straffvärde inte 

överstiger fängelse i tre månader eller om det kan antas att åtal för 

brottet inte skulle komma att ske till följd av bestämmelser om 

åtalsunderlåtelse, RB 23:4 a. Det finns en möjlighet till 

åtalsunderlåtelse när det står klart att brott begåtts, det handlar 

emellertid främst om personer under 18 år och ifall brott erkänts. 

Åtalsunderlåtelse har emellertid ingen närmare betydelse för de 

typer av situationer som uppsatsen behandlar. Det som här framstår 

som relevant är möjligheterna till åtalsbegränsning.  

 

För att en förundersökning överhuvudtaget ska kunna leda vidare till 

åtal ska brott kunna styrkas och bindas till ett subjekt. Ovanstående 

rekvisit förefaller en aning problematiska i de fall där brott begåtts i 

en skog och när flera enskilda uppehållit sig där. Det kan således 

sägas föreligga praktiska hinder för att en förundersökning inte ska 

inledas i enlighet med RB 23:1. Likaså kan en utredning om 

skadegörelsebrott bedömas kräva kostnader som inte står i rimligt 

förhållande till sakens betydelse, varav förundersökningen kan 

läggas ned med stöd av RB 23:4 a. Tas inte gärningsmannen på bar 

gärning eller om markägaren inte kan peka ut den skyldige finns 

följaktligen risk för att anmälan läggs ner utan utredning. En 

anmälan om skadegörelse som orsakats genom att någon huggit ner 

grenar på ett träd eller slagit in spik i dem, hamnar troligtvis under 

åtalsbegränsningsreglerna. Förmodligen sker detsamma ifall 
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exempelvis rötter har körts sönder av ett antal fyrhjulingar eller om 

annan liknande förstörelse har begåtts.  

 

Även i de fall där skadan varit mer omfattande, exempelvis vid 

röjande av växtlighet för skapandet av en vandringsled eller 

sönderslagna hänglås vid en vägbom, hamnar utredningen 

antagligen inte högt upp på polisens prioriteringslista.
50

 Det är även 

troligt att ett beslut att inte inleda en förundersökning påverkas av 

åtalsbegränsningsreglerna det vill säga, att en förunderökning inte 

inleds om det står klart att åtalsbegränsningsreglerna kan träda in. 

 

Därjämte statuerar BrB 12:6 en så kallad särskild 

åtalsbegränsningsregel ”åverkan eller tagande av olovlig väg må, 

om brottet endast förnärmar enskilds rätt, åtalas av åklagare 

allenast om åtal av särskilda skäl finnes påkallat ur allmän 

synpunkt.” Enligt lagkommentarer omfattar åtalsbegränsningsregeln 

även sådana tillgreppsbrott som skall bedömas som åverkan.
51

  

 

Den enskilde markägaren kan känna sig missnöjd över att ett 

skadegörelsebrott inte leder vidare till åtal. Vilka möjligheter gör sig 

                                                           
50 För vidare intresse diskuteras i propositionen om förundersökningsbegränsningar m. 
m, bland annat möjligheten att lägga ner förundersökningen i anslutning till 

angelägenheten att polisens resurser fördelas så att de i större utsträckning sätts in för 

att bekämpa den allvarliga brottsligheten. (Prop. 1981/82:41 
Förundersökningsbegränsningar m. m sid. 12ff). 
51 Intressant att notera är att brott som rör statens eller kommunens rätt, eller något 

annat offentligt intresse, faller enligt BrB 12:6  under allmänt åtal. Ett skäl för åtal kan 
följaktligen vara att åverkan på enskild egendom är till förfång för allmänheten, t.ex. 

förstörelse av turlistor eller skyltar. I annat fall finns för handlingar, som bedöms som 

åverkan, ett direkt lagstöd för att lägga ner.   



50 
 

då gällande för henne eller honom? I praxis finns vissa möjligheter 

att klaga på en åtalsnedläggning det vill säga, åtalsunderlåtelse, 

åtalsbegränsningsregeln eller beslutet att inte inleda en 

förundersökning. Klagomål över åtalsnedläggning eller beslut att 

lägga ner en förundersökning skickas till den lokala 

polismyndigheten eller åklagarkammaren där beslutet fattades, 

beroende av om målet är av enkel beskaffenhet eller inte.  

 

Vid missnöje med det beslut som fattats av förundersökningsledaren 

finns ej möjlighet att överklaga beslutet. Däremot kan en begäran 

om överprövning av beslutet ställas. Har polisen varit 

förundersökningsledare är det åklagaren som ska ompröva ärendet. 

Är det åklagaren som meddelat beslutet faller överprövningen på 

den närmaste högre åklagaren. Överprövningsrätten beträffande 

beslut att lägga ner förundersökningen härleds ur RB 7:5, i 

kombination med regeln i RB 7:2 om riksåklagarens respektive 

överåklagarnas ansvar för åklagarverksamheten. Härmed åsyftas 

överordnad åklagares rätt att på begäran eller på eget initiativ, ta upp 

ett åklagarbeslut om nedläggning till förnyad prövning.  

 

Överprövningsförfarandet är inte författningsreglerat. Enligt 

lagkommentarer har emellertid Riksdagen tagit ställning till 

principerna för förfarandet. Uttalandena i 1985 års 

budgetproposition (prop. 1984/85:100, bilaga 4) har, tillsammans 

med numera upphävt cirkulär från Riksåklagaren (RÅ), RÅC 1:108, 

varit vägledande för den praxis som har utvecklats.  Den som inte är 
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nöjd med ett åklagarbeslut om nedläggning kan vända sig till 

överåklagaren i dennes egenskap av tillsynsorgan och begära 

beslutet överprövat. Överåklagarens beslut kan sedan i sin tur 

överprövas av riksåklagaren. RÅ:s beslut i brottmålsfrågor kan inte 

överklagas. Sådana beslut som redan har prövats av åklagare på två 

nivåer tas normalt heller inte upp till prövning av RÅ.
52

 

 

Eftersom det är fråga om ett oreglerat förfarande finns det heller inte 

några regler som begränsar rätten att begära överprövning. Enligt 

Justitieombudsmannen (JO) kan i princip alla beslut av en åklagare 

bli föremål för överprövning.
53

 Enligt lagkommentarer begränsas 

emellertid prövningen normalt sett till framställningar från någon 

som kan antas ha ett berättigat intresse i saken, företrädesvis 

målsägande eller misstänkt. En framställning om överprövning kan 

göras så länge ett ärende kan bli föremål för åklagarprövning, det 

vill säga preskriptionstidpunkten bildar den yttersta gränsen.  

 

Ett åklagarbeslut anses enligt etablerad praxis, kunna ”över” prövas 

av den åklagare som har fattat det ursprungliga beslutet eller av 

någon annan åklagare på samma nivå. Hänsynen till inblandade 

parter och till stabiliteten i rättslivet kräver dock, som RÅ även 

yttrat, att ett beslut inte får ändras utan att det finns anledning till 

det.
54

  

                                                           
52 Se prop. 1984/85:100 bil. 4 sid. 69 f Budgetpropositionen 84/85. Beträffande den 
utredning som föregick förslaget, se DsJu 1983:19 sid. 63 f. 
53 JO 2002/03 sid. 108. 
54 Jmf. JO:s ämbetsberättelse 2002/03, Dnr 1245-2000, sid 111. 
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Utan nya bevis i ärendet uppkommer således troligtvis svårigheter 

för markägaren att få en begäran om överprövning av en nedlagd 

förundersökning eller åtalsnedläggning beviljad att återupptas. Det 

är tveksamt om förundersökningen skulle återupptas med tanke på 

brottets art och den troliga svårigheten med att binda brott till 

gärningsman.    

 

Ett JO uttalande (Dnr 1245-2000) angående riktlinjerna för 

överprövningsrätten styrker uppfattningen om att markägare, vars 

förundersökning läggs ner, har små möjligheter till att få ett besvär 

däröver beviljat utan uppkommandet av nya omständigheter.  JO 

yttrar att en överprövning av ett åklagarbeslut i princip bara sker en 

gång. En begäran om överprövning bör enligt JO normalt inte 

föranleda överprövning, om det inte finns särskilda skäl för att ta 

upp saken. JO påpekar likaså att ”reglerna om omprövning i 27 § 

förvaltningslagen (1986:223) är inte tillämpliga i åklagarväsendets 

brottsbekämpande verksamhet.
55

  

 

3.2.3 Civilrättsligt ansvarsanspråk                                 Den som orsakar en skada på någon annans person eller egendom ska som huvudregel ersätta denna skada. Skadeståndet har således främst ett reparativt syfte. Skadeståndet tillhör civilrätten och är gällande två enskilda emellan. Det är viktigt att inte förväxla skadestånd med böter, som gäller mellan den 

Den som orsakar en skada på någon annans person eller egendom 

ska som huvudregel ersätta denna skada. Skadeståndet har således 

främst ett reparativt syfte. Skadeståndet tillhör civilrätten och är 

gällande två enskilda emellan. Det är viktigt att inte förväxla 

skadestånd med böter, som gäller emellan den enskilde och staten 

samt innehar ett straffande syfte. Huvudregeln är att "den som 

                                                           
55 Se 32 § nämnda lag.  
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uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada 

skall ersätta skadan", skadeståndslag (1972:207) (SkL) 2:1.  

 

Inom straffrätten är uppsåt däremot ett krav för att någon ska kunna 

dömas, såvida inte brottsbeskrivningen uttryckligen anger att det 

räcker med oaktsamhet/vårdslöshet. Följaktligen räcker det många 

gånger med att skada vållats genom vårdslöshet för att ett 

civilrättsligt skadeståndskrav ska kunna riktas mot annan enskild, till 

skillnad från straffrätt där rekvisitet uppsåt även ska vara uppfyllt för 

en fällande dom.  

 

Ett skadeståndsanspråk förutsätter emellertid en känd gärningsman 

då domstolen inte kan fastställa en skadeståndsskyldighet gentemot 

någon vars identitet inte är känd. Något som givetvis förutsätter 

efterforskning och fastställandet av en gärningsman genom en 

förundersökning.  

 

3.2.4 Summering och en sammankoppling med markägarstudien       

Syftet med denna studie är dels att se huruvida ett skydd i lag 

uppställs för markägaren mot den typen av brott som 

markägarstudien utvisar, dels att se till möjligheten att få klagan 

prövad och därmed vid brott möjlighet till upprättelse. Själva 

lagförandet av ett begånget brott kan sägas utgöra grunden för 
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statens upprätthållande av rättsordningen och enskildas tilltro till 

rättssystemet.
56

  

 

Utredningen visar på att brottsbalken ställer upp ett skydd gentemot 

den typ av handlingar som orsakar olika typer av förstörelse. Den 

som förstör eller skadar egendom kan dömas för skadegörelse till 

böter eller fängelse i högst ett år, BrB 12:1. Även ett nyttjande av 

annans mark som resulterar i ringa skada är olagligt och kan 

bedömas som åverkan enligt BrB 12:2. Ett olovligt tagande av 

naturalster faller exempelvis under lagrummet åverkan. Överstiger 

tagande vad som kan anses vara ringa, träder istället BrB:s 8:e 

kapitel om tillgreppsbrott in.  

 

Det finns följaktligen ett lagskydd gentemot handlingar som 

resulterar i förstörelse genom användandet av exempelvis lövträd till 

lägerslagning och så vidare. Det som fastighetsägare i 

markägarstudien klagat på är inte heller avsaknaden av lagstöd. 

Klagan har istället riktats emot att anmälan om brott läggs ner och 

                                                           
56 Uppmärksamhet bör ägnas åt det för rättsstatsideologin och för rättsäkerheten stora 

vikt att myndigheterna upprätthåller rättsordningen. Om myndigheterna inte kan 
åstadkomma att enskilda till största del verkligen rättar sig efter gällande lagstiftning 

skapas rättsosäkerhet. ”Samhället har en skyldighet att verka för att de regler som 

finns också upprätthålls. Det är nödvändigt att medborgarna upplever att 
rättsväsendet fungerar på ett rättvist och korrekt sätt. Om straffsystemet framstår som 

ineffektivt och orättvist, kommer också de grundläggande normer som systemet är till 

för att upprätthålla att förlora sin legitimitet. I längden är detta förödande för den 
allmänna laglydnaden” (Prop.1984/85:100 Bilaga 4 sid.18). 

Professor Frändberg tar som exempel vid rådande rättsosäkerhet upp de 

medborgargarden som skapas när myndigheten inte lyckas upprätthålla 
rättsordningen. Medborgargard kan uppstå när risken för upptäckt vid begångna brott 

är låg och enskilda bestämmer sig för att ta lagen i egna händer (Åke Frändberg, 

Rättsordningens idé, Skrift till Rättsfondens seminarium 2005, Uppsala 2005).  
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inte leder till åtal. Polis kommer enligt markägares utsagor inte ens 

ut till brottsplatsen efter anmälan. Finns det således fog för deras 

klagan? 

 

Utredningen visar på att lagstöd finns för åtalsnedläggning, det vill 

säga, åtalsunderlåtelse bland annat för underåriga, en 

åtalsbegränsningsregel om fortsatt utredning skulle kräva kostnader 

som inte står i rimligt förhållande till sakens betydelse och det kan 

antas att brottets straffvärde inte överstiger fängelse i mer än tre 

månader (RB 23:4 a), samt att beslut kan fattas om att inte inleda en 

förundersökning enligt RB 23:1. Troligt är även att ett beslut att inte 

inleda en förundersökning påverkas av åtalsbegränsningsreglerna, 

det vill säga, att en förunderökning inte inleds om det står klart att 

åtalsbegränsningsreglerna kan träda in.  

 

Brotten markägare klagat över är av sådan art att de troligtvis faller 

under åtalsbegränsningsregeln. Åtalsbegränsningsregeln träder, som 

nämnts in, då skadans ekonomiska värde inte uppnår summor som 

står i rimlig kostnad till sakens betydelse. Åtalsbegränsningsregeln 

kan även träda in då brotten begås i terrängmark, det vill säga i 

skogsmark på grund av utredningssvårigheten. Brotten som 

markägare klagat på har begåtts på en plats där flera personer vistats 

samtidigt. Dessa omständigheter leder sannolikt till att brott, inte 

utan en omfattande utredning, kan bindas till en gärningsman. 

Åverkan faller dessutom under den särskilda 

åtalsbegränsningsregeln i BrB 12:6. Även om gärningsmannen 
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skulle vara känd, finns således för åklagaren en möjlighet att inte 

åtala, eftersom det inte är påkallat ur allmän synpunkt i enlighet med 

den särskilda åtalsbegränsningsregeln i BrB 12:6. Sammantaget kan 

alltså en bedömning göras att den typen av skadegörelsebrott som 

markägare haft synpunkter på inte kommer att leda till åtal.   

 

Vilken möjlighet finns för den enskilde markägaren vid missnöje 

med åtalsnedläggning? Tillgången till effektiva rättsmedel under 

sådana omständigheter som markägare för fram framstår som 

begränsade. En klagan ställd eller, en begäran om omprövning av ett 

nedläggningsbeslut eller åtal, är inte författningsreglerad. Det 

framkommer emellertid att möjlighet finns och härleds ur RB 7:5, i 

kombination med regeln i RB 7:2. RÅ och JO har emellertid uttalat 

att det för rättsäkerheten är av vikt att en överprövning endast sker i 

begränsade fall och endast då det framkommit nya omständigheter.   

 

En förutsättning för att få civilrättslig ersättning för skada är en känd 

gärningsman. Utan åtal och känd gärningsman förefaller ett 

skadeståndskrav vara problematiskt.
57

 

                                                           
57 När organ som opartiskt prövar och auktoritativt avgör tvister emellan enskilda och 

överheten, eller enskilda emellan inte finns tillgängliga av överheten, råder rättslöshet. 
Rättslöshet föreligger exempelvis när möjlighet till besvär saknas. Rätten till effektiva 

rättsmedel stöds av Europakonventionens artikel 13. Artikel 13 ställer upp ett 

materiellt krav på att de nationella staterna tillhandhåller effektiva rättsmedel för dem 
vars konventionsrättigheter kränkts. Ett effektivt rättsmedel är ett rättsmedel som 

medger tillfredställande prövning av ett klagomål, oavsett om det leder till framgång 

för klagande. Artikeln kräver inte ett rättsmedel inför domstol, administrativa 
rättsmedel kan vara tillräckliga. Emellertid ska en reell prövning garanteras. För att ett 

rättsmedel ska vara effektivt räcker det inte med att det formellt existerar enligt lagen. 

En praktisk möjlighet måste finnas för berörda parter att använda sig av rättsmedlen 
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Ovanstående har utvisat att det finns vissa inskränkningar i 

skyldigheten att tillämpa lagstiftningen som ska skydda markägaren 

gentemot den typen av brottsliga handlingar vilka står beskrivna i 

det aktuella kapitlet. Ett visst fog för markägares klagan verkar 

således finnas. 

 

3.3 Tältläger och terrängkörning  

Markägare i studien klagar på uppförandet av olovliga tältläger 

som pågått en längre tid och som är bebodda av ett större antal 

individer (se bland annat MÄ som 1 hade en lägerslagning som 

pågick under cirka 2 veckor, MÄ 3 hade ett 20-tal personer boende 

på marken under cirka 3 månader, MÄ 5 hade 170 personer boende 

på marken under cirka 2 månader). Markägare klagar över att den 

institutionella möjligheten som finns för att få till stånd en avhysning 

är ekonomiskt betungande, byråkratisk, samt att det inte finns några 

garantier på att de boende inte återkommer efter en avhysning. 

Markägare har även klagat på sönderkörda enskilda vägar vilket 

orsakat stora omkostnader för den enskilde fastighetsägaren. Vägar 

i skogen är av en absolut nödvändighet för att bland annat 

skogsmaskiner ska kunna ta sig fram (se MÄ 3 med flera). 

Terrängkörning i naturen orsakar skador på rötter så att skogen dör 

och djupa diken uppstår, varav skogsmaskiner och dylikt inte kan 

komma fram (se bland annat MÄ 12 och 13). Fordonskörning på 

snötäckt mark är likaså problematisk, då skadorna först 

                                                                                                                
(Hans Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, Norstedts juridik, fjärde 

upplagan, Vällingby 2012, sid. 507f). 
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uppmärksammas på våren i samband med brukandet av 

jordbruksmarken (se MÄ 4). 

 

Att uppehålla sig på annans mark medges till viss del av 

allemansrätten. Lägerslagning är exempelvis tillåtet.
58

 Det är inte 

preciserat i författning hur många nätter som enskilda får vistas på 

marken. Att kortare uppehåll är förenliga med allemansrätten är 

enligt bland annat Naturvårdsverket, inte omtvistat, oklarheterna 

föreligger först vid längre vistelser.  

 

”En tveksam fråga är i vad mån tältning utan markägarens tillstånd 

träffas av straffbestämmelse. Att tälta innebär ju ibland viss 

grävning; kanske kan tältaren rentav anses ”bygga” på annans 

fastighet eller skilja markägaren från besittningen av ett litet stycke 

mark? Men kortvarig tältning brukar inte bedömas på detta sätt. Det 

avgörande är nog att detta inte ses som något verkligt 

besittningsintrång. Tidsgränsen sägs ibland vara ett dygn, men det 

är svårt att finna ett auktoritativt stöd för att just denna gräns skulle 

vara juridiskt betydelsefull.”
59

  

 

Straffrättsliga bestämmelser utgör den yttersta gränsen för vad som 

är tillåten vistelse på annans mark och vid ett nyttjande som 

överstiger vad markägaren får anses tåla enligt allemansrätten kan 

det enligt BrB bli tal om egenmäktigt förfarande, BrB 8:8. 

                                                           
58 Prop.1993/94:117 sid. 18. 
59 Bertil Bengtsson, Allemansrätten - vad säger lagen? Naturvårdsverket och 

författaren 2004, sid. 41f. 
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Allemansrätten tillåter även att kommersiella aktiviteter företas på 

marken (se exempelvis Forsränningsmålet referat i nästa avsnitt 

(NJA 1996 s. 495)). Något uttryckligt stöd för markägare att 

förhindra kommersiella aktiviteter eller organiserad bosättning på 

marken finns inte i lagstiftningen. MB 12:6 föreskriver emellertid en 

generell allmän anmälningsskyldighet eller samrådsplikt för 

verksamheter som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön.
60

 

Anmälan ska ske av nyttjaren till Länsstyrelsen senast 6 veckor 

innan aktiviteten äger rum.
61

 Enligt förordning (1998:904) om täkter 

och anmälan för samråd (FTS) ska anmälan om samråd göras innan 

flera olika verksamheter påbörjas, § 7. I propositionen till MB kan 

utläsas att föreskrift om anmälningsplikt för samråd ska kunna 

införas för verksamheter som innebär att friluftsliv organiseras, 

                                                           
60 De intressekollisioner mellan markägare och kanalisatörer som kan uppkomma vid 
markutnyttjande diskuteras i förarbeten till MB, där Regeringen även konstaterar att 

friluftslivets intressen ibland kan kollidera med natur- och kulturvårdens. Aktiviteter 

kan bedrivas på ett sätt som inte stämmer överens med markägarens intressen. En 
form av frilufsliv kan dessutom störa en annan (Prop. 1997/98:45, del 1 sid. 301). 

Regeringen ansåg således, i enlighet med Miljöbalksutredningen, att en möjlighet att 

få en bättre bild av vilka aktiviteter som förekommer i känsliga områden, samt en 
möjlighet att genom förelägganden och förbud ingripa mot verksamheter som är 

skadliga för naturmiljön, skulle skapas genom en generell anmälningsplikt. Det kan 
dessutom föreligga ett särskilt intresse i att få till stånd en anmälan så att tillsynen kan 

skötas (Prop. 1997/98:45, del 1 sid. 303–306). 
61 I Länsstyrelsens information angående samråd står: Länsstyrelsen kontaktar inte 
markägaren. Tillstånd från markägaren får du som anmäler om samråd själv ansvara 

för att införskaffa (http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/miljo-och-

klimat/verksamheter-med-miljopaverkan). Anmälningsärenden av det slag som avses 
här ska emellertid handläggas enligt förvaltningslagen (1986:223) (FL). I den lagen 

finns bland annat regler om partsinsyn och myndigheters kommunikationsskyldighet. 

En anmälan om samråd ska bland annat innehålla uppgifter om fastighetsägaren FTS § 
8. Det borde därför föreligga en tillfredsställande garanti för att fastighetsägare, 

nyttjanderättsinnehavare och eventuellt andra som berörs av ärendet får kännedom om 

den aktuella verksamheten och innehållet i anmälan.   

http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan
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exempelvis vid uthyrning av kanoter eller uppförandet av 

skoterleder.
62

 

 

En annan typ av handlande som framkommit genom 

markägarstudien är fordonskörning i terräng. Allemansrätten 

medger, under vissa förutsättningar, tredje man att färdas på egna 

ben, på cykel, eller häst på annans mark. Allemansrätten omfattar 

däremot inte snöskoteråkning och annan motoriserad trafik. Enligt 

terrängkörningslagen (1975:1313) (TKL) är det emellertid inte 

förbjudet att köra på snötäckt jordbruksmark eller på snötäckt 

skogsmark med plant- eller ungskog om det är uppenbart att 

körningen kan ske utan risk för skada på marken eller skogen, TKL 

§ 1. Terrängkörningsförordning (1978:594) (TKF) innehåller 

därjämte en allmän hänsynsregel för alla som färdas i terräng, TKF 

2:1. Körningen måste ske på så sätt att mark och växtlighet inte 

skadas. Förbud att köra enligt TKL sammanfaller emellertid inte 

alltid med förbudsbestämmelser enligt andra lagar. Det medför att 

körning som är tillåten enligt terrängkörningslagstiftningen ändå kan 

vara förbjuden enligt BrB. Likaså är det förarens ansvar att ta reda 

på vad som gäller på den enskilda vägen.
63

 På en enskild väg som 

fastighetsägaren inte erhåller statligt eller kommunalt bidrag för, 

äger fastighetsägaren rätt att förbjuda körning. Det är heller inte 

tillåtet att exempelvis ta en olovlig väg över grödor eller att beträda 

tomtmark. 

                                                           
62 Prop. 1997/98:45 Miljöbalk, del 1 sid. 300ff. 
63 Om ägaren till den enskilda vägen förbjuder körning på den ska förbudet märkas ut 

med vägmärke eller på annat tydligt sätt, exempelvis genom en vägbom. 
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Följande avsnitt syftar till att redogöra för vad som gäller enligt lag 

vid uppförandet av tältläger och terrängkörning. Avsnittet behandlar 

först aktuella lagrum. När utgör handlandet ett brott? Vilka är 

åtalsmöjligheterna vid brott och vilka skadeståndsmöjligheter finns 

vid skada? Markägarens avhysningsmöjligheter behandlas därefter. 

Avsnittet avslutas med en summering och en sammankoppling med 

markägarstudien. Finns det fog för markägares klagan i 

markägarstudien?  

 

3.3.1 Lagrum                               Straffrättsliga bestämmelser utgör den yttersta gränsen för vad som får anses vara en tillåten vistelse på annans mark. Egenmäktigt förfarande enligt BrB 8:8 kan föreligga då markägaren utestängs från sin besittning av fastigheten. Sanktionen är böter eller fängelse i högst sex månader. 

Lagrummet BrB 8:8 ger utrymme för besittningsrubbning genom 

bland annat intrång i annans besittning av fastighet, samt genom 

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. Enligt 

lagkommentarer skulle det kunna vara aktuellt då intrång sker i 

större omfattning och då utnyttjande av marken blir för intensiv och 

klart överstigit vad fastighetsägaren måste tåla på grund av 

allemansrätten, BrB 8:8.
64

 Det finns ett avgörande från HD som kan 

ge viss vägledning till hur mycket en fastighetsägare ska behöva tåla 

när det gäller användningen av hans mark.    

 

                                                           
64 Ytterligare ett existerande straffrättsligt skydd är om vistelsen kan betraktas som 

hemfridsbrott. Hemfrid betecknar det skydd en persons hem och därmed jämförbara 

områden åtnjuter. Hemfridsbrott faller dock utanför avgränsningen för den aktuella 
studien. Hemfridsbrott kan den dömas till som olovligen intränger eller kvarstannar 

där annan har sin bostad. Det kan både röra sig om hus eller på gård, straffet är böter, 

samt fängelse vid brott betraktat som grovt i högst två år, BrB 4:6.  
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I skadeståndsmålet ”Forsränningsmålet” prövade HD huruvida 

uthyrning av kanoter och organisation av forsränning gick utöver 

vad en fastighetsägare måste tåla med hänvisning till 

allemansrätten.
65

 Målet rörde en företagare som hyrde ut kanoter och 

anvisade till en närbelägen fors. Domstolen slog fast att 

verksamheten översteg vad markägaren borde tolerera då 

uthyrningen var omfattande och skador uppkom på marken. Att 

verksamheten bedrevs i kommersiellt syfte ansågs emellertid inte 

vara otillåtet. HD uttalade att ”även om allemansrätten tillkommer 

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 längre får utnyttjas på det viset. Hinder förelåg 

inte mot att allemansrätten utnyttjats kommersiellt. Det som 

bedömdes av domstolen var olägenheten som uppkom, samt 

storleken på skadorna. Eftersom utnyttjandet hade orsakat skada och 

olägenhet fann HD att organisatören saknade rätt, att utan 

medgivande från fastighetsägaren, arrangera den organiserade 

forsränningen.  

 

I Forsränningsmålet slog således HD fast att allemansrätten kan 

nyttjas i kommersiellt syfte och av flera personer samtidigt. Däremot 

är vissa beteenden som ofta förknippas med kommersiellt 

utnyttjande av allemansrätten, straffrättsligt reglerade. 

                                                           
65 NJA 1996 s. 495. 
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Verksamhetsutövarens brott mot anmälningsplikten enligt MB 12:6, 

kan rubriceras som otillåten miljöverksamhet i enlighet med MB 

29:4. Om en gärning enligt MB 29:4 är att betrakta som ringa döms 

inte till ansvar. En gärning är att anse som ringa om den framstår 

som obetydlig med hänsyn till det intresse som är avsett att skyddas 

genom straffbestämmelsen. 

 

Markägare i studien klagade även på fordonskörning i terräng och på 

enskilda vägar. Som huvudregel gäller emellertid att all 

fordonskörning på barmark är förbjuden, TKL § 1.
66

 För den som 

med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot terrängkörningsförbudet 

är straffet böter, TKL § 4. Straffansvar utgår om gärningen är ringa.  

 

Beträffande användandet av enskild väg gäller följande; förutsatt att 

markägaren inte får bidrag, kommunalt eller statligt, för sin väg har 

markägaren rätt att slippa obehörig fordonstrafik på enskild väg. 

Markägares rätt att hindra obehöriga från att använda privat väg 

regleras av trafikförordningen (1998:1276) (TraF) 10:10. 

Överträdelse medför bötestraff, TraF 14:3.  

 

Markägare ska heller inte behöva tåla att utomstående färdas över 

den egna tomten, plantering eller annan äga utan tillåtelse. Tagande 

av olovlig väg regleras genom BrB 12:4. Enligt kommentarerna till 

                                                           
66 Med terräng åsyftas allt område som inte är väg, förordning (2001:651) om 

vägtrafikdefinitioner (FDEF) § 2. 
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paragrafen sker ett tagande av olovlig väg genom att någon åker, 

rider, går eller använder sig av annat färdmedel över ett område som 

inte är väg. Skillnad görs på tagande av olovlig väg över tomt och 

plantering, eller om aktiviteten sker på andra ägor. Av 

lagkommentarer till tagande av olovlig väg framgår att tagande av 

väg över andra ägor endast är straffbart om de kan skadas. Ett 

olovligt tagande av väg över tomt eller plantering är däremot 

straffbart med böter, oavsett om skada skett eller ej, BrB 12:4.
67

 

Samtidigt kan en tillfällig genväg över annans mark även utgöra 

skadegörelse enligt BrB:s kapitel 12. Var själva tomtgränsen går är 

emellertid till viss del tveksamt,
68

 men av stor betydelse då 

brottsrubriceringen istället kan bli hemfridsbrott. 

 

3.2 Möjlighet till åtal och möjlighet till civilrättsligt 

ansvarsanspråk 

Vid brott som beskrivna ovan, där exempelvis terrängkörning 

orsakat skada eller annan typ av skada på enskilda vägar, är det 

sannolikt att en åtalsnedläggning blir aktuellt. Det vill säga att 

brottets art och placering leder till ett beslut om åtalsunderlåtelse, 

inträdandet av åtalsbegränsningsregeln eller ett beslut att inte inleda 

en förundersökning (jmf avsnittet om åtalsmöjlighet vid 

skadegörelse). Det är sannolikt att både utredningens kostnad och 

                                                           
67 Om genvägen kan anses som permanent kan det även bli fråga om egenmäktigt 
förfarande med böter eller fängelse på straffskalan, BrB 8:8. Går vägen över annans 

tomt kan det bli fråga om hemfridsbrott och böter, i enlighet med BrB 

4:6. Egenmäktigt förfarande behandlas nedan i anslutning till kapitlet om tältläger. 
68”Vad är då tomt? Detta begrepp har central betydelse för allemansrättens del, men 

dessvärre är det svårt att precisera det” (Bertil Bengtsson, Allemansrätten - vad 

säger lagen? sid. 16f).  
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omfattning inte skulle bedömas stå i proportion till brottets art om 

markägaren finner terräng eller enskild väg förstörd. Dessutom utgår 

straffansvar vid terrängkörning som är att anse som ringa, varav en 

förundersökning troligtvis inte inleds.  

 

BrB 12:6 statuerar därtill en särskild åtalsbegränsningsregel där 

åverkan eller tagande av olovlig väg endast ska åtalas av åklagare 

ifall åtal av särskilda skäl är påkallat ur allmän synpunkt. Brottet 

egenmäktigt förfarande har däremot ett högre straffvärde och borde 

kunna leda till åtal.  

 

Ett skadeståndsanspråk kan krävas vid skador på marken, det fordrar 

emellertid en känd gärningsman då domstolen inte kan utdöma ett 

skadeståndskrav på okänd (jmf. avsnitt om skadeståndsmöjlighet vid 

skadegörelse). 

 

3.3.3 Avhysningsmöjligheter vid tältning                                  Det finns två typer av möjlighet till avhysning av enskilda från en fastighet, antingen genom polismyndighetens omsorg eller civilrättsligt, genom Kronofogdemyndigheten.
69

  

Det finns två typer av möjlighet till avhysning av enskilda från en 

fastighet, antingen genom polismyndighetens omsorg eller 

civilrättsligt, genom Kronofogdemyndigheten.
70

 

                                                           
 
70 I de fall som studien behandlar har emellertid markägaren varit förvisad till 

avhysning genom Kronofogdemyndigheten. Polismyndigheternas möjlighet till 

avhysning behandlas således inte närmare.  Kortfattat kan emellertid sägas att 
polismyndigheten kan avhysa individer under vissa omständigheter. Dessa 

omständigheter är icke desto mindre begränsade till om individen stör den allmänna 

ordningen, utgör en omedelbar fara för den eller om åtgärden behövs för att avvärja en 
straffbelagd händelse, PL § 13. Men eftersom markägarstudien utvisar att det i regel 

inte varit fråga om exempelvis olaga intrång enligt BrB 4:6 § stycke 2, är 

fastighetsägaren hänvisad till att begära handräckning hos Kronofogdemyndigheten. 
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Kronofogdemyndigheten är behörig myndighet vid bistånd med 

verkställighet enligt förordning (2007:781) med instruktion för 

Kronofogdemyndigheten (FIK) § 1. Ett yrkande om att någon skall 

åläggas att fullgöra en förpliktelse prövas av 

Kronofogdemyndigheten. Yrkandet kan avse vanlig handräckning 

eller särskild handräckning, lag (1990:746) om 

betalningsföreläggande och handräckning (BfL) § 1.  

 

Ansökningen skall enligt BfL § 10, förutom yrkande, innehålla 

uppgifter om parterna i den utsträckning som anges i 

rättegångsbalken 33:1, BfL § 18.
71

 Om ansökan är bristfällig och 

inte kan läggas till grund för handläggningen ska den avvisas, BfL § 

20. Är identiteten på svarande inte känd ska således ansökan 

avvisas.  

 

Vid en identifierad svarande medför den vanliga ärendegången att 

om Kronofogdemyndigheten tar upp ansökningen ska svaranden 

föreläggas att till myndigheten yttra sig inom viss frist, BfL § 23. En 

                                                           
71 En ansökan, en anmälan eller en annan inlaga i rättegång ska innehålla uppgift om 

domstolen samt parternas namn och hemvist. En enskild parts första inlaga i 
rättegången ska innehålla uppgift om partens;  

a). personnummer eller organisationsnummer, 

b). postadress och adress till arbetsplats samt i förekommande fall 
annan adress där parten kan anträffas för delgivning genom 

stämningsman, 

c). telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen samt 
mobiltelefonnummer, med undantag för nummer som avser ett 

hemligt telefonabonnemang som behöver uppges endast om rätten 

begär det, 
d). e-postadress, och 

e). förhållanden i övrigt av betydelse för delgivning med honom 

eller henne (RB 33:1). 



67 
 

försvårande omständighet kan föreligga om svaranden saknar fast 

bostadsadress. Under sådana omständigheter finns emellertid 

möjlighet att den sökta åtgärden beviljas omedelbart genom särskild 

handräckning, ifall sökanden samtidigt gör sannolikt att saken inte 

tål uppskov, BfL § 63.  

 

Till en ansökan om särskild handräckning skall, förutom identiteten 

på svarande, de skriftliga bevis och andra handlingar som åberopas 

bifogas, BfL § 15.
72

  Sökande ska kunna styrka de omständigheter 

som åberopas till stöd för sin ansökan, BfL § 39. Det ska i princip 

inte finnas någon realistisk invändning som svaranden skulle kunna 

anföra, för att Kronofogden ska kunna utfärda ett intermistiskt beslut 

om avhysning enligt BfL § 63.  

 

Att lämna in en ansökan till kronofogden kostar 300 kr per 

ansökan.
73

 Enligt förordningen (1992:1094) om avgifter vid 

Kronofogdemyndigheten (avgiftsförordningen) § 5 a, ska en 

grundavgift påföras för varje svarande. Grundavgiften ligger på 600 

kr per avhyst person enligt avgiftsförordningens § 6. Följaktligen 

uppkommer kostnaden till 300 kr i grundavgift, samt 600 kr per 

person som önskas avhyst. Huvudregeln enligt utsökningsbalken är 

att svarande får ta kostnaden för avhysningen, utsökningsbalk 

                                                           
72 En ansökan om särskild handräckning avser åläggande för svaranden att ”vidta 

rättelse när sökandens besittning har egenmäktigt rubbats eller annan olovlig åtgärd 
har vidtagits beträffande fast eller lös egendom eller utövningen av sökandens rätt till 

viss egendom på annat sätt olovligen hindras.”  
73 http://www.kronofogden.se/Avgifter.html. 
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(1981:774) (UB) 17:8. Om inte myndigheten kan utkräva kostnaden 

av svarande övergår betalningsansvaret på sökanden, UB 17:2.  

 

3.3.4 Summering och en sammankoppling med markägarstudien       

Syftet med studien är att dels se huruvida ett skydd i lag uppställs 

markägaren mot den typen av klagan som markägarstudien utvisar, 

dels att se till möjligheterna att få klagan prövad eller åtgärdad hos 

kommunala eller statliga institutioner.  

 

Rättsutredningen visar på att brottsbalken ställer upp ett visst skydd 

gentemot vistelse och uppförande av tältläger. Av lagkommentarer 

utläses att brottet egenmäktigt förfarande enligt BrB 8:8 kan vara 

aktuellt, då intrång sker i större omfattning och då utnyttjande av 

marken blir för intensiv och klart överstigit vad fastighetsägaren 

måste tåla på grund av allemansrätten. Regelverket är emellertid 

något otydligt när det gäller exakt antal nätter som är förenligt med 

det allemansrättsliga nyttjandet vid tältning på marken.  

Regelverkets otydlighet behandlas i kapitel 4.3.1 om Lagens 

tydlighet.  

 

Ett visst skydd mot att olovligen företa sig med aktiviteter som 

väsentligt kan förändra miljön uppställs genom en anmälningsplikt 

enligt MB 12:6. Vid handlingar i strid mot anmälningsplikten kan 

brottet rubriceras som otillåten miljöverksamhet, MB 29:4. 

Markägaren har även en laglig rätt att hindra obehöriga från att 
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använda privat väg, TraF 10:10. Likaså är fordonskörning på 

barmark förbjuden, TKL § 1.  

 

Markägare ska heller inte behöva tåla att utomstående färdas över 

den egna tomten, plantering eller annan äga utan tillåtelse enligt BrB 

12:4. Här kan dock regelverket upplevas som aningen otydligt. 

Tagandet av olovlig väg är en straffbar handling, såtillvida annan 

enskild bland annat beträder tomtmark, BrB 12:4. Det kan emellertid 

vara svårt att veta den exakta gränsen för tomtmark. 

Fastighetsägaren kan vara av en uppfattning och kanalisatören av en 

annan uppfattning. Likaså är tagandet av olovlig väg enbart 

straffbart om skada på marken uppkommer. 

 

Klagan i markägarstudien har emellertid, liksom i föregående 

avsnitt, inte heller bottnat i avsaknaden av lagstöd. Det finns ett 

skydd i lag gentemot den typen av aktiviter som markägare haft 

synpunkter på. Även om antalet tillåtna nätter är problematiskt. 

 

Klagomålen har istället bottnat i avsaknaden av stöd från 

samhälleliga institutioner vid anmälan om markpåverkan. Anmälan 

om brott leder inte till åtal. Markägare i studien klagar på tältläger 

som varat betydlig längre tid än ett par nätter och som väsentligt har 

ändrat miljön, bland annat genom nedskräpning och att avsaknaden 

av sanitära anordningar medfört att behoven förrättats utomhus och 

att marken då blivit obrukbar. Miljön har även ändrats genom 

användandet av naturalster och nerhuggandet av skog för 
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lägerslagning med mera. Vidare klagar markägare 12 och 13 i 

studien på att skidspår uppförs med hjälp av en bandmaskin, vilket 

skapar en död zon på allt mellan 5 och 8 meter. 

 

Brott mot TraF eller TKL hamnar sannolikt under 

åtalnedläggningsreglerna. Att binda brott till ett subjekt då brottet 

består av hjulspår eller sönderkörda rötter och träd är troligvis svårt. 

Likasom brottets art sannolikt inte bedöms stå i rimlig proportion till 

utredningens kostnad (jmf. avsnittet om skadegörelse beträffande 

reglerna om åtalsunderlåtelse osv). Ringa brott mot TKL står 

dessutom utan straffansvar. Om det är flera personer som kört en 

viss sträcka i naturen och varje ”körning” är att betrakta som ringa 

sker med största sannolikhet ingen utredning. Ett visst fog för 

markägares klagan verkar således finnas.   

 

Tydligast framträder avsaknaden av en rimlig möjlighet att avhysa 

enskilda som befinner sig på marken. Egenmäktigt förfarande 

föreligger då intrång på en fastighet sker i större omfattning, samt då 

utnyttjande av marken blir för intensiv och klart överstigit vad 

fastighetsägaren måste tåla, på grund av allemansrätten, BrB 8:8. 

Bilder och uppgifter från media, samt markägares privata bilder och 

markägarstudien, visar på uppsatta läger som pågått i veckor. 

Tältläger som får fortgå utan att markägaren har en rimlig möjlighet 

till avhysning.  
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Markägaren är hänvisad till att avhysa enskilda med hjälp av 

Kronofogdemyndigheten, som ställer upp ett krav på identitet som 

förutsättning för handräckning.  Att markägaren på egen hand ska gå 

upp till ett läger och begära identitet är inte enkelt genomförbart. 

Därutöver uppställs ett hinder i avgiften på 300 kr i grundavgift samt 

600 kr per avhyst person. Vid en större grupp som önskas avhyst kan 

summan bli betydande. Kronofogden avhyser dessutom endast till 

fastighetsgränsen, det finns ingen garanti på att svarande inte 

kommer tillbaka.  

 

Ovanstående utvisar således att det finns vissa inskränkningar i 

skyldigheten för polis och åklagare att tillämpa lagstiftningen som 

ska skydda markägaren mot den typen av brottsliga handlingar som 

beskrivet i det aktuella kapitlet. Utredningen visar även på att det 

verktyg som samhället tillhandahåller för att få till stånd en 

avhysning uppställer vissa administrativa och ekonomiska krav, 

vilket leder till dess ineffektivitet. Ett visst fog för markägares 

klagan verkar således finnas.      

 

3.4 Nedskräpning 

Markägare klagar på nedskräpning i alla dess former (jmf bland 

annat MÄ 1, 2, 3 och 5). Flertalet av markägarna påpekar dessutom 

problem med avföring som ligger kvar i skogen. Avföringen orsakar 

en fruktansvärd lukt. Hundar kan exempelvis inte användas till jakt 

och marken kan heller inte brukas så som önskat (jmf MÄ 6 och 10). 

Oro upplevs även i det ansvar som åvilar markägaren i samband 
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med det avhjälpeansvar som medföljer ett markägande. Kommunen 

kan komma med föreläggande om städning, trots att markägaren 

inte medverkat till nedskräpningen (jmf MÄ 5). Markägare klagar 

på att kommunen inte ombesörjer återställandet av marken samt att 

polisen inte reagerar på anmälan om nedskräpning. Ett fåtal av 

markägarna har fått marken återställd med kommunala medel.
74

  

 

Ett allmänt förbud gentemot nedskräpning utomhus på platser som 

allmänheten har tillträde till eller insyn i stadgas genom MB 15:30. 

Bestämmelsen om förbud omfattar alla områden som allmänheten 

har tillträde till eller insyn i och riktar sig mot alla, även markägare, 

MB 15:30. Av MB 15:5 framgår att den som innehar avfall ska se 

till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt 

och med avfall avses allt som innehavaren gör sig av med samt 

avser, eller är skyldig att göra sig av med, MB 15:1. Med skräp 

avses således både mindre föremål så som exempelvis glas, papper, 

engångsgrillar, fimpar, samt större föremål som byggavfall, möbler, 

bilar och hemelektronik. Nedskräpning kan även ske i form av 

farligt avfall.
75

 

                                                           
74 Markägare 1, 5, 6, 8 och 9 har försökt att få till stånd städning med stöd från 

kommunen, utan framgång. Markägare 3, 10 och 11 i studien fick marken ombesörjd 

av kommunen. Markägare 2 erhöll ingen hjälp, emellertid kontaktade han heller inte 
kommunen. 
75Avfallskategorierna finns angivna i bilaga 1 i Avfallsförordningen (2011:927) och 

farligt avfall är sådant avfall som är markerat med en Asterix på bilaga 4. 
Definitionen av avfall bygger på EU:s avfallsdefinition. Enligt EU-domstolens praxis 

klassas avfall som avfall oavsett om det skulle kunna utgöra råvara i en annan 

verksamhet. Avfallsdefinitionen har bland annat tagits upp i följande rättsfall: C-206, 
207/88, C-304/94, C-129/96, C-418, 419/97, C-318/98 och C-9/00.  Nedskräpning kan 

således även ske i from av farligt avfall. Förfarandet kring nedskräpning i form av 

farligt avfall skiljer sig från förfarandet vid ”vanlig nedskräpning.” Jag begränsar 
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All typ av uppsåtlig eller oaktsam nedskräpning utomhus på en plats 

som allmänheten har tillträde till eller insyn i är följaktligen 

förbjuden enligt lag. Lagstiftaren har emellertid ansett det 

nödvändigt att dela upp nedskräpningsbrottet enligt tre kategorier: 

nedskräpning av normalgraden och mindre allvarlig nedskräpning, 

samt ringa nedskräpningsförseelser. Nedskräpning räknas som 

miljöbrott och straff regleras genom MB:s 29:e kapitel.
76

  

 

MB innehåller ett verksamhetsutövarbegrepp, det vill säga att alla 

som bedriver en verksamhet eller avser bedriva en verksamhet ska 

vidta åtgärder för att förhindra skador på miljön, MB 2:2. En 

markägare kan således bli ansvarig för avfall som dumpas på 

vederbörandes mark, då markägaren har ett avhjälpandeansvar 

enligt MB:s 10 kap. För att MB:s 10 kapitels avhjälpandeansvar 

skall bli aktuellt krävs att skadan är konstaterad och att det föreligger 

risk för spridning. Begreppet avhjälpande innefattar både 

markundersökning och sanering. Syftet med avhjälpandet är att 

marken skall nå upp till den standard som marken behöver för att 

kunna användas enligt planerad markanvändning. Vid de fall då det 

                                                                                                                
emellertid studien till ”vanlig nedskräpning” eftersom detta finns i markägarnas 

berättelser. Att ingen av de markägare som jag varit i kontakt har fått nedskräpningen 

bedömd som farligt avfall, trots att det figurerat i markägares berättelser avfall som 
kan klassificeras som farligt enligt avfallsförordningen, skulle kunna bero på att 

kommunen enbart i två av fallen besökte platsen. Förfarandet kring ett 

nedskräpningsärende med farligt avfall behandlas ändock i nästkommande fotnot, med 
syfte att beskriva problematiken däromkring. 
76 Miljöbrott drabbar till skillnad från många andra brott oftast inte en enskild individ 

utan den yttre miljön, till exempel markområden. Miljöbrott omfattar ett stort antal 
handlingar som skadar miljön och människors hälsa. Att dumpa eller släppa ut farliga 

ämnen i naturen, på ett sätt som strider mot miljöbalken är en typ av miljöbrott, likaså 

att driva en miljöfarlig verksamhet utan att ha de tillstånd som krävs. 
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inte finns någon ansvarig verksamhetsutövare går ansvaret över på 

den sekundärt ansvarige, det vill säga markägaren, MB 10:3. 

Ansvaret, som även omfattar markägare som inte har bidragit till 

markföroreningen, grundas på principen om att förorenaren skall 

betala.
77

 Vid miljöbrott räcker det för åklagaren att visa att 

nedskräpningen inneburit att typiskt sett skadliga ämnen riskerat 

läcka ut, för att brottet ska anses vara fullbordat. Följande avsnitt 

syftar till att redogöra för regleringen kring nedskräpning. Avsnittet 

behandlar först aktuella lagrum och därefter kortfattat åtalsmöjlighet 

och möjlighet till att erhålla skadestånd. Markägaren kan, som ovan 

nämnts, själv hållas ansvarig för andras nedskräpning. Något som 

även behandlas under rubriken åtalsmöjlighet. Det finns även under 

vissa förutsättningar regler om att få marken återställd genom 

kommunal omsorg. Möjligheten till städning behandlas under 

rubriken kommunala institutioners skyldighet vid nedskräpning. 

Avsnittet avslutas med en summering och en sammankoppling med 

markägarstudien. Finns det fog för markägares klagan?  

 

3.4.1 Lagrum     

Det är straffbart att uppsåtligt eller av oaktsamhet skräpa ner 

utomhus på en plats som allmänheten har tillträde till eller insyn i, 

MB 15:30. Rättsföljden skiljer sig emellertid åt beroende på typ av 

nedskräpning och regleras genom MB:s 29 kapitel. Av förarbeten 

kan utläsas att normal nedskräpning kan medföra ett straffansvar om 

                                                           
77 Principen om att förorenaren skall betala introducerades i en av OECD:s 

rekommendationer från 1972 som Polluter Pays Principle. 
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böter eller fängelse i högst ett år, MB 29:7. Exempel på sådan 

nedskräpning av normalgraden är byggavfall, möbler, bilar, bildelar, 

däck, hemelektronik och sopsäckar med olika typer av skräp.
78

    

 

Mindre allvarlig nedskräpning bedöms som nedskräpningsförseelse. 

Penningböter kan då utfärdas av polis på plats, MB 29:7 a. Exempel 

på nedskräpningsförseelse är bortslängda snabbmatsförpackningar, 

ölburkar, engångsgrillar och bruksföremål på marken vid en 

återvinningsstation.
79

  

 

Ringa nedskräpningsförseelser ska inte medföra straffansvar, MB 

29:11. Med ringa avses bagatellartade situationer som en enstaka 

cigarettfimp eller ett slängt tuggummi. Vid bedömning av om 

nedskräpningen är att betraktas som ringa, ska hänsyn tas till hur 

känslig miljön är där nedskräpningen sker. Att en handling varit en 

del av en allvarlig kollektiv nedskräpning är likaså enligt förarbeten, 

                                                           
78 Det är upp till den kommunala inspektören att avgöra om en dumpning av avfall 

utgör nedskräpning eller olovlig anmälnings- eller tillståndspliktig miljöfarlig 
verksamhet. Vid en bedömning av miljöfarlig verksamhet aktualiseras ett annat 

förfarande än för nedskräpningsärenden som ska anmälas genom ”vanlig” 
polisanmälan. Sannolikheten för att kommunens miljöinspektör ska ertappa de 

skyldiga för nedskräpningen i skogen vid sin tillsyn, eller att polisen kommer att rycka 

ut efter anmälan om ett misstänkt miljöbrott enligt MB 29:e kapitlet är emellertid 
försvinnande liten. Markägaren ansvarar således i praktiken för, om kommunen gör 

bedömningen att det rör sig om farligt avfall, det avfall som dumpas på vederbörandes 

mark enligt MB:s 10 kapitel. Vid de fall det inte finns någon ansvarig 
verksamhetsutövare går således ansvaret över på den sekundärt ansvarige markägaren, 

MB 10:3. I brist på de facto verksamhetsutövare söker således troligen 

tillsynsmyndigheten markägaren med ett föreläggande. I vissa fall kommer 
miljönämnden också att åtalsanmäla, jämlikt sin skyldighet enligt MB 26:2. Åklagaren 

skulle emellertid förmodligen ha svårt att styrka brottslig oaktsamhet eller uppsåt. 
79 Prop. 2010/11:125 Nedskräpning, sid. 42. 
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en omständighet som ska beaktas när det gäller om gärningen ska 

bedömas som ringa eller inte.
80

  

 

Lagstiftaren har givit uttryck för att, även om all typ av 

nedskräpning är att anse som klandervärd, kan en åtskillnad emellan 

olika grader av nedskräpning bidra till att förbättra effektiviteten i 

bekämpningen av nedskräpning och skapa förutsättningar för ett 

enklare sätt att lagföra den som skräpar ner.
81

 Syftet med 

kategoriseringen av nedskräpning har således varit att förenkla och 

medföra en ökad beivran av nedskräpningshandlingar.  

 

3.4.2 Åtalsmöjligheten  

Vilka möjligheter föreligger för åtal när handlingar i strid med MB:s 

29:e kapitel företas av tredje man? Det finns flera exempel på 

fällande domar i nedskräpningsärenden; se mål nr B 632-00 där en 

person vid en skogsväg lämnat bland annat plastemballage och 

diverse rester efter renoveringen av sitt hus och därmed dömdes till 

dagsböter (namnetikett hittades på platsen). Mål nr B 830-02 anger 

en man som hade tömt en släpkärra med löv vid en vändplats på en 

skogsväg och dömdes därav för nedskräpning till böter, samt mål nr 

B 766-05 där en kvinna dömdes till penningböter på 600 kr för 

nedskräpning. Hon hade uppsåtligen slängt en glasflaska i marken så 

att den splittrades invid en mack dit allmänheten haft tillträde och 

insyn.  

                                                           
80 Prop. 2010/11:125 sid. 42f. 
81 Prop. 2010/11:125 sid. 14f. 
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En fällande dom kräver emellertid en känd gärningsman. Vid 

ovanstående exempel på fällande domar kunde en gärningsman 

bindas till brott. Ett direkt lagstöd finns emellertid för 

åtalsnedläggning genom åtalsbegränsningsregeln i RB 23:4 a om 

brottets straffvärde inte överstiger fängelse i tre månader eller om 

utredningen skulle kräva kostnader som inte står i rimliga 

förhållanden till sakens betydelse. Det finns även ett lagstöd genom 

RB 23:1 att inte inleda en förundersökning om det står klart att 

brottet inte går att utreda. Detta kan bestå av praktiska 

förutsättningar, som exempelvis svårigheter med att binda brott till 

gärningsman. De nedskräpningsbrott som studien behandlar har 

skett i skogsmark och därav med just svårighet att binda brott till 

gärningsman, något som medfört att reglerna om 

förundersöksnedläggning kan tillämpas. 

 

Därutöver kan, enligt lagstiftningen, markägaren själv komma att 

drabbas av åtalsanmälan när annan enskild skräpat ned enligt det 

10:e kapitlet i MB.
82

  

 

3.4.3 Civilrättsligt ansvarsanspråk 

Det skulle kunna bli aktuellt med ett skadestånd i de fall marken 

tagit skada av nedskräpningen eller om markägaren själv ombesörjt 

ett återställande av marken. Om flera individer orsakat 

                                                           
82 Kommunen är även tillsynsmyndighet över att lagarna i miljöbalken efterlevs, MB 

26:3. Allmänt gäller att tillsynsmyndigheten är skyldig att upprätta en åtals- eller 
polisanmälan vid misstanke om miljöbrott, MB 26:2. Särskilt för 

nedskräpningsärenden är emellertid att anmälan om nedskräpning ska ske till lokalt 

poliskontor, inte till miljöåklagare som vid andra brott mot miljöbalken. 
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nedskräpningen har de en solidarisk skadeståndsskyldighet. 

Emellertid kvarstår samma problematik som i de två ovanstående 

avsnitten, nämligen att domstolen inte kan utdöma skadestånd 

gentemot någon vars identitet är okänd.  

 

3.4.4 Kommunala institutioners skyldighet vid nedskräpning                                

Nedskräpning på markägares egendom kan under vissa 

förutsättningar komma att åtgärdas av kommunen. Kommunen 

ansvarar nämligen för den kommunala renhållningen enligt lag 

(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 

skyltning (gaturenhållningslagen). Syftet med gaturenhållningen är 

bland annat att hindra uppkomsten av olägenheter för människors 

hälsa
 
där allmänheten vistas.

83
 Kommunens ansvar för renhållningen 

kan således sträcka sig längre än de gator, torg, parker samt andra 

allmänna platser som gaturenhållningslagen håller kommunen 

ansvarig för enligt § 2.
84

 Den 4:e § i gaturenhållningslagen befäster 

nämligen att ifall den ansvarige för nedskräpningen inte kan hittas 

kan kommunen vara skyldig att städa på platser som allmänheten har 

tillträde till i enighet med allemansrätten.
85

 

                                                           
83 Vägledande för definitionen av olägenhet för människors hälsa kan hittas i MB 9:3. 

”Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller 

hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt 
tillfällig” (MB 9:3). 
84 Gaturenhållningslagens § 2 förpliktigar kommunen att städa på gator, torg, parker 

och andra allmänna platser som är redovisade i detaljplan enligt Plan- och bygglagen 
(2010:900) (PBL) och för vilka kommunen är huvudman. 
85 I Naturvårdsverkets rapport med vägledning till kommuner angående 

skräphantering (rapport 6551 april 2013) hänvisas till Naturvårdsverket för vägledning 
kring vilka platser som får anses omfattas av allemansrätten. Som exempel uppges: 

skog eller stränder där allmänheten får färdas fritt. 
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Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har i en vägledande dom 

resonerat kring när en fastighetsägare kan hållas ansvarig för tredje 

mans nedskräpning på fastigheten, samt när kommunen kan anses 

vara ansvarig för återställande av marken (MÖD 2006:63). Ett bolag 

anmälde till en kommunal nämnd att okända personer olovligen 

tippat avfall på bolagets mark. Kommunen svarade med att 

förelägga anmälaren det vill säga bolaget, att själv ta bort 

avfallet. Länsstyrelsen och Miljödomstolen som åberopade en 

fastighetsägares ansvar för förvaring av ”miljöfarligt avfall” 

ändrade inte föreläggandet. MÖD ansåg däremot att förvaring av 

avfall på en fastighet inte automatiskt medför ansvar för en 

fastighetsägare om denne inte accepterat verksamheten. Tvärtom 

hade bolaget i detta fall agerat när man fick reda på uppläggningen 

genom att kontakta kommunen. Därmed ansåg MÖD att bolaget inte 

kunde betraktas som verksamhetsutövare och åläggas vidta åtgärder 

med avfallet. Underinstansernas avgöranden upphävdes. Domstolen 

slog fast med detta i målet att föreläggande om rättelse ska riktas 

mot den som skräpat ned eller annars är ansvarig för 

nedskräpningen, samt att kommunen enligt gaturenhållningslagen i 

vissa fall har ett ansvar för att återställa platser som skräpats ned, 

förutsatt att den skyldige inte kan utpekas. Domstolen diskuterar 

vidare under vilka omständigheter fastighetsägaren ska kunna hållas 

ansvarig och kommer fram till att det måste tillkomma någon 

omständighet, exempelvis att fastighetsägaren accepterat 

verksamheten eller att fastighetsägaren inte vidtagit några åtgärder 
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för att motverka miljöriskerna med en förvaring även om den 

orsakats av tredje man. 

 

Av MÖD 2006:63 framgår följaktligen att ett visst skydd kan 

komma markägaren tillgodo så att markägaren inte ska behöva 

ansvara för nedskräpning som företagits av tredje man. Likaså 

framgår att markägaren själv kan drabbas av förelägganden och 

anmälan. Av lagkommentarer till gaturenhållningslagen framgår att 

kommunerna enbart åläggs att återställa nedskräpade områden i 

naturen där allemansrätten gäller, om den skyldige inte anträffats 

och därmed kan åläggas att städa. Återställande ska ske så att skicket 

tillgodoser skäliga anspråk. Vad som kan anses som skäligt är 

beroende av hur pass besökt området är och dess närhet till 

bebyggelse.  

 

3.4.5 Summering och en sammankoppling med markägarstudien                         

Syftet med denna studie är att se huruvida ett skydd i lag uppställs 

för markägaren gentemot nedskräpning, samt att se till möjligheterna 

att få saken prövad eller åtgärdad hos kommunala eller statliga 

institutioner.  

 

Utredningen visar att miljöbalken ställer upp ett visst skydd 

gentemot nedskräpning på marken. Straffrätten stadgar att all typ av 

uppsåtlig eller oaktsam nedskräpning utomhus är förbjuden, MB 

15:30. Nedskräpning hör till kategorin miljöbrott fastställd i MB:s 

29:e kapitel.  
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Som det framgått så är nedskräpningen att betrakta som ett brott. 

Synpunkterna från markägare har, likasom i föregående avsnitt inte 

bestått i avsaknaden av lagstöd, utan att en anmälan om 

nedskräpning inte lett till ett lagförande samt att kommunen inte 

ombesörjt ett återställande av marken. Markägare har även påvisat 

en viss oro för att de själva ska kunna utsättas för anmälan (se MÄ 

5).  

 

Att miljöbrott inte leder vidare till åtal kan sammankopplas med 

reglerna om åtalsunderlåtelse. Det finns vissa svårigheter med att 

binda gärningsman vid brott när nedskräpning sker i skogen. Ett 

visst fog finns även för markägares oro att själv bli anmäld för 

miljöbrott. Tillsynsmannen har en lagstadgad skyldighet att anmäla 

misstänkta miljöbrott jämte MB 26:2. En markägare kan även bli 

ansvarig för avfall som dumpats på marken i enlighet med 

avhjälpandensvaret i MB:s 10:e kapitel. 

 

En del av syftet med studien är att titta på markägares möjlighet att 

få stöd vid markpåverkan utförd av tredje man. Den främsta klagan 

kan återföras till markägarens möjlighet att få marken återställd med 

stöd av kommunen. Att markägare besitter en laglig rätt till markens 

återställande härleds ur den 4:e § i gaturenhållningslagen. 

Markägaren äger även en rätt att överklaga eventuella besvär över 

kommunala beslut fattade enligt gaturenhållningslagen § 4 till 

länsstyrelsen, gaturenhållningslagen § 16.  
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Markägarstudien påvisar att vissa av fastighetsägarna fått marken 

återställd, medan andra inte. Markägare 1, 5, 6, 8 och 9 har försökt 

att få till stånd städning med stöd från kommunen, dock utan 

framgång. Markägare 3, 10 och 11 i studien fick marken ombesörjd 

av kommunen. Markägare 2 erhöll ingen hjälp, emellertid 

kontaktade han heller inte kommunen. Det kan således sägas råda 

skillnader i tillämpningen av gaturenhållningslagens § 4.
86

 Orsaken 

till detta kan det enbart spekuleras i.
87

 Intressant är likaså det faktum 

                                                           
86 Rättstaten ställer upp ett krav på rättslikhet. Det innebär att en enskild inte ska 

utsättas för diskriminering i rättshänseende i förhållande till andra genom överhetens 

försorg. Kränkning kan exempelvis förekomma om vissa enskilda står över lagen och 
tilldelas vissa orättfärdigande förmåner. Likaså om vissa enskilda ställs utanför lagen 

och inte tillerkänns de rättigheter som lagen påbjuder (Frändberg, Rättsordningens 

idé). Gaturenhållningslagens 4 § kan träda in om den ansvarige för nedskräpningen 
inte kan hittas. Enligt kravet på rättslikhet ska en enskild inte utsättas för 

diskriminering i rättshänseende i förhållande till andra genom överhetens försorg. 

Likaså råder rättsolikhet om vissa enskilda ställs utanför lagen och inte tillerkänns de 
rättigheter som lagen påbjuder. Att enbart 3 av de 9 tillfrågade markägarna, i 

skrivande stund, uppgivit att de fått marken återställd med hjälp av kommunens 

omsorg visar på en skillnad i tillämpning av lag, samt i förfarandet vid 
nedskräpningsärenden från förvaltningens sida.  
87 Vid en genomgång av tidigare forskning på området uppmärksammade jag en 

rapport författad av Margareta Svenning mf. på uppdrag av Naturvårdsverket (Klas 
Sandell & Margaretha Svenning, Allemansrätten och dess framtid, Naturvårdsverket 

2011, rapport nr. 6470). Rapport tar upp allemansrättens legala, samhällsvetenskapliga 

och historiska förutsättningar och de problem den nutida utvecklingen fört med sig. I 
syfte att kartlägga vilka erfarenheter landets länsstyrelser hade av hanteringen av 

allemansrätten, skickade Svenning ut en enkät till landets samtliga länsstyrelser. 
Enkäten avsåg att spegla länsstyrelsernas erfarenhet av att hantera allemansrättsliga 

frågor. 19 av landets 21 länsstyrelser inkom med fullständiga svar inom den satta 

tidsgränsen för rapporten. Enkäten bestod av 26 förformulerade allemansrättsliga 
typfrågor, varv 12 av 19 länsstyrelser uppgav att de behövde mer 

kompetensutveckling gällande fackkunskaper om allemansrätten (Sandell & 

Svenning, sid 152). När jag själv kontaktade ett antal kommuner upplevde även jag en 
bristande kunskap kring praxis vid hanteringen av främst nedskräpningsärenden 

(kontakt omfattade kommuner i Eskilstund, Mora, Leksand, Rättvik, Uppsala och 

Tierp). Inte en enda av de av mig tillfrågade kommuner kunde ge en tydlig bild av hur 
nedskräpningsärenden i kommunen hanterades. En orsak till olikheten i tillämpningen 

skulle således kunna tänkas härledas av en okunskap kring förfarandet hos 

kommunala tjänstemän.  
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att det i markägarstudien framkommit, att de markägare som erhållit 

kommunalt stöd med städningen inte tagit emot ett formellt beslut 

angående städning. De markägare som ej erhållit stöd, trots begäran, 

har heller inte mottagit avslagsbeslut. Beslut tagna enligt § 4 i 

gaturenhållningslagen ska kunna överklagas till Länsstyrelsen. Utan 

ett formligt beslut äger emellertid markägaren inte någon möjlighet 

att överklaga ”icke- städning” utförd av kommunen.  

 

2.5 Eldning 

Att det eldas på marken trots eldningsförbud upplevs av markägare 

som särskilt stressande (jmf MÄ 5). Markägaren är ytterst ansvarig 

för marken och kostnaderna vid en brand kan bli betydande. En 

markägare är själv skyldig att stå för efterbevakningen av en 

eventuell brand. Vid oförmögenhet till detta kan räddningstjänsten 

debitera markägaren kostnaden för bevakningsarbetet (jmf MÄ 7). 

Att under dygnets alla timmar vara tillgänglig för en eventuell 

efterbevakning av en potentiell brand är inte möjligt, dessutom så 

krävs det oftast mer än en person på plats för att genomföra 

efterbevakningen.  

 

Den juridiska utgångspunkten är att eldning på annans mark 

generellt sett är tillåtet under säkra förhållanden. Eldningen måste 

ske på så sätt att det inte föreligger spridningsrisk. Om det finns ett 

skäl för stor brandrisk kan ett lokalt eldningsförbud meddelas med 

stöd av lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 10:1.            
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Att använda kolgrillar eller små fältkök med öppen låga är tillåtet 

vid eldningsförbud. Matlagning eller liknande beteende är på så sätt 

godtagbart vid eldningsförbud, förutsatt att det sker i mindre skala. 

Föreligger ett eldningsförbud är all öppen eld förbjuden, även i 

iordninggjorda eldstäder med exempelvis avsikt att generera värme 

under kyligare perioder. Den enskilde ansvarar för vetskapen om 

rådande begränsningar och förhållanden, vilket regleras av MB:s 

allmänna hänsynsregler i kapitel 2.  

 

”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta 

en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar 

och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, 

hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada 

eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.”
88

  

 

En brandprognos med ett eventuellt eldningsförbud utfärdas 

vanligtvis på morgonen samma dag som förbudet gäller, LSO 10:1.
89

 

Den vanliga kanalen för publicering av ett eldningsförbud återfinns 

på den kommunala räddningstjänstens hemsida eller nås via en 

telefonsvarare.    

                                                           
88 MB 2:3. 
89 LSO 10:1 bemyndigar regeringen att utfärda föreskrifter om bland annat förbud helt 
eller delvis mot eldning utomhus. Förordningen delegerar i sin tur föreskriftsrätten till 

länsstyrelserna och kommunerna. KomL 3:10 anger inte i vilken instans som 

uppdraget bör ligga, men rimligtvis bör räddningsnämnden i kommunen komma 
ifråga. Nämnden kan i sin tur delegera ärenden. Vilket kan föreligga i en situation då 

exempelvis brandriskprognoser krävs som komplettering för att nämnden ska kunna 

avgöra ärendet direkt. 
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Följande avsnitt syftar till att redogöra för vad som gäller enligt lag 

vid eldning. Avsnittet behandlar först aktuella lagrum. Därefter 

följer ett avsnitt om åtalsmöjligheter och möjligheter till skadestånd. 

Kommunens ansvar för en brand sträcker sig enbart till de kriterier 

som ställs upp enligt räddningstjänstbegreppet, sedan övergår 

ansvaret för branden på fastighetsägaren. Det kommunala ansvaret 

redovisas näst sist i avsnittet. Avsnittet avslutas med en summering 

och en sammankoppling med markägarstudien. Finns det fog för 

markägares oro?  

 

3.5.1 Lagrum                  Lagen om skydd mot olyckor uppställer ett skydd mot två typer av eldning. Brott föreligger vid eldning trots eldningsförbud utfärdat enligt LSO 10:1. Eldning vid eldningsförbud har böter på straffskalan, LSO 10:3. Att elda med spridningsrisk är likaså förbjudet och regleras av BrB 13:7 

Lagen om skydd mot olyckor uppställer ett skydd mot två typer av 

eldning. Brott föreligger vid eldning trots eldningsförbud utfärdat 

enligt LSO 10:1. Eldning vid eldningsförbud har böter på 

straffskalan, LSO 10:3. Att elda med spridningsrisk är likaså 

förbjudet och regleras av BrB 13:7 eller BrB 13:2. Vilket av 

lagrummen som kan bli aktuellt är beroende av om gärningen 

klassificeras som allmänfarlig vårdslöshet eller mordbrand. Den som 

av oaktsamhet eller genom att umgås ovarsamt med eld vållar brand, 

eller framkallar fara för det, kan dömas för allmänfarlig vårdslöshet 

till böter eller fängelse i högst sex månader, BrB 13:7. Om en brand 

är anlagd och innebär fara för annans liv eller hälsa, eller för 

omfattande förstörelse av annans egendom kan påföljden istället bli 

fängelse för mordbrand, BrB 13:2.  
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3.5.2 Åtalsmöjligheten                      Ett straffrättsligt åtal förutsätter en känd gärningsman. Det kräver efterforskning och fastställandet av en gärningsman. Likaså kräver ett civilrättsligt skadeståndsanspråk fastställandet av gärningsman. Den kommunala räddningstjänsten besitter emellertid ingen efterforskningsskyldighet om vem som 

Ett straffrättsligt åtal förutsätter en känd gärningsman. Det kräver 

efterforskning och fastställandet av en gärningsman. Likaså kräver 

ett civilrättsligt skadeståndsanspråk fastställandet av gärningsman. 

Den kommunala räddningstjänsten besitter emellertid ingen 

efterforskningsskyldighet om vem som har orsakat branden. 

Åklagaren har dock åtalsplikt vid brott som faller under BrB 13:7 

eller BrB 13:2.   

 

Den lagstadgade utredningsskyldighet som åligger räddningstjänsten 

syftar främst till att ge kommunen och de statliga 

tillsynsmyndigheterna underlag för att kunna bedöma hur effektivt 

en viss räddningsinsats bedrivits, LSO 3:10. Förvisso hindrar det 

inte räddningstjänsten från att höra sig för, de har emellertid ingen 

befogenhet att med tvång begära identifikation på enskilda individer. 

Räddningstjänsten ska däremot rapportera in den aktuella händelsen 

till polisen som i sin tur tar beslut ifall en eventuell förundersökning 

ska inledas i och med misstanke om brott.
90

 Liknande typ av 

problematik vilka återfinns i avsnitten ovan om skadegörelse 2.1 och 

nedskräpning 2.3 blir ändock troligtvis aktuell, framförallt vid brott 

mot LSO 10:1 det vill säga, såtillvida elden inte spridit sig och 

                                                           
90 Genom lagens kapitelindelning berörs samordning och samverkan på flera ställen. 

Det är en av flera förutsättningar för att skapa effektivitet. Avsikten är att kommunen 
ska ta initiativ till tvärsektoriell samordning av förebyggande och skadebegränsande 

verksamheter. Det kan gälla kommunens egna förvaltningar, företag i kommunen, 

polis och landsting men också andra aktörer. Syftet är att uppnå en samsyn kring 
samhällets samlade säkerhetsåtgärder. (Johan Hermelin mf., Lagen om skydd mot 

olyckor: beskrivningar & kommentarer, Svenska brandskyddsföreningen, Stockholm 

2004). 



87 
 

förorsakat stora skador. En anmälan om att eldningen skett på 

marken trots eldningsförbud medför sannolikt svårigheter att utreda 

och faller troligtvis under reglerna om åtalsnedläggning genom 

åtalsbegränsningsregeln i RB 23:4 a, då brottets straffvärde inte 

överstiger fängelse i tre månader eller om utredningen skulle kräva 

kostnader som i rimligt förhållande till sakens betydelse. Det finns 

även ett lagstöd genom RB 23:1 att inte inleda en förundersökning 

om det står klart att brottet inte går att utreda. Eldning som sker i 

strid med LSO 10:1 och under sådana omständigheter som 

markägare delgett det vill säga, i eller i närheten av en större grupp 

individer, gör det troligtvis svårt att binda brott till gärningsman.  

 

3.5.3 Civilrättsligt ansvarsanspråk 

Ett eventuellt civilrättsligt skadeståndsanspråk gentemot enskild som 

orsakat skada vid en brand kan vara aktuellt. Ett skadeståndsanspråk 

förutsätter emellertid en känd gärningsman, då domstolen inte kan 

fastställa en skadeståndsskyldighet gentemot någon vars identitet 

inte är känd. Utan förundersökning förblir dock, med största 

sannolikhet, gärningsmannens identitet okänd. Att ett civilrättsligt 

skadeståndsanspråk kan riktas kan ha betydande ekonomisk effekt 

för markägaren. Något som är beroende av att LSO medger en rätt 

till debitering av markägaren när räddningstjänsten utfört en 

efterbevakning, LSO 4:7 (se nästa avsnitt om kommunens ansvar). 

Kortfattat innebär lagrummet att om en markägare är förhindrad att 

medverka i efterarbetet av en brand, så debiteras ägaren 

räddningstjänstens kostnad för efterbevakningen.  
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Är gärningsmannen känd ankommer debiteringen för 

efterbevakningen istället på honom. Fastställs identiteten i efterhand 

kan ett civilrättsligt skadeståndsanspråk riktas.  

 

Kostnaderna för efterbevakning kan bli betydande. En 

brandbevakning kan ta upp till 48 timmar och kostar minimum 500 

kr i timmen, per anställd brandman. Ur arbetsmiljösynpunkt finns ett 

krav på minst 2 bevakande brandmän samtidigt.   

 

3.5.4 Kommunala institutioners skyldighet vid eldning      

Om elden sprider sig är det kommunen som ansvarar för 

räddningstjänsten, LSO 3:7. Likaså om det finns fara för brand, 

exempelvis vid eldning trots eldningsförbud. Enligt förarbeten till 

LSO är emellertid lagstiftarens syfte med LSO inte att befria den 

enskilde från ansvar och kostnader för olyckor eller att föra över 

ansvaret på det allmänna.
91

 Ansvaret åligger fortfarande den 

enskilde att hindra en brands uppkomst och att stå för en 

efterbevakning där branden härjat. Kommunens ansvar och 

myndighetsutövande i och med en räddningsinsats ska enbart äga 

rum om detta är motiverat med hänsyn till behovet av ett snabbt 

ingripande, det hotade intressets vikt, samt kostnaderna för insatsen 

och omständigheterna i övrigt enligt LSO 1:2. Vid brand eller risk 

för brand sträcker sig således räddningstjänstens ansvar uteslutande 

till att undanröja den omedelbara faran i enlighet med LSO 1:2 det 

vill säga, under omständigheter som kan klassificeras enligt 

                                                           
91 Prop. 2002/03:119 Reformerad räddningstjänstlagstiftning, sid. 35f.  



89 
 

räddningstjänstbegreppet.
92

 Det innebär att risken för olycka ska 

uppfylla vissa förutbestämda kriterier och ska bestå av en omedelbar 

fara. Lagstiftaren har resonerat som följande.  

 

”Skyldigheten för staten och kommunerna att utföra en 

räddningsinsats är avhängigt definitionen av vad som är 

räddningstjänst. För det första måste således en olyckshändelse 

föreligga. Med olyckshändelser avses plötsligt inträffade händelser 

som har medfört eller kan befaras medföra skada.”
93

 Av vidare 

läsning framgår att kravet på plötslig olycka innebär att långsamma 

eller ständigt pågående skeenden inte kan räknas som 

olyckshändelser.  

 

Föreligger ett meddelat eldningsförbud enligt LSO 10:1 och eldning 

företas, är det följaktligen upp till räddningstjänsten att bestämma 

om eventuell insats. Det är räddningsledaren som, vid en anmälan 

om brand eller vid en anmälan om fara för brand, tar beslut om 

eventuell insats. Räddningsinsatsen avslutas likaså när 

räddningsledaren fattar beslut om detta, LSO 4:7. Ett beslut enligt 

LSO 10:5 är inte överklagbart på plats.  

 

                                                           
92 När räddningstjänsten kan ingripa är direkt överfört från räddningstjänstlagen 

(1986:1102) och innebär att verksamheten ska ”bestå av skadehindrande och 

skadebegränsande åtgärder som skall vidtas vid olyckshändelser och överhängande 
fara för olyckshändelser. Med olyckshändelser avses plötsligt inträffade händelser 

som har medfört eller som kan befaras medföra skada.” 
93 Prop. 2002/03:119, sid 68f. 
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Av förarbeten framgår att det i princip är den enskilde som ansvarar 

för att vidta åtgärder för att bland annat bevaka och ta hand om 

skadad egendom när en räddningsledare beslutat att en 

räddningsinsats är avslutad.
94

 Tidpunkten när ansvaret för 

efterbevakning av branden övergår på markägaren kan ha betydande 

inverkan på markägaren, både ekonomiskt och tidsmässigt. Som 

ovan visas sträcker sig kommunens ansvar enbart till 

räddningstjänstbegreppets fyra kriterier, sedan övergår ansvaret på 

markägaren. Det innebär att markägaren är skyldig att efterbevaka 

en brand efter det att räddningsledaren tagit beslut om avslutad 

insats. En efterbevakning av brand ska ske under minst 24 timmar 

och är området stort så krävs rimligtvis mer än en person för att 

bevaka det. Räddningsledaren tar på plats ställning till i vilken 

omfattning en efterbevakning är nödvändig. Har markägaren inte 

möjlighet att medverka i efterbevakning och om räddningsledare 

bedömer att bevakning behövs med hänsyn till risken för nya 

olyckor det vill säga spridning, får räddningsledaren utföra 

bevakningen på ägarens eller nyttjanderättshavarens bekostnad. LSO 

medger under sådana omständigheter en rätt för räddningstjänsten 

att debitera markägaren, LSO 4:7.  

 

I praktiken innebär det att om markägaren är förhindrad eller 

oförmögen till att medverka i efterarbetet, samt om gärningsmannen 

inte kan fastställas, debiteras markägaren för efterbevakningen. 

Kostnaderna kan bli betydande. En brandbevakning kan ta upp till 

                                                           
94 Prop. 2002/03:119, sid 70 
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48 timmar och kostar minst 500 kr i timmen, per anställd brandman. 

Ur arbetsmiljösynpunkt finns ett krav på minst 2 bevakande 

brandmän samtidigt.
95

 Markägaren är, oberoende av brandkårens 

medverkan eller inte, ytterst ansvarig för fastigheten och skulle 

branden blossa upp igen på grund av bristande efterbevakning kan 

markägaren hållas ansvarig. Besvär över överlämnandet av ansvar 

för efterbevakning enligt LSO 4:7, kan i efterhand ställas till 

Räddningskostnadsnämnden. Nämnden kan pröva huruvida själva 

tidpunkten då räddningsledarens beslut om avslutad insats och 

därmed övergången av ansvaret och således även kostnaden på 

markägaren är att anses som skäliga. Det kräver emellertid att 

marken redan brandhärjats.   

 

3.5.5 Summering och en sammankoppling med markägarstudien 

Syftet med studien är att se huruvida ett skydd i lag uppställs för 

markägaren mot den typ av klagomål som markägarstudien utvisar 

samt att se till möjligheterna att få klagan prövad eller åtgärdad hos 

kommunala och statliga institutioner.  

 

Markägare klagar på att de känner en oro över att eldning sker trots 

rådande eldningsförbud. Markägares klagan bottnar bland annat i 

den kostnad som en eventuell efterbevakning av brand medför, samt 

det omfattande arbete en efterbevakning kräver. 

 

                                                           
95 Källa; Räddningstjänsten Dala Mitt, Falukommun. 
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Utredningen visar på att LSO och BrB ställer upp ett skydd 

gentemot viss typ av eldning på marken. Följaktligen finns både ett 

förvaltningsrättsligt och straffrättsligt förbud mot eldning under 

”vanskliga” omständigheter.
96

  

 

Ovanstående utredning utvisar emellertid att det finns vissa 

begränsningar i det lagstiftade skyddet för markägaren vid eldning. 

Markägaren besitter ingen lagstadgad rätt att hindra tredje man från 

att elda på marken. Vid eldning utförd av tredje man och som 

markägaren känner oro över, har inte kommunens räddningstjänst 

skyldighet att ingripa. Räddningstjänstens myndighetsutövning 

sträcker sig enbart till räddningstjänstbegreppets fyra kriterier om 

ingripandet. En markägares oro över brand faller troligtvis utanför 

detta begrepp. Ett beslut om att inte ingripa kan heller inte 

överklagas på plats, LSO 10:5. Likaså sträcker sig kommunens 

ansvar enbart till att avvärja den omedelbara faran i enlighet med 

räddningstjänstbegreppet. Därefter övergår efterbevakningen på 

markägaren. En efterbevakning kan vara mycket ekonomiskt 

betungande.  

 

För att markägaren ska kunna rikta ett skadeståndsanspråk för 

efterbevakning av brand är det nödvändigt att ansvarig för brand 

fastställs. Utredningen visar på att räddningstjänsten saknar 

                                                           
96 Det kan emellertid vara svårt för exempelvis utländska besökare att veta hur och 

vart de ska informera sig om rådande begränsningar för eldningsförbud enligt LSO 
10:1. Den vanliga kanalen för publicering av ett eldningsförbud återfinns som ovan 

nämnt på den kommunala räddningstjänstens hemsida eller via en telefonsvarare, 

vanligtvis på svenska.    
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efterforskningsmöjlighet. Besvär över överlämnandet av ansvar för 

efterbevakning enligt LSO 4:7 kan i efterhand ställas till 

Räddningskostnadsnämnden. Det kräver emellertid att marken redan 

brandhärjats. Ett visst fog för markägares klagan verkar således 

finnas.  
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4. Europakonventionen om de mänskliga fri- och rättigheter                     

Rättsstaten betraktas allmänt som en hörnsten i det juridiska 

systemet och är ett uttryck för föreställningen om att den offentliga 

makten är bunden och tydligt avgränsad. Medborgaren skall, i kraft 

av rättsstatens principer, kunna skydda sig mot statens övergrepp och 

godtycke. Utgångspunkten är att staten utövar makt, har 

våldsmonopol samt innehar makten att lagstifta. Förvaltningen är 

således ett instrument för medborgarna, samtidigt som ett verktyg för 

maktens krav och önskemål.  

Rättsstatsidén går ut på att skydda den enskilde gentemot statens 

missbruk av rättsordningen, med hjälp av rättsordningen. En 

konstellation som av professor Åke Frändberg kallas för rättsstatens 

paradox. För att förhindra att kränkningar företas med rättsordningen 

som medel, svarar vissa rättsstatsvärden. Utgångspunkten är 

exempelvis kravet på rättslikhet, rättstillgänglighet samt att inte 

utsättas för överhetens godtycke på grund av rättsbrist. Dessa 

rättstatliga begrepp med flera, stöds av Europakonventionen.
97

 

                                                           
97 I Europa ifrågasattes den politiskt anpassade rättsvetenskapen som funnits i Tredje 

riket under efterkrigstiden. Ett starkt betvivlande av huruvida Tyskland verkligen var 

en rättsstat och om lagarna i själva verket utgjorde rätt i enlighet med den 
dominerande positivistiska läran medförde, tillsammans med en önskan om att 

återupprätta rättsstaten, ett sökande efter inspiration. Ledning påträffades genom 

upplysningens naturrätt med rättsfilosofer såsom Locke och Montesquieu. 
Europarådet bildades i efterdyningarna av andra världskriget och 1949 

rekommenderades rådets medlemsstater att det skulle utarbetas en konvention. 

Konventionen skulle medföra att de som vistades inom Europa skulle tillförsäkras 
garantier om mänskliga rättigheter med Förenta nationernas (FN) universella 

förklaring om de mänskliga rättigheterna som förebild. Konventionen trädde i kraft 

1953, sedan den ratificeras av tio stater.  
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Europakonventionen ratificerades för svensk del 1995 i och med 

Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen (EU). I december 

2009 trädde Lissabonfördraget i kraft. Därmed blev även den så 

kallade MR- eller rättighetsstadgan, som antogs som en politisk 

förklaring år 2000, juridiskt bindande. Genom fördraget görs det 

också möjligt för EU att ansluta sig till Europakonventionen. Den 

största förändringen blir då att Europadomstolen i Strasbourg blir 

överordnad EU-domstolen i Luxemburg gällande frågor som rör 

tillämpningen av Europakonventionen. EU- rätten är som bekant 

överordnad nationell rätt på de områden där EU har kompetens. I 

förlängningen innebär det således att Europakonventionen får en 

högre status än den nationella lagstiftningen, inom de berörda 

områdena.   

Mot bakgrund av vad den rättsliga studien, i avsnittet om 

äganderätten och allemansrätten samt i avsnittet om skyddet för 

ägarens rätt till marken, syftar följande kapitel till att analysera 

inskränkningarna i skyddet för ägandet mot Europakonventionens 

art. 1 tilläggsprotokoll (TP) 1. Är den allemansrättsliga regleringen 

förenlig med Europakonventionen?   

                                                                                                                
Det finns fler rättsstatliga värden. För en vidare beskrivning av rättsstaten och dess 

begrepp se Rättsstaten - en handledning för politiker utgiven av Raoul Wallenberg 

Institute of Human Rights and Humanitarian Law. Olof Peterssons En demokratisk 
och handlingskraftig rättsstat i Festskrift till Fredrik Sterzel (Iustus Förlag, Uppsala 

1999) ger en belysande bild av rättsstatens betydelse. För en beskrivning av Åke 

Frändbergs rättsstatliga begrepp se: Frändbergs skrift till Rättsfondens seminarium 
2005: Rättsordningens idé. För förklaring av Europakonventionen om de mänskliga 

fri- och rättigheterna tillsammans med praxis rekommenderas Hans Danelius 

Mänskliga rättigheter i europeisk praxis. 
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4.1 Europakonventionen och äganderätten                           

Enligt artikel 1 i TP 1 i Europakonventionen skall var och en ha rätt 

till respekt för sin egendom.
98

 Vidare föreskrivs att ingen får berövas 

sin egendom annat än i det allmännas intresse, under de 

förutsättningar som anges i lag och i folkrättens allmänna principer. 

Det andra stycket i artikeln tillägger emellertid att dessa 

bestämmelser inte ska inskränka en stats rätt att genom lag reglera 

nyttjandet av egendom i överenstämmelse med det allmännas 

intresse eller för att säkerställa betalning av skatter och böter med 

mera. Angående själva begreppet egendom skall det i art. 1 TP 1 ges 

en autonom och vidsträckt innebörd.  

Huvudregeln är således att skydda envar fysisk eller juridisk persons 

rätt till respekt för sin egendom. Regelns ändamål är att skydda mot 

godtyckligt egendomsberövande, likt de som ägde rum under den tid 

då totalitära regimer i mitten av seklet höll Europa i ett järngrepp. 

Med ett godtyckligt egendomsberövande åsyftas exempelvis när 

lagstöd saknas för ingrepp, att ersättning inte betalas ut, eller att 

gällande regler tillämpas diskriminerande.  

De flesta av bestämmelserna i Europakonventionen riktar sig primärt 

mot staten som ska avhålla sig från att agera på så sätt att handlingen 

inskränker på enskilds grundläggande rättigheter, såtillvida stöd för 

handlandet inte står att finna i undantagsbestämmelserna i 

                                                           
98 Hans Danelius skriver att länderna under arbetet med Europakonventionen hade 
svårt att enas om bestämmelsen för skyddet av äganderätten. Bestämmelsen beslöts 

således ingå i konventionens tilläggsprotokoll istället för i själva konventionen (Hans 

Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, sid 538). 
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konventionen. Den primära skyldigheten som föreligger för staten är 

således att inte handla. Artikel 1 TP 1 medför en negativ förpliktelse 

för staten att inte agera på ett visst sätt, emellertid är likaså en positiv 

förpliktelse knuten till rättigheten. Staten är nämligen även skyldig 

att tillse att den enskilde kan åtnjuta sin rättighet, även i relation till 

andra rättssubjekt genom exempelvis skapandet av rättsregler som 

ger ett grundläggande skydd eller offentliga institutioner som 

ingriper mot övergrepp.
99

     

4.2 Utgör allemansrätten en legal begränsning i förhållande till 

Europarätten?                                                                           

Åhman har ställt sig frågan om huruvida det allemansrättsliga 

begränsandet av äganderätten överhuvudtaget är legalt i förhållande 

till RF och då även Europarätten. Europakonventionen 

inkorporerades i svensk rätt 1995 genom Lagen (1994:1219) om den 

europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna. I lagen föreskrivs att 

konventionen och dess tilläggsprotokoll ska gälla som lag i Sverige. 

I RF 2:23 upptogs samtidigt en bestämmelse om att lag eller annan 

föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund 

av Europakonventionen. Art. 1 TP 1 har av Europadomstolen tolkats 

innehålla tre rekvisit. Den slår fast principen om respekt för 

äganderätten, ställer upp villkoren för att beröva någon hans eller 

hennes egendom och behandlar förutsättningarna för att göra 

                                                           
99 Karin Åhman, Egendomsskyddet - äganderätten enligt art. 1 TP 1 till den 
europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, sid 68. Joakim Nergelius, De 

europeiska domstolarna och det svenska äganderättsskyddet, sid. 144f. Hans 

Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, sid 54. 
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inskränkningar i rätten att utnyttja egendom. Med dessa rekvisit i 

beaktande har Åhman utrett frågan i sitt inslag till Allemansrätten i 

förändring- Symposium 2012.
100

  

Vilka legala begränsningar av äganderätten finns det enligt RF och 

således även enligt Europakonventionen? Utgör allemansrätten 

överhuvudtaget en legal begränsning av äganderätten? Åhman 

beskriver hur framställningen behandlats i förarbeten till nuvarande 

lagrum RF 2:15 och att det i förarbeten anges - utan närmare 

förklaring eller akademisk ansats- att begränsning utgör en laglig 

sådan.  

Åhman hävdar emellertid i sin tur att så inte är fallet när det rör sig 

om den så kallade ”gängse allemansrätten” det vill säga, ”den som 

uttryckligen i många sammanhang – men dock inte i lagtext – anges 

som en tillåten användning av naturen och annans mark.”
101

 Åhman 

har dragit slutsatsen efter en genomgång av vilka legala 

begränsningar som står till buds beträffande äganderätten, både 

enligt Europakonventionen och enligt RF. Åhman konstaterar att det 

sedvanliga allemansrättsliga nyttjande varken de jure eller de facto 

kan anses som berövande av egendom, såtillvida inte nyttjandet gör 

fastigheten i praktiken värdelös eller helt omöjlig att sälja. På frågan 

om det kan röra sig om en rådighetsbegränsning blir åter svaret 

nekande. Med rådighetsinskränkningar avses när det allmänna 

inskränker användningen av mark och byggnader, exempelvis genom 

                                                           
100 Karin Åhman, Allemansrätten i förändring- Symposium 2012. 
101 Karin Åhman, Allemansrätten i förändring- Symposium 2012, sid 13. 
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byggnadsförbud eller beslut om naturreservat.
102

 En sådan 

begränsning rör antingen ett ingrepp i markägarens möjlighet att 

rättsligt förfoga över egendomen
 
eller ett ingrepp i möjligheten att 

faktiskt nyttja den.
103

 Vad Åhman syftar till under dessa 

omständigheter är när allemansrätten används som i ”normalfallet” 

och att allemansrätten i det fallet varken berör markägarens rättsliga 

förfogandemöjligheter eller dennes möjligheter att nyttja fast 

egendom det vill säga, när det inte uppkommer några skador på 

marken som bör föranleda ekonomisk ersättning eller när det handlar 

om andra av lagstiftaren erkända intressen, som exempel ges 

hemfridsskyddet. Om skador däremot uppkommer och 

allemansrätten inte brukas korrekt utan missbrukas rör det sig om en 

begränsning av markägarens egendomsskydd.  

Samma resonemang stöds även av Europadomstolens behandling av 

skyddet för äganderätten. ”Resonemanget medför att det endast är 

s.k. missbruk av allemansrätten som resulterar i att 

skyddsmekanismerna i t.ex. äganderättsklausulen i 15 § 

aktualiseras.”
104

 Problemet föreligger enligt Åhman i hanteringen av 

var gränsen går för allemansrätten och hur ett missbruk ska 

definieras från en tid till en annan, något som även ställer krav på att 

lagstiftaren också hanterar missbruk, eftersom det annars finns risk 

att enskildas rättigheter kränks enligt både Europakonventionen och 

regeringsformen. Lagstiftaren, menar Åhman, är skyldig att 

                                                           
102 Prop. 2009/10:80  En reformerad grundlag, sid 163f. 
103 Med rättsligt förfogande avses: att sälja, ge bort, hyra ut etcetera. Med nyttjande 

avses: att skörda sådd, ankra vid egen brygga, cykla på privat väg etcetera.    
104 Karin Åhman, Allemansrätten i förändring - Symposium 2012, sid 14. 
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tillhandahålla effektiva regler som hindrar och kan reparera 

eventuella skador, både ekonomiska och andra som kan uppkomma, 

ur ett äganderättsligt perspektiv. Åhman avslutar med konstaterandet 

att missbruk av allemansrätten utgör ett ingrepp i äganderätten 

eftersom andra erkända intressen då begränsas.
105

 Däremot utgör de 

regler som kommit till för att främja allemansrätten, exempelvis de 

om stängselbrott i MB en begränsning av äganderätten.   

4.3 Egendomsberövande och rättssäkerhetskrav                     

Enligt 1:a stycket i art. 1 TP 1 gäller som villkor för 

egendomsberövandet att åtgärden vidtas i det allmännas intresse och 

under de förutsättningar som anges i lag och i folkrättens allmänna 

grundsatser.
106

 Laglighetskravet innebär att det måste finnas stöd för 

berövandet i inhemsk lag samt att det ställs vissa krav på lagen. 

Lagen ska uppfylla tillfredställande rättssäkerhetskrav.  

Ett krav på rättssäkerhet ställs upp för att motverka att enskilda hålls 

i rättsovisshet. Om det förekommer brister i den rättsliga regleringen 

finns det nämligen en risk för att den enskilde kan komma att utsättas 

för överhetens godtycke vid rättsliga spörsmål.
107

 Godtycke kan 

                                                           
105 Karin Åhman, Allemansrätten i förändring - Symposium 2012, sid 14. 
106 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, sid 545.  
107 Kravet på laglighet har prövats åtskilliga gånger och fallen är flera där 

Europadomstolen funnit att artikel 1 TP 1 kränkts på grund av staters godtyckliga 
tillämpningar. Exempel på otydlig lag, där domstolen bedömt tillämpningen sådan att 

krav på rättighetsskydd enligt art 1 TP 1 kränkts finns i rättsfallen Carbonara och 

Ventura mot Italien samt Belvedere Alberghiera S.R.L. mot Italien. Det första rör en 
kommuns byggande av en skola på klagandes mark, något som lett till markens 

obrukbarhet. Det andra hade klagandes mark tagit i anspråk på ett godtyckligt sätt. I 

båda fallen var det emellertid lagens otydlighet som lett fram till kränkningen.     
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antingen skapas när rättsregler finns men då överheten inte 

respekterar dem, även kallad rättspervertering, eller när nyckfulla 

och överrumplande rättsändringar äger rum - rättsmanipulering.
108

  

Tre villkor uppställs för att kravet på rättsäkerhet ska anses som 

uppfyllt. Reglerna som tillhandahålls av rättsväsendet ska vara klara 

och tydliga, enskilda ska ha tillgång till dem det vill säga, reglerna 

måste vara publicerade, samt att rättstillämparna brukar reglerna 

lojalt och korrekt.  

Om allemansrätten som rättsinstitut prövas gentemot de kriterier som 

finns för egendomsberövande, är de regler som anger den 

allemansrättsliga gränsen av visst intresse att analysera mot 

bakgrund av rättsstatsidealet rättssäkerhet. Brottsbalken kan sägas 

utgöra den yttersta gränsen för ett visst handlande. Emellertid skapas 

en viss osäkerhet kring exempelvis vart en tomtgräns börjar, samt 

hur många nätter en vistelse av tredje man är lagenligt.  

4.3.1 Lagens tydlighet      

Ett krav på tydlig lag ställs upp enligt Europakonventionen. Som 

exempel från utredningen i kapitel tre önskar jag lyfta uppehälle och 

tältlägerslagning vad anbelangar lagens tydlighet. Att uppehålla sig 

på annans mark medges av allemansrätten och lägerslagning är 

tillåtet.  

                                                           
108 Åke Frändberg, Rättsordningens idé, Skrift till Rättsfondens seminarium 2005, 

Uppsala 2005. 
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Frågan om hur nära inpå bebyggelsen det förenligt med 

allemansrätten att vistas, slå läger, samt förse sig med vissa 

naturalster är av högsta vikt. Vart går tomtgränsen? Regelverket är 

tydligt med straffbar handling, såtillvida annan enskild beträder 

tomtmark eller när nyttjandet övergår till att betraktas som 

egenmäktigt förfarandet enligt BrB. Det kan emellertid vara svårt att 

veta den exakta gränsen för tomtmark. Fastighetsägaren kan vara av 

en uppfattning och kanalisatören av en annan. Lagen preciserar inte 

heller hur många nätter som enskilda får vistas på marken. 

Avsaknaden av uppfyllandet av laglighetskravet beträffande 

lägerslagning när allemansrätten nyttjas under sådana förhållanden 

som framkommit i markägarstudien, orsakar problem för 

fastighetsägaren. Vad markägarstudien tillsammans med utredningen 

i kapitel tre påvisar är, att avsaknaden av en exakt reglering leder till 

svårigheter med bland annat avhysning och så vidare. Bristen på en 

exakt reglering kan antas leda till vissa svårigheter att i ett tidigt 

skede få till stånd en avhysning.
109

  

Rättsläget i Norge ser däremot annorlunda ut.  I Norge finns en 

variant av ”allemannsrett” med en lagstadgad gräns på att hålla ett 

avstånd på minst 150 meter från närmsta hus eller stuga. Den norska 

varianten av allemansrätten regleras genom Lov om friluftslivet 

(friluftsloven)
110

 och § 9 sätter upp 150 meter som gräns för tältning 

och så vidare. Vid vistelser i mer än två nätter på samma plats måste 

                                                           
109 Det kan antas att en tydlig reglering med ett straffansvar skulle kunna medföra att 

polisen istället för Kronofogden skulle kunna avhysa olagligt boende på fastigheten. 
110 Dato LOV-1957-06-28-16. 
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markägaren tillstånd sökas, förutom i bergen eller väldigt avlägsna 

områden. Följaktligen finns i Norge en exakt lagstadgad och 

publicerad avståndsangivelse i vad som bör anses som tomtmark.  

4.3.2 I det allmännas intresse?                                    

Inskränkningar i ägarens rätt att använda den fasta egendomen 

förekommer i stor utsträckning med syftet att tillgodose olika 

allmänna intressen. Sådana inskränkningar ger inte anledning till 

problem med art 1 TP 1, genom att dess andra stycke uttryckligen 

medger en stat att genomföra sådan lagstiftning som den finner 

nödvändig för att reglera nyttjandet av egendom i det allmännas 

intresse.
111

 

Dessa inskränkningar kan emellertid däremot vara så betungande för 

ägaren att deras förenlighet med egendomsartikeln kan ifrågasättas. 

Under sådana omständigheter prövar Europadomstolen ifall 

inskränkningen är proportionerlig. Det görs således en avvägning 

mellan det allmänna intresset och markägarens. Danelius skriver att 

Europadomstolen anlagt ett ur den enskilde ägarens strängt synsätt 

och funnit att även ganska betungande begränsningar av ägarens 

rättigheter kan accepteras i det allmännas intressen.
112

    

Europadomstolen har emellertid prövat proportionaliteten av 

markanvändandet i Chassagnou m.fl. mot Frankrike.
113

 En parallell 

kan dras mellan svenska markägares tvång att ställa sin mark till 

                                                           
111 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, sid 562. 
112 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, sid 562. 
113 Dom 29.4.1999 SvJT 1999 sid. 763. 
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förfogande för tredje man och rättsfallet ifråga. Prövningen gällde 

huruvida en av Frankrike utfärdad rättsakt, medförde att markägares 

rätt att använda sin egendom inskränktes oproportionerligt. 

Rättsfrågan bestod i vilken utsträckning markägarna skulle behöva 

ställa sin mark till förfogande så att tredje man fritt skulle kunna 

färdas över marken. Klagande var ett antal markägare som enligt 

1964 års lag hade tvångsanslutits till jaktföreningar. Markägare, 

vilkas fastigheter understeg vissa arealer, kunde tvingas bli 

medlemmar i föreningarna. En följd av medlemskapet var att deras 

fastigheter skulle ingå i det gemensamma kommunala jaktområdet, 

inom vilka alla medlemmar av respektive jaktförening hade rätt att 

jaga. Klagande gjorde gällande att skyldigheten att ställa sin mark till 

förfogande för jakt stred mot deras rätt till respekt för äganderätten 

enligt artikel 1 TP 1 Europakonventionen. Eftersom de själva inte 

önskade jaga på sin mark ville de heller inte att andra skulle jaga där. 

Europadomstolen fann att de klagandes rätt att använda sin egendom 

hade inskränkts genom de angivna åtgärderna men att denna 

inskränkning kunde anses tjäna det allmänna intresset genom en 

organisering av jaktverksamheten och vård av viltbeståndet. Dock 

ansågs tvånget för de klagande, vilka var små markägare, att ställa 

sin mark till förfogande för att tredje man skulle jaga på marken, 

som en oproportionerlig inskränkning i deras rätt som markägare.
114

  

                                                           
114 A.S.P.A.S. och Lasgrezas mot Frankrike rörde en liknande situation. Klagande 

ägde mark i två kommuner. I båda kommunerna fanns jaktvårdsföreningar i vilka 
jordägare med mindre jordinnehav automatiskt blev medlemmar. Sedan det ovan 

nämnda målet infördes ny lagstiftning i Frankrike som gav möjlighet till dispens från 

det obligatoriska medlemskapet. En begäran om utträde ur en jaktvårdsförening skulle 



105 
 

I Europadomstolens prövning om huruvida markägare kunde tvingas 

att ställa sin mark till förfogande så att andra kunde färdas över den 

kan, som ovan nämnt, en parallell dras till omständigheter hos 

markägare här i Sverige.  Rättsfallet i Europadomstolen visar att ett 

tvång för markägare att tillåta ett markutnyttjande kan stå i strid med 

äganderätten enligt Europakonventionens art 1 TP 1. Allemansrätten 

bör likaledes för små markägare i Sverige - likt dem denna studie rör 

- kunna bedömas som en oproportionerlig inskränkning i 

äganderätten.        

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                
emellertid inte få omedelbar effekt om den beviljades, utan utträde skulle endast få ske 
vid vissa tidpunkter. Klagande begärde utträde ur de två jaktvårdsföreningarna i 

augusti 2001 men erhöll utträde i den ena kommunen i mars 2005 och i den andra 

kommunen i maj 2002. Europadomstolen konstaterade att de tidsfrister som gällde för 
utträde ur en jaktvårdsförening syftade till att skapa stabilitet i fråga om jaktvård och 

organiserandet av jakt och fann att de inte innebar en oproportionerlig inskränkning i 

egendomsskyddet enligt artikel 1 i första tilläggsprotokollet. 
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5. Utvärdering                      

Stämmer markägarnas upplevelser? Finns det fog för deras klagan? 

Finns det brister i skyddet för deras äganderätt?  

Ett undantag gjordes gällande för allemansrätten inom äganderätten. 

Det kan diskuteras huruvida undantaget är att betrakta som legalt i 

förhållande till äganderätten, eller inte. Rättsfallet i Europadomstolen 

visar exempelvis att ett oproportionerligt tvång för markägare att 

tillåta ett markutnyttjande, kan stå i strid med äganderätten enligt 

Europakonventionens art 1 TP 1 (se kap. 4). Ett missbruk av 

allemansrätten utgör däremot ett ingrepp i äganderätten eftersom 

andra erkända intressen då begränsas. Markägaren äger ingen rätt att 

hindra enskilda från att beträda marken trots vetskapen om att 

handlingar som är lagstidiga där kan företas. MB medger exempelvis 

Länsstyrelsen rätten att förelägga om nedtagandet av stängsel som 

satts upp utan tillstånd etcetera. 

Hur långt ingreppet i äganderätten sträcker sig kan sägas vara 

beroende av vilken typ av aktivitet som förekommer på marken samt 

i vilken utsträckning aktiviteten företas.  

Inskränkningen kan även sägas vara beroende av vilka möjligheter 

och tillvägagångssätt som står markägaren till buds för att hindra ett 

marknyttjande som överstiger vad markägaren kan anses behöva tåla 

enligt den gängse allemansrätten. Finns det tillfredställande 

lagstiftning som skyddar markägaren vid övertramp? 
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Vissa brister i skyddet för markägandet vid missbruk av 

allemansrätten har uppdagats i och med utredningen i kapitel 3. 

Dessa brister i skyddet för ägarens rätt till sin mark kan emellertid 

inte sägas härledas från avsaknaden av lagstöd och förbud för de 

handlingar som kan klassificeras som ett otillåtet allemansrättsligt 

nyttjande med markpåverkan som följd.  

Markägare i studien har exempelvis klagat på tältläger som varat 

betydlig längre tid än ett par nätter och som väsentligt har ändrat 

miljön. Exempelvis genom nedskräpning, samt att avsaknaden av 

sanitära anordningar medfört att behoven förrättats utomhus, något 

som haft till följd att marken blivit obrukbar. Markpåverkan har även 

skett genom olika typer av förstörelse och åverkan på naturalster, 

träd och vägbommar. Enskilda vägar har därförutom tagit skada och 

rötter och terräng körts sönder av fordon. Vidare råder en oro för 

brand och eld som spridit sig.    

Lagar som ska skydda markägaren mot otillbörlig markpåverkan 

ställs emellertid upp av lagstiftaren. Utredningen visar på att både 

brottsbalken och förvaltningsrätten ställer upp ett skydd gentemot 

den typen av aktiviter som markägare haft synpunkter på. 

Utredningen visar däremot även på att det finns vissa inskränkningar 

i de lagar som ska skydda markägaren gentemot den typen av 

markpåverkan som berörs i studien. Klagan i markägarstudien har, 

som nämnt, heller inte bottnat i avsaknaden av lagstöd. Klagomålen 

har istället bottnat i bristande möjligheter för markägaren att få 
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klagan prövad eller åtgärdad hos kommunala och statliga 

institutioner. 

Exempel på dessa inskränkningar syns bland annat i handlingar som 

resulterar i förstörelse (se kap. 3.2 om skadegörelse). Klagan har 

riktats mot att anmälan om brott lagts ned och inte lett till åtal. Polis 

kom, enligt markägares utsagor, inte ens ut till brottsplatsen efter 

anmälan. Utredningen visar på att lagstöd finns för åtalsnedläggning. 

De brott som markägare klagat över är av sådan art att de troligtvis 

faller under åtalsbegränsningsregeln. Även om gärningsmannen 

skulle vara känd finns det för åklagaren en möjlighet att inte åtala, 

eftersom det inte är påkallat ur allmän synpunkt. Troligt är även att 

ett beslut att inte inleda en förundersökning påverkas av 

åtalsbegränsningsreglerna det vill säga, att en förundersökning inte 

inleds om det står klart att åtalsbegränsningsreglerna kan träda in. 

Följaktligen finns inskränkningar i lagen för markägares skydd mot 

handlingar som resulterar i förstörelse.
115

  

Tydligt framträder även avsaknaden av en effektiv möjlighet att 

avhysa enskilda som befinner sig på marken (se kap. 3.3.3 om 

avhysningsmöjligheter vid tältning). Markägaren är hänvisad till att 

avhysa med stöd av Kronofogdemyndigheten. Något som i praktiken 

                                                           
115 I de fall en markägare är missnöjd över en förundersöksnedläggning eller en 

åtalsnedläggning är tillgången till effektiva rättsmedel likaså till viss del begränsad. 
En begäran om omprövning av ett nedläggningsbeslut eller åtal är inte 

författningsreglerad. RÅ har emellertid uttalat att det för rättsäkerheten är av vikt att 

en överprövning endast sker i begränsade fall och om det framkommit nya 
omständigheter. Att nya omständigheter träder fram när de brottsliga handlingarna 

tagit plats i terräng är inte sannolikt.     
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är ett administrativt besvärligt och ekonomiskt betungande projekt. 

Kronofogden ställer som förutsättning för handräckning upp ett krav 

på identitet. Att markägaren på egen hand ska gå upp till ett läger 

och begära identitet är inte genomförbart. Därförutom ställer 

Kronofogden upp en avgift på 600 kr per svarande. Vid en större 

grupp som önskas avhysas kan summan bli betydande. Kronofogden 

avhyser till fastighetsgränsen, det finns ingen garanti på att svarande 

inte kommer tillbaka. 

Beträffande nedskräpning på marken ställer gaturenhållningslagen 

upp ett visst stöd vid markpåverkan orsakad av nedskräpning (se 

kap. 3.4.4 om kommunala institutioners skyldighet vid 

nedskräpning). Lagstöd finns för möjligheten att få marken återställd 

med kommunala medel. Denna möjlighet har emellertid inte 

tilldelats alla de i studien tillfrågade markägarna, trots dennes 

efterfrågan.   

En oro för brand i terrängen faller utanför kommunens lagstadgade 

skyldighet för myndighetsutövning (se kap.3.5.4 om kommunala 

institutioners skyldighet vid eldning). En oro för brand sträcker sig 

utanför kriterierna för utryckning uppställda i enlighet med 

räddningstjänstbegreppet.  Markägaren äger ingen rätt att hindra 

tredje man från att elda på marken - såtillvida eldning inte sker i strid 

med rådande bestämmelser. En räddningstjänstledares beslut om att 

inte ingripa vid oro är inte överklagbart på plats.  
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5.1 Slutsats                    

Markägares synpunkter i studien förefaller ha grund. Ett visst fog för 

deras klagan har uppmärksammats i utredningen. Allemansrätten är 

normativt vag till sitt innehåll samtidigt som den offentliga rätten 

inte skyddar markägaren tillräckligt mot olägenheter. Att 

allemansrätten nyttjas på så sätt som markägare i studien haft 

synpunkter på, får ses stridande mod de åtaganden i enlighet med 

äganderätten som Sverige antagit. 

Kapitel 3 utvisar även att staten- eller lagstiftaren, genom att inte 

fullt ut tillämpa de regler som faktiskt finns på området kring 

markägandet, åstadkommer viss rättsolikhet, rättsosäkerhet, samt 

bristande rättstillgänglighet.  

Rättsolikhet skapas genom rådande skillnader i tillämpningen av 

gaturenhållningslagens § 4 (se kapitel 3.4.5).  Rättsosäkerhet och 

bristande rättstillgänglighet skapas då själva lagförandet av ett 

begånget brott, något som utgör grunden för statens upprätthållande 

av rättsordningen och enskildas tilltro till rättssystemet, inte av 

överheten möjliggörs i större omfattning.
 
Rättsosäkerhet skapas även 

på grund av avsaknad av uppfyllandet av laglighetskravet 

beträffande lägerslagning på annans mark (se kapitel 3.2.4 och 

kapitel 4.3.1).  

Det är även tveksamt om inskränkningen som allemansrätten medför 

i äganderätten för små och medelstora markägare är att betrakta som 

proportionerligt med den gällande rättsordningens utformning, 
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främst då den nationella rätten misslyckas med att skydda 

markägaren från de olägenheter som uppkommer vid ett missbruk av 

allemansrätten. 

5.1.2 Slutord och möjlig åtgärd   

Allemansrätten uppfattas idag som en självklar rättighet, att utan 

inskränkning utnyttja annans mark. Påpekande om motsatsen 

besvaras oftast med total likgiltighet. Intresseorganisationer samlar 

likasinnade och hävdar ”sin” rätt med nästan religiös uppfattning. 

Äganderätten och respekten för denna har luckrats upp och många 

hävdar, gärna med hjälp av media, att den nära belägna skogen och 

marken tillhör dem samt att nyttjandet står över äganderätten. Skogs- 

och markägandet har också urbaniserats, det är inte längre en 

homogen grupp markägare som bor på- eller i omedelbar närhet av 

sitt markinnehav. 

Med studien skriven är det lätt att förstå den frustration som står att 

finna hos den enskilde markägaren. Förståelsen för de olika villkoren 

finns däremot oftast inte hos omgivningen och försvaras heller inte 

av myndigheterna. Kraven och byråkratin omkring markägandet ökar 

istället och det förstärker inte den lilla markägarens förmåga att få 

avkastning på sin mark. Inte minst gör överraskande krav på 

naturvårdsområden eller reservat markägandet osäkert.  

Vad skulle då kunna göras för att skydda markägarens intressen? 

Naturligtvis ska landsbygden ges så goda förutsättningar att 

människor fortsatt kan verka och bo där. Äganderätten måste hävdas 
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gentemot det allemansrättsliga nyttjandet. Regelverket mellan 

kommersiellt nyttjande, vilket medför ett invasionsproblem (se kap 

3.1) på annans mark och exempelvis att plocka bär för eget behov, 

måste förtydligas utan att för den skull i detalj styra inbördes 

förhållande.  

Det kan likaså heller inte vara rimligt att det ska vara tillåtet att göra 

upp eld och lämna skräp på annans mark. Sönderkörda skogsvägar 

belastar endast markägandet. Det måste ligga i varje enskild persons 

medvetande om vad som är rimligt att göra på mark den inte äger. 

Ett tydligt ansvar gentemot markägaren bör finnas.   

Trångmål som markägare haft synpunkter på och som rättfärdigas av 

allemansrätten härleds ofta från det som Bengtsson just kallar för 

invasionsproblemet. Något uttryckligt stöd för markägare att 

förhindra kommersiell, organiserad bosättning eller lägerslagning på 

marken förekommer inte i lagstiftningen. Det finns emellertid en 

generell allmän anmälningsskyldighet, eller samrådsplikt för 

verksamheter som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön (se 

kap. 3.3). Enligt förarbeten bör rent allmänt inte ett arrangemang av 

någon betydelse ske utan markägarens medgivande (Prop. 

1997/98:4, del 1 sid. 300ff) Anmälningsärenden av det slag som 

avses här ska handläggas enligt FL. I den lagen finns bland annat 

regler om partsinsyn och myndigheters kommunikationsskyldighet. 

Det borde således därför föreligga en tillfredsställande garanti för att 

markägare ska få kännedom om den aktuella verksamheten och 
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innehållet i anmälan, samt tillförsäkras möjlighet att lämna 

synpunkter i ärendet.  

Vid en fungerande samrådsplikt skulle markägaren ha möjlighet att 

utkräva ansvar vid markpåverkan av den för verksamheten ifråga 

ansvarige. Likaså skulle myndigheter kunna utkräva ansvar för 

straffbara handlingar. Om samrådsplikten tillämpades fullt ut skulle 

även markägare, som upptäcker att olovliga aktiviteter företas av 

tredje man, utan tidigare anmälan erhålla ett tydligare stöd från polis 

och åklagare för beivran av exempelvis miljöbrott. Det är min tro att 

de som organiserar denna typ av aktiviteter skulle avhålla sig från att 

företa aktiviteter utan samråd, om ett kraftfullt agerande från 

samhällets sida organiserades.        

Skogsindustrin är en av Sveriges mest betydande basnäringar, av 

oersättlig betydelse för många svenskar. Skogen och marken är 

tillsammans en förutsättning för många att leva av på landsbygden. 

Träråvaran i Norden är unik och kan förädlas i många led. Naturen är 

en grund för turism och marken ger oss den lokala maten. Ingen av 

dem är dock nyttigheter att ta för givna. 

Brist på verkställandet av regler samt bisarra regler vars 

genomförande är tandlöst, som exempel kan ges krav på 

identifikation vid avhysning samt att avhysandet enbart sker till 

fastighetsgränsen, orsakar frustration hos markägare och 

landsbyggsbor. Det så viktiga förtroendet mellan stat och enskild 

sätts följaktligen i gungning.  
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Som jag ser det föreligger dock inte det största problemet i de 

kränkningar av äganderätten som ständigt äger rum, utan snarare att 

ingen lagförs för brotten. När landsbygdsbor gång på gång utsätts för 

olika brott mot egendom och den personliga integriteten, utan att 

statsmakten reagerar finns risken att det så viktiga 

samhällskontraktet sätts ur spel. En vedertagen och vitt accepterad 

rättsfilosofisk teori om samhällets uppbyggnad är just den om 

samhällskontraktet. Kontraktsteoretikerna menar, på olika sätt men 

utgångspunkten är densamma, att det innan kontraktet rådde kaos på 

jorden. Detta kaos ledde till att människan upprättade en stat med 

syftet att stävja kaoset och uppnå ordning. Så länge staten uppfyllde 

sin del och behöll ordningen skulle människan lyda staten. Om staten 

däremot inte lyckas uppfylla sin del av kontraktet hade människan 

rätt att göra uppror. Således och för att knyta an till ”belägringen” av 

landsbyggden tilläggs följande. Som det ser ut idag uppfyller inte 

den svenska staten sin del av kontraktet. Medborgarnas egendom och 

säkerhet tryggas inte. Ansvar för brott utkrävs heller inte alltid. Det 

så viktiga förtroendet och förutsättningarna för samhällskontraktet är 

följaktligen farligt nära brännpunkten. Lagen tas i egna händer. 

Något som på landsbygden ter sig oändligt mycket farligare än i 

städerna. Det råder nämligen en utbredd jaktkultur ute i landet. 

Dalkarlarna gjorde en gång uppror och tågade mot Stockholm när de 

hade fått nog. Som stämningen på landsbyggden ser ut idag är nästa 

marsch inte långt borta. 
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Prop. 1997/98:45 Miljöbalk 

Prop. 2002/03:119 Reformerad räddningstjänstlagstiftning 

Prop. 2009/10:80  En reformerad grundlag 

Prop. 2010/11:125 Nedskräpning 

SOU 1940:12 Inrättandet av fritidsreservat för städernas och de 

tättbebyggda samhällenas befolkning 

SOU 2001:91 Arbetstiden - lag eller avtal 

SOU 2013:85 Stärkt straffrättsligt skydd för egendom. 

Motion 2005/06:Kr272, Allemansrätten som kulturellt världsarv 

Rapport 6551 Naturvårdsverket, Strategiskt arbete för minskad 

nedskräpning 

Rapport 6470 Naturvårdsverket, Allemansrätten och dess framtid 

JO:s ämbetsberättelse 2002/03 
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Rättsfall 

A.S.P.A.S. och Lasgrezas 

Belvedere Alberghiera S.R.L. mot Italien 

Carbonara och Ventura mot Italien 

Chassagnou m.fl. mot Frankrike 

Fotopoulou mot Grekland 

Keenan mot Förenade kungariket   

KamR, mål nr. 1025-10 

HFD, mål nr. 6966-11 

NJA 1986 s. 637 

NJA 1996 s. 495 

Mål nr B 632-00  

Mål nr B 830-02  

Mål nr B 766-05  

 

Internetsidor  

http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/miljo-och-

klimat/verksamheter-med-miljopaverkan 

http://www.kronofogden.se/Avgifter.html 

. 

 

 

http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan
http://www.kronofogden.se/Avgifter.html
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Bilaga A 

Artikel införd i tidningen Land (Skogsland) nr. 41 den 4:e oktober 

2013.  
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Bilaga B 

I bilagan redovisas de genomförda intervjuerna med markägare i 

mellersta Sverige. Relevanta citat återges från respektive markägare 

för att skapa en bättre förståelse för problematiken.     

Markägare 1                         

Problematik: Markägaren är innehavare av cirka 3000 hektar mark 

belägen i Dalarna. Huvudproblematiken bestod i en lägerslagning 

som pågick under ca 2 veckors tid 2013. Enligt markägaren låg det 

mängder av människoavföring på marken tillsammans med skräp, 

flaskor, aluminium osv.  

Upplevelse vid myndighetskontakt: Markägaren kontaktade 

kommunen och Polisen. ”Polisen kopplar mig vidare då de säger att 

allemansrätten inte är någon lag så de kan inget göra, de hänvisar 

till kronofogden och kommunen kopplar bara vidare”  

Stöd och hjälp: ”Fick noll hjälp, ingen hjälp alls” Markägaren 

beslutade sig således för att själv ombesörja städningen. Han ringde 

sedan kommunen för att de ”åtminstone skulle hämta upp 

sopsäckarna.” Kommunen hälsade då att de ”inte kunde ta något 

beslut om att hämta soporna.” 

Markägare 2                        

Problematik: Innehavare av cirka 35 hektar mark belägen i Dalarna. 

Vid ett besök på sin mark blev markägaren varse om att ett läger 
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tidigare funnits där. Där låg skräp, människoavföring, stolar, 

plastpåsar osv.   

Upplevelse vid myndighetskontakt: Markägaren kontaktade inte 

myndigheterna då ”det är ingen idé - fanns ju ändå ingen hjälp att få 

då de redan åkt.” 

Stöd och hjälp: Markägaren upplevde det som lönlöst att söka hjälp 

hos myndigheterna då personerna redan hade flyttat från lägret. 

Markägaren lät således skräpet ligga kvar på marken och tänker sätta 

upp en vägbom, ”för att hindra framtida besvär.”  

Markägare 3                        

Problematik: Ägare av cirka 15 hektar mark belägen i Dalarna. 

Under 2011 bodde ett tjugotal personer på marken i något slags läger 

under ca 3 månader. I och omkring lägret rådde en fruktansvärd 

nedskräpning som bestod av ”allt du kan tänka dig från bilar, däck, 

latrinavfall, matrester, tält, begagnade kastruller, glasburkar, 

tandborstar osv.” Det fanns även många linor uppsatta i träden.  

Dessutom förekom omfattande förstörselse i form av att man huggit 

och skruvat i träden, byggt ställningar för tälten, samt stulit träd till 

ved. De långtradare som kom för att hämta upp plockade bär körde 

sönder enskilda vägar, eftersom det var en regnig period. 

Markägaren försökte lösa situationen och åkte därför upp till platsen 

ett antal gånger, men vågade sig till slut inte fram på grund av rädsla. 

Markägarens vän som själv åkt upp till lägret blev i samband med 

detta hotad till livet.  
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Upplevelse vid myndighetskontakt: Markägaren kände sig först 

osäker över vem han skulle kontakta och vart han skulle vända sig. 

Markägaren kontaktade emellertid sedan både polis och kommun- 

upprepade gånger.  

Stöd och hjälp: Markägaren känner sig chockad, arg och förbannad. 

Fruktansvärt kränkt. ”Jag känner mig rättslös.” Polisen som tog 

emot anmälan åkte till platsen men menade på att ”det där var väl 

inte så farligt” och frågade om han fortfarande ville att de skulle 

bort? När markägaren på frågan svarat jakande blev han lovad att 

polisen skulle återkomma veckan efter. Därefter hände ingenting och 

polisen kom inte tillbaka till platsen, varvid markägaren efter ett par 

veckor kom med en ny anmälan. Även den anmälan lämnades utan 

åtgärd. 

Byborna hjälptes därmed åt att kollade upp registreringsnumren på 

bilarna i hopp om att polisen därmed skulle ingripa. Bilarna 

kopplade till lägret var 11 till antal, varav 9 var belagda med 

körförbud. Listan med numren vidarebefordrades till polisen som 

inte agerade, utan bilarna sågs bli fortsatt brukade. När 

nedskräpningen bredde ut sig än mer ringde markägaren till miljö- 

och hälsokontoret. Då hade bosättningen pågått i ungefär en och en 

halv månads tid. Inte heller miljökontoret löste situationen, trots 

upprepade samtal.  

När det började närma sig älgjakt informerade markägaren 

kommunen om att lägret var beläget på jaktmarker varav polisen 
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snabbt flyttade på lägret ”på andra sidan vägen.” Efter att lägret 

blev upplöst ville markägaren få marken återställd och kontaktade 

miljö- och hälsokontoret som omgående kom och städade upp. Efter 

ovanstående situation beslöt vägföreningen att sätta upp bommar 

över vägarna.  

Markägare 4                        

Problematik: Ägare till cirka 320 hektar mark belägen i Dalarna. 

Markägaren har haft problem under flera år. Antalet personer har 

varierat beroende av bärtillgång, men uppskattningsvis har ca 100 

personer vistats där varje sommar. Markägaren har haft enstaka 

boende under vad han kallar för ”invasionsperioden.” 

Sommarinvasionen har enligt markägaren medfört både direkta och 

indirekt problem. Främst har det förekommit flera inbrott i fäboden i 

samband med detta. Husgeråd, såsom knivar och stekpannor har 

stulits. En vägbom sattes upp pga. frekventa inbrott i samband med 

bärplockningen. Vägbommen slets bort av utlänning och gick i tu. 

Markägaren har även problem vintertid med snöskoteråkning som 

leder till isbränna, varv marken blir svårbrukbar. 

Upplevelse vid myndighetskontakt: Markägaren kontaktade 

polisen i samband med inbrotten.  

Stöd och hjälp: Polisanmälan som gjordes i och med inbrotten lades 

ner på en gång då det betraktas som ”ringa prioriteringsfråga.” 

”Det känns inte så kul när det kommer en massa okända människor 

på marken.” Inbrotten har upplevts som mycket kränkande. 
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Angående vägbommen som slets bort och gick i tu så blev 

utlänningen tagen på bar gärning. Markägaren uppger att 

”utlänningen hävdade allemansrätten och slapp undan straff. Det till 

trots att det är en privat väg.” Att sätta upp en vägbom kändes inte 

bra då de bybor, som själva önskar plocka bär eller vistas i skogen, 

numera inte kan åka upp till området. Markägaren menar att det inte 

bara är marken i sig som kränks utan det skapas följdeffekter. 

Allemansrätten utgör grunden till andra problem.  

Markägare 5                        

Problematik: Innehavare av cirka 50 hektar mark i norra Uppsala. 

2013 bodde 170 personer på marken under cirka 2 månader. 

Markägaren uppger att han inte kunde använda sin mark. ”Det rådde 

en fruktansvärd nedskräpning med bilar, stulna bilar, 170 personer 

som skiter i skogen med småbarn och deras blöjor. Allt mellan 

himmel och jord, jag skulle inte förvånade om han hittade en död 

människa.” Förutom nedskräpningen har markägaren haft problem 

med skadegörelse. Skog har huggits ner, jaktkojan rivits ner och 

använts som latrin. Kaminen i kojan stals och det yngre beståndet av 

tallar har skövlats. Privata vägar kördes sönder och olja i bilarna 

hade bytts på en rullstensås där kommunen tar sitt dricksvatten ifrån.  

Under eldningsförbud har det eldats i skogen. Markägaren har 

nyckelbiotoper på sin mark vilka är extra känsliga, som har trampats 

ner vid bärplockning. Dessutom har stölderna i området ökat. Saker 

har försvunnit för att sedan uppstå i lägret. Liknande problemen har 

pågått under 6- 7 år. 
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Upplevelse vid myndighetskontakt: Markägaren har varit i kontakt 

med polis, kommun, brandkår, LRF, Naturvårdsverket, 

Länsstyrelsen. 

Stöd och hjälp: Vid anmälan om eldning till polisen fick 

markägaren svaret att de inget kunde göra ”då de inte kunde veta 

vem som tänt elden.” Markägaren berättar att försäkringsbolaget 

uppgett att de i händelse av brand inte ämnar betala ut ersättning, då 

det är markägaren som är ytterst ansvarig för marken. Angående 

polisanmälan vid stölder hävdar polisen brist på bevis och lägger ner 

anmälan trots att vittnen finns som bevis. Markägaren känner sig 

hela tiden motarbetad. ”Alla verkar rädda. Polisen har inte gjort 

någonting, de hävdar hela tiden brist på bevis och att de inte kan 

bevisa vem som kört upp bilen osv.” Markägaren känner sig därav 

fruktansvärt kränkt och frustrerad. ”Jag känner mig totalt rättslös. 

Jag har en massa skyldigheter men har inga rättigheter.” 

Markägaren känner sig ockuperad. Markägaren beskriver det som att 

stå på en stolpe i havet ”vart du än vänder dig så är det bara vatten 

och då drunknar man.”  

Kommunen ställde heller inte upp med någon hjälp. Markägaren fick 

istället en massa ålägganden av kommunen, exempelvis om att det 

inte får eldas vid eldningsförbud och att det är markägaren själv som 

ska se efter att det inte eldas, samt att han ensam är ansvarig för 

städning osv.  
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Markägaren tycker att lagar ska vara allmängiltiga och känner sig 

arg. ”Om han exempelvis körde en bil med körförbud så skulle ju 

han anses vara skyldig.” 

Markägaren berättar att han har försökt få till stånd en avvisning 

genom kommunen men de hänvisar till Kronofogden. För att kunna 

ta hjälp av Kronofogden måste emellertid markägaren själv gå upp 

till lägret och ta legitimation på vederbörande person för att 

vidarebefordra detta till Kronofogden. En avvisning kostar 600kr per 

person. ”Det finns ingen bäring på det då de lika gärna kan komma 

tillbaka. Plus att det är en omöjlighet för mig att själv gå upp och 

kräva leg.” Året innan fick markägaren hjälp med städning av 

skogsbolaget Stora Bergvik, men inte av kommunen. Markägaren 

har detta år flyttat från sin mark ”så att jag slipper se det.”       

Markägare 6                        

Problematik: Innehavare av 40 hektar mark i Uppsala län. Har haft 

samma typ av problem under minst 6 års tid. År 2012 tältade cirka 

40-50 personer på marken. Jaktstugan hade tillsammans med en 

husvagn som jägare ställt upp, ockuperats. Skadegörelse på mark har 

förekommit genom att det huggits ner småträd. Bilar har kört, samt 

har bilparkeringar anlagts- så att vägar förstörts. Det har byggts läger 

av slanor och småträd, spik slagits i träd, marken har använts som 

toalett och till soptipp. Eldstäder har anlagts och det har eldas trots 

eldningsförbud. Toalettpapper ligger kvar här och var i skogen då de 

inte haft tillgång till någon toalett. Tillsammans med plåtburkar, 

glas- både trasiga och hela, elektriska maskiner av olika slag såsom 



127 
 

bandspelare, högtalare, bildelarar, plast, järn, bilbatterier, däck, 

fälgar, plastdunkar, bärlådor, stolar, bestick, kläder, skor, samt en hel 

stulen bil. 

Upplevelse vid myndighetskontakt: Polis och kommun har 

kontaktats. 

Stöd och hjälp: Markägaren berättar att Polisen tar anmälan, men att 

de inte har flyttat på dem. Kommunen gick förra året ut med att de 

skulle hjälpa till med städning men när markägaren sökte hjälp hände 

ingenting. Markägaren har de senast 6 åren själv ombesörjt 

städningen av marken. Traktorlass med skräp åt gånger. Trots 

frekvent städning ligger skräp kvar, ”då det gömts under buskar för 

att sedan krypa fram.” Markägaren känner sig uppgiven och 

undviker att beträda marken sommartid ”för att må bra själv, jag vill 

inte se det, trots att mycket arbete egentligen skulle behövas göras 

då vintern var tuff i år.” Markägaren har varje år försökt pratat med 

de boende och talat om för de att de måste åka, dock utan resultat.  

Markägare 7                          

Problematik: Markägaren äger 270 hektar mark samt förvaltar en 

fastighet på 6000 hektar i Hälsingland. Problematiken som återges 

nedan ägde rum 2013, markägaren uppger emellertid att det 

förekommit problem under de senaste 5 åren. Under 2013 bodde 

cirka 70 personer olovligen i ett läger på ägorna. Efter en kort period 

började det brinna på två områden i närheten. Markägaren fick i 

samband med branden betala för efterbevakningen av branden. 
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Eftersom det rörde sig om två bränder samtidigt, där han som 

markägare var huvudansvarig kostade det honom 700 kr i timmen 

per inhyrd brandman. Bränderna krävde bevakning under 72 timmar 

och det krävdes 2 brandmän per brand. Summan uppgick således till 

ett avsevärt belopp. Markägaren uppger att det var mycket jobbigt 

och trassligt med försäkringsbolaget som inte ville betala för 

efterbevakningen, samt att ”efterbevakningen är dyrare än vad du 

får för marken då branden härjat på kalhyggen.” Det låg även lite 

skräp kvar på marken. De boende hade emellertid i stort sett städat 

efter sig.  

Tidigare år har vägbommar förstörts, exempelvis har lås tagits bort 

(fast det framställts så att bommen varit hel). Inbrott har skett i 

stugor runt om och fritidshus tömts. Markägaren är även orolig över 

alla dieselstöder i samband med detta. 

Upplevelse vid myndighetskontakt: Markägaren var i kontakt med 

brandkår och polis. Brandkåren ingrep mycket snabbt och med ett 

bra bemötande. Av Polisen fick markägaren däremot ingen hjälp i 

samband med bränderna. När markägaren ringde hamnade han på 

47:e plats i ett kösystem och situationen var mycket stressande då 

han befann sig i skogen där det var dålig täckning. Han blev även 

vidarekopplad inom polishuset. 

Stöd och hjälp: Då Brandkåren och markägaren hittade fimpar och 

eftersom de boendes åkfordon och läger låg i närheten fanns det ett 

starkt intresse av att få dit Polisen för en utredning. När markägaren 



129 
 

misslyckades med att få till en polisutryckning, trots upprepade 

försök, ringde tillslut brandchefen till Polisen. Brandchefen var då 

orolig över fortsatt verksamhet samt att lägret syntes från 

brandbilarna. När Polisen anländande sa de att de inte kunde avhysa 

lägret utan hänvisade till Kronofogden, - som tar betalt. Polisen 

hälsade markägaren att ”de förhandlat bort avhysningsbiten.” 

Polisen åkte emellertid upp till lägret i syftet att tala om för de 

boende att de inte fick elda och inte skräpa ner. Polisen verkade, 

enligt markägaren, inte vara intresserade av att efterforska och 

identifiera gärningsman trots att bevis fanns att finna. Markägaren 

meddelade även Polisen att de fordon som stod på platsen inte var 

körsäkra, då säten rivits ur bussar osv. Polisen ignorerade detta, 

något markägaren ställer sig frågande till ”om de inte kan avvisa 

borde de i alla fall följa vanliga trafikregler.” För tre år sedan åkte 

markägaren upp till ett läger själv för att avhysa ”då han inte fick 

hjälp av polisen och det var rejält nedskräpat.” Markägaren tyckte 

det var högst beklämmande att själv försöka avhysa dessa personer. 

Markägaren vill gärna inte montera dit vägbommar, fastän han 

känner sig tvingad att ha dem. Vägbommarna leder till att andra 

enskilda drabbas då de inte kan nyttja vägarna som de önskar vid 

hästridning, körning, friluvsaktiviteter och lokala svampplockare. 

Det är ”ett elände för närboende” enligt markägarens utsago.   

Markägare 8                        

Problematik: Ägare till cirka 50 hektar mark i Hälsingland. Cirka 

170 personer befann sig på ägorna under cirka 2 månaders tid, de 

tältade på grannfastigheten. Det var mycket nedskräpning på hans 
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mark i form av vanligt skräp, människoavföring, mat, flaskor, 

matförpackningar. Stölder skedde även hemma på hans gård. Stölder 

av exempelvis presenning för att göra tält av osv. Grannar blev även 

av med motorsåg och andra bruksföremål. Det har även skett en 

plundring av diesel ifrån skogsmaskinerna. Bär, exempelvis hallon 

och vinbär plockades i trädgården hos grannar. 

Upplevelse vid myndighetskontakt: Markägaren har ringt till 

kommunen utan framgång, ”de säger att det är markägares 

skyldighet.” ”Polisen gör ingeting, de kommer inte ens ut.”  

Stöd och hjälp: Markägaren har fått städat själv.  

Markägare 9                        

Problematik: Ägare av cirka 300 hektar i Hälsingland. Markägaren 

har ingen uppfattning om hur många som vistas på marken åt gången 

eller hur länge. Under 2013 märkte han emellertid att vägbommen 

var förstörd och att bilar stod parkerade längre upp bakom bommen. 

Vägbommen såg dock hel ut på håll varav markägaren inte uppfattat 

att de befunnit sig på hans mark tidigare. Det låg emellertid hur 

mycket skräp på marken som helst, exempelvis papper, korvskinn 

osv. Diesel hade även stulits ifrån maskiner och grävare. 

Upplevelse vid myndighetskontakt: Markägaren har inte kontaktat 

myndigheterna. ”Det lönar sig ju inte att kontakta någon. Mågen 

kontaktade Polisen som aldrig kom.”  
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Stöd och hjälp: Markägaren har själv städat upp. Resultatet blev 

”massvis av skräp, åtminstone ett par släpkärror.” Markägaren 

tycker att det är fruktansvärt att behöva göra rent efter andra 

”horribelt.” Han upplever att det är mycket kostsamt, samt att han 

”ändå har nog att göra.” 

Markägare 10                        

Problematik: Ägare till 74 hektar i Hälsingland. Hade cirka 70 

personer vistandes på marken under 2013. Dessa personer tältade 

emellertid på grannfastigheten. Det låg människoavföring på ett 

område stort som en hektar på markägarens ägor. Det gick inte att gå 

där, något som även förstörde jakten eftersom de inte kunde släppa 

hundarna. ”Hundarna gillar att rulla sig i bajs och sen hoppar de in 

i bilar osv, helt omöjligt! Tre till fyra jaktlag blir drabbade.” 

Markägaren hade tänkt gallra i skogen ”men det går heller inte då 

det är massa skit och lukar fruktansvärt illa.” Dessutom var marken 

nedskräpad med tomburkar, kassar, flaskor osv.   

Upplevelse vid myndighetskontakt: Kontaktade kommunens hälso- 

och skyddskontor som bara hänvisade markägaren vidare. 

Markägaren åkte till och med dit, samt pratade med en polis som han 

känner ”han sa att de inte kan göra något.” 

Stöd och hjälp: Kommunen kom och städade skräpet. Dock 

lämnade de kvar avföringen.    

Markägare 11                        

Problematik: Innehavare av cirka 400 hektar i Hälsingland. Haft 



132 
 

uppskattningsvis 30 personer boende på marken 2013 under en cirka 

en och en halv månads period. Det var väldigt skräpigt och stökigt, 

allt från hushållssopor till reservdelar från bilar och 

människoavföring. 

Upplevelse vid myndighetskontakt: Bekanta som jagade på 

marken kontaktade polisen - eftersom markägaren själv varken hade 

tid eller möjlighet till engagemang under den tiden på året. 

Markägaren pratade med kommunen som lovade städning efter att de 

boende hade åkt. 

Stöd och hjälp: Polisen hänvisade direkt till Kronofogden. 

Markägaren hade emellertid inte möjlighet att kontakta dem. Han 

fick bra stöd från kommunen som åkte till marken och såg till att 

ombesörja städadet. Nu ser det enligt markägaren, ”bra ut igen.” 

Allt som allt tog kommunen reda på 1,5ton sopor från marken. 

Markägare 12                        

Problematik: Ägare av cirka 250 hektar mark i Uppland och 

Hälsingland. Har haft problem under flera år. Markägaren upptäckte 

emellertid inte omfattningen av problemen förrän efter stormen 

2011. Då hittade markägaren dubbla skidspår som plogats upp med 

hjälp av en bandmaskin.  Ett halvt vasaloppsspår på cirka 8 mil. 

Skadan som uppstått är tvåfaldigt, dels då privat vägar har tagit 

skada och inte kan plogas, dels då bandmaskinen skapar en död zon 

på cirka 5 meter bred där ingeting växer. På vissa ställen finns även 

en upptrampad stig. Markägaren tappar därav produktiv mark. På 
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sommartid röjs en vandringsled med röjsåg, något som innebär att 

varje form av växtlighet slås ner ”nedsågning av träd, mil efter mil 

där det systematsikts röjs bort allt växtligt.” Markägaren kan inte 

nyttja marken i dagsläget på så sätt som han önskar. Skoteråkningen 

vintertid orsakar även problem, omfattningen är emellertid 

svårbedömt. Problem uppstår när de kör i planteringen och det 

uppstår skador på planteringen. 

Upplevelse vid myndighetskontakt: Markägaren har kontaktat 

LRF.  

Stöd och hjälp: Ingen. 

Markägare 13                        

Problematik: Innehavande av cirka 1000 hektar mark i Hälsingland. 

Markägaren har haft problem med plöjandet av skidspår. ”Där de 

röjer växer det ingenting, det skapas en död zon på allt mellan 2-6 

meters bredd.” Markägaren upplever emellertid att det största 

problemet är förknippat med fyrhjulingsåkande samt 

motorkrosscyklar som kör på marken. Åkandet orsakar enorma 

skador på myren, som blir helt sönderkörd och får många rotskador. 

Dessutom skapas det djupa vattendiken och träd fälls. ”Inget växer, 

vissa vägar blir oframkomliga varav det ställer till problem för 

skogsbruket då maskinerna inte kommer fram enkelt.” Det blir stopp 

i de diken som skapas för skogsmaskinerna. Dessutom så dör skogen 

delvis på grund av de rotskador som skapas av hjuldäcken. 

Mountainbikecyklister ställer till enorma skador på framförallt 
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granrötter, eftersom de ligger grunt. Körningen har även skett på 

privata vägar trots skyltning. Efter att markägaren satte dit ett hinder 

tog de sig istället en olovlig väg över dennes privata tomtmark. 

Fyrhjulningsåkandet har pågått kommersiellt och men även av 

privatpersoner.  

Upplevelse vid myndighetskontakt: Markägaren kontaktade 

Polisen när det var som värst ansatt med fyrhjulingarna och bad dem 

åka till platsen, samt att prata med den kommersiella 

fyrhjulingsuthyraren. 

Stöd och hjälp: Trots att markägaren meddelade Polisen att hon 

fruktade för sina barns liv, då förarna av fyrhjulingarna körde väldigt 

fort samt över tomtmark, erhölls inget stöd. Markägaren var även 

rädd för att andra personer som promenerar med barnvagnar och 

hundar, eller rider, ska komma att ta skada. Polisen fick därförutom 

reda på att det blev enorma skador på marken. Markägaren tycker att 

det är mycket underligt att Polisen inte ”brydde sig, trots att många 

inspelade videos ligger ute på Youtube med inspelning av åkandet 

och förövarna. 

 


