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Sammanfattning 
Allemansrätten finns inte definierad i svensk lag, utan är baserad på sedvänja och gamla 
traditioner som kan dateras ända tillbaka till medeltiden. Allemansrätten är dock omnämnd i 
lagtexten, i regeringsformen 2 kap. 15 § 4 st. samt i miljöbalken 7 kap. 1 §.  

Det finns lagar som definierar de allra yttersta gränserna av allemansrätten, såsom 
brottsbalkens bestämmelser om bland annat åverkan, hemfridsbrott, tagande av olovlig väg 
och egenmäktigt förfarande. Allemansrätten är dock inte sådan att allt som inte är olagligt är 
tillåtet, utan allemansrätten kräver att hänsyn visas för att allemansrätten ska kunna åberopas. 
Även miljöbalkens 2 kap. allmänna hänsynsregler sätter gränser för vad alla som bedriver 
verksamhet i naturen måste följa. Exakt vad allemansrätten faktiskt tillåter är dock svårtolkat 
i och med avsaknaden av definition. 

När det gäller organiserat friluftsliv, vilket orientering klassas som, är allemansrätten än mer 
komplex. Alla deltagare vid ett arrangemang kan hålla sig inom allemansrättens ramar, men 
det betyder inte med säkerhet att arrangemanget som sådant kan arrangeras endast med stöd 
av allemansrätten. Studien avser att undersöka vad som krävs för att ett orienterings-
arrangemang ska kunna bedrivas med stöd av allemansrätten, hur arrangörer idag säkrar 
åtkomst till mark för deras verksamhet samt hur kunskapsnivån angående allemansrätt och 
gällande lagstiftning ser ut bland arrangörer ser ut idag. 

En enkät skickades ut till 87 stycken föreningar i sydvästra Sverige för att undersöka hur 
föreningar säkrade åtkomst till mark i samband med deras verksamhet och arrangemang, 
vilka lagar, riktlinjer och policys som föreningar använder i samband med deras verksamhet 
samt om utbildning inom allemansrätten sker i föreningen. Enkäten visade att kunskapsnivån 
inom vissa avseenden är låg bland föreningarna. Föreningarna är bra på att genomföra 
samråd före arrangemang, men långt ifrån alla föreningar genomför samråd med markägare, 
nyttjanderättshavare och jakträttsinnehavare innan nyritning eller revidering av 
orienteringskartor, samt att endast åtta procent av föreningarna undervisar medlemmar i 
allemansrätten. 
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Kontakt togs med myndigheter och förbund för att höra hur de ser på organiserat friluftsliv. 
De som kontaktades var Svenska Orienteringsförbundet, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i 
Västra Götaland samt Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. Resultaten som erhölls från detta 
visade att det finns lite olika tolkningar på hur allemansrätten ska tillämpas. Svenska 
Orienteringsförbundet hävdar att allemansrätten är tillämplig vid tävlings- och 
träningsverksamhet och att inget formellt tillstånd krävs från markägaren, förutom för 
områdena som krävs för parkering, mål, start etc. Samråd ska dock ske med markägare, 
nyttjanderättshavare och jakträttsinnehavare före kartritning och arrangemang. LRF säger i 
princip samma sak, alla arrangemang kräver samråd med markägaren och andra 
nyttjanderättshavare, men de säger också att denne kan säga nej till ett arrangemang om det 
riskerar att skada naturen eller störa markägarens intressen. Naturvårdsverket sade att det 
inte går att generalisera allemansrätten, utan att enskilda bedömningar vid varje tillfälle måste 
göras. 

Slutsatsen som kan dras sett ur detta är att allemansrätten är tämligen komplex och att dra 
konkreta gränser för när allemansrätten gäller och inte gäller i samband med 
orienteringsverksamhet är svårt. Olika marktyper påverkas i olika grad när människor 
passerar, och vad som kan vara tillåten påverkan på en viss marktyp kan vara otillåten på en 
annan. Markägaren får inte eller åsamkas påtaglig skada eller olägenhet för att arrangemanget 
ska omfattas av allemansrätten, och vad som är påtaglig skada är även det svårdefinierat.  
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Nature as an arena – a study in land access for orienteering 
 
Abstract 
The right of public access is not defined in Swedish law but is based on custom and ancient 
traditions dating back to the Middle Ages. However, the right of access is mentioned in the 
legal text, in RF 2 chapter 15 § 4 pcs. as well as in MB 7 chapter 1 §. 

There are laws that define the utmost limits of the right of public access, such as the rules of 
brottsbalken such as åverkan, hemfridsbrott, tagande av olovlig väg and egenmäktigt 
förfarande. However, the right of public access does not define that everything that is not 
illegal is permitted, and the right of public access requires that respect is shown. Chapter 2 
of miljöbalken, Allmänna hänsynsregler m.m. set limits for what all those engaged in activities 
in nature must follow. 

In terms of organized outdoor activities, which orienteering is classed as, the right of public 
access is even more complex. All participants in an event can be within the limits of the right 
of public access, but it does not mean that the entire event can be held solely based on the 
right of public access if the damage or disturbance done by all participants is too high. The 
study intends to investigate what is required for an orienteering event to be conducted based 
on the right of public access, how organizers today secure access to land for their events and 
how the level of knowledge regarding the right of public access and current law is today. 

A survey was sent to 87 associations in southwestern Sweden to investigate how associations 
secured access to land in connection with their activities and arrangements, which laws, 
guidelines and policies used by associations in connection with their activities as well as on 
education in the right of public access are in the association. The survey showed that the 
level of knowledge in some respects is low among the associations. The associations are good 
at conducting consultations prior to arrangements, but far from all associations contacted 
landowners, usufructuaries and owners of hunting rights prior to the making of orienteering 
maps. Also, only 8% of the associations teach members in right of public access. 

Contact was taken with authorities and federations to hear how they look at organized 
outdoor activities. Those who were contacted were the Swedish Orienteering Association, 
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the Swedish Environmental Protection Agency, the County Administrative Board and the 
Federation of Swedish Farmers. The results obtained from this showed that there are several 
interpretations on how the right of public access is applied. The Swedish Orienteering 
Association claims that the right of public access is applicable to all events and that no formal 
permission is required from the landowner, but consultation with the landowner, any 
usufructuaries and gamekeeper should always be held. The Federation of Swedish Farmers 
also says that consultation with the landowner, any usufructuaries and owners of hunting 
rights always is necessary and that they can deny access if the event has any risk of damaging 
or disturbing either the nature or the landowner’s interests. The Swedish Environmental 
Protection Agency in their assessment said that it is not possible to generalize when the right 
of public access is applicable, without individual assessments at every individual situation. 

The conclusion that can be drawn from this is that the right to public access is quite complex 
and to lay down concrete limits for when the right of public access applies and not applicable 
in connection with orienteering events is difficult. Different land types are affected to a 
different extent when people pass, and what may be allowed impact in one area may not be 
allowed on another. Landowners shall not receive or incur material injury or inconvenience 
for the event to be covered by the right of public access, and what is material injury is also 
difficult to define. 
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Förord 
Med denna studie avslutar vi våra studier på Lantmäteriingenjörsprogrammet vid Högskolan 
Väst. Uppsatsen har legat oss särskilt varmt om hjärtat, i och med att vi lyckats koppla 
samman vårt stora gemensamma fritidsintresse, orientering, med våra studier. 

Ett tack till vår handledare Ulf Jensen som har gett oss stöd och synpunkter under arbetets 
gång. Även Eje Andersson, markansvarig på Svenska Orienteringsförbundet ska ha ett stort 
tack för all hjälp vi har fått. Vår examinator, Ulf Ernstson ska också ha tack för det stöd vi 
har fått med metodfrågor. 

Tack ska också riktas till de personer som har ställt upp på intervjuer och svarat på våra 
frågor via mail. Björn Galant, expert på allemansrätt på Lantbrukarnas Riksförbund, Nils 
Hallberg, miljörättsjurist på Naturvårdsverket, samt Annika Micheletti, naturvårds-
handläggare på Länsstyrelsen i Västra Götaland. Vi vill även passa på att tacka alla föreningar 
som svarade på vår enkät, och slutligen våra nära och kära som stöttat oss under hela 
utbildningen.  

Arbetsfördelningen har under arbetets gång varit jämt fördelat mellan oss författare och vi 
har haft noggrann insyn i varandras arbete. 

 

 

 

Trollhättan 2018-06-14 

Jesper Sjögren och Frida Strömgård 
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1 Inledning 
Orienteringssporten har under alla år haft naturen som arena. Jämfört med exempelvis 
fotbollen, som har en tydlig iordningställd plan där sporten bedrivs, är orienteringen 
helt beroende av att få tillgång till markområden i naturen för att kunna bedriva 
tränings- och tävlingsverksamhet. Svenska Orienteringsförbundet, SOFT, skriver på sin 
hemsida att orienteringsverksamhet sker med stöd av allemansrätten, förutsatt att 
devisen ”inte störa, inte förstöra” efterföljs. Även mer konkreta råd och regler finns på 
SOFT:s hemsida, där markägarkontakt och dylikt lyfts fram som viktiga ämnen. Frågan 
här är om verksamheten verkligen följer dessa regler och helt och hållet kan luta sig mot 
allemansrätten, eller blir påverkan på marken så pass stor att allemansrätten inte kan 
hävdas? Kan således markägare som är missnöjda med verksamheten förbjuda den eller 
kräva skadestånd? Även frågan om hur marktillgången ska säkerställas i framtiden är 
högst aktuell. 

1.1   Bakgrund 
Orientering är självvald väg i okänd mark, 

tankens skärpa vid kroppslig möda, 
snabba beslut under spännande tävling. 

 
Orientering bjuder dådfylld kamp mot goda kamrater, 

ensam strid mot markernas hinder, 
vilsam växlan mot vardagens ävlan. 

 
Orientering skapar ett gladlynt och frimodigt släkte, 
en härdad stam med längtan till äventyr och dust, 

kärlek till naturen - källan för livslust och levnadskraft.1 

Ovanstående citat skrevs ner någon gång under 1930-talet, men är i grund och botten 
lika aktuell för orienteringssporten även idag.  

Orientering går ut på att med kartans hjälp hitta vägen mellan på kartan och i 
verkligheten markerade kontrollpunkter. Som hjälpmedel används ofta en kompass, 
men detta är inget måste.  

Kontrollpunkterna markeras på kartan i form av en lila cirkel med en kontrollsiffra och 
från cirklarna går förbindningslinjer från föregående, samt till nästa kontroll. 
Startpunkten på banan är markerad med en lila triangel och målet är markerat med två 
cirklar av olika diameter.2 

                                                 
1 Svenska Orienteringsförbundet, Vad är orientering? 
2 Ibid. 
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Bild 1, Ett exempel på hur en orienteringsbana ser ut på kartan. Upphovsrätt: OK Kullingshof 
I skogen är kontrollpunkterna markerade med en orange-vit skärm och tillsammans 
med skärmen finns någon form av stämplingsenhet som nu för tiden i princip alltid är 
elektronisk. Kontrollpunkterna kan vara av olika svårighetsgrad. Svårighetsgraden och 
längden på banorna varierar stort och banor finns för alla åldrar och i alla 
svårighetsgrader.3 
 

 
Bild 2, Ett exempel på en orienteringskontroll i skogen. Det elektroniska stämplingssystemet 
SportIdent används i detta fall. Stämplingsenheten är den svarta rektangulära "lådan" ovanpå 
träställningen och stiftklämman till vänster om stämplingsenheten används endast vid problem 
med den elektroniska enheten. Foto: Frida Strömgård 
 
Tävlingsmomentet består av att på kortast möjliga tid hitta de angivna kontroll-
punkterna i rätt ordning. För att så snabbt som möjligt ta sig runt en bana krävs god 
orienteringsförmåga, inte bara för att finna själva kontrollpunkten utan även för att hitta 
det snabbaste vägvalet mellan punkterna.4 

                                                 
3 Svenska Orienteringsförbundet, Vad är orientering? 
4 Ibid. 
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Överste H. Thulstrup använde 1886 ordet orientering i samma bemärkelse som idag 
används. Detta skedde vid en övning i topografi där det lärdes ut hur kartan används 
för att navigera i okänd mark, men det dröjde dock till år 1893 innan den första tävlingen 
i orientering hölls. Tävlingen var dock inte för alla, utan det var endast officerare som 
fick tävla vid Stockholmsgarnisonens årliga idrottsspel.5  

Den första civila orienteringstävlingen hölls 1897 utanför Oslo. I Sverige hölls den 
första civila orienteringstävlingen år 1901 utanför Stockholm av Sundbybergs IK. Det 
tog initiativtagaren till arrangemanget Victor Dahl 1 timme, 35 minuter och 34 sekunder 
att avverka de 14 kilometrarna.6 

1934 arrangerades SM i orientering för första gången. Tävlingsplats var Skinnskatteberg 
och det var Arvid Kärrström som tog hem segern. Ett år senare beslutade en grupp 
med Ernst Killander i spetsen att bilda ett Orienteringsförbund, men stötte på problem 
med Svenska Idrottsförbundet. 1938 bildades dock officiellt SOFT den 6 januari.7 

Orienteringssporten har sedan dess utvecklats och moderniserats i flera omgångar. Från 
att ha haft kartor i skala 1:100 000 är kartskalan idag vid orienteringstävlingar i 
skogsmark mellan 1:15 000 och 1:7 500. Stämplingssystemet vid kontrollerna har också 
moderniserats. Förr användes så kallade stiftklämmor som kvittens på att deltagaren 
besökt alla kontroller, men nu för tiden används elektroniska stämplingsmetoder i 
princip uteslutande.  

I december 2017 hade SOFT 83 777 medlemmar fördelade på 566 föreningar. 
Medlemmarna gjorde under året cirka 327 000 starter på de 627 tävlingar som är 
sanktionerade av SOFT8, vilket ger ett genomsnitt på cirka 521 deltagare per 
sanktionerad tävling. 

Påverkan på marken vid ett orienteringsarrangemang är till största delen beroende på 
antal deltagare. Även vädret den senaste tiden innan arrangemanget kan påverka hur 
stor påverkan blir, en regnig och blöt vår kan göra marken vattensjuk vilket leder till 
ökad påverkan i vissa marktyper. Påverkan blir även olika stor på olika marktyper, 
sankmarker kan lättare påverkas än en kal berghäll. 

Mindre arrangemang, såsom klubbaktiviteter, ger oftast inga märkbara avtryck på 
marken i och med att deltagarantalet sällan är stort och att deltagarna är fördelade på 
flera olika banor. Start- och målplatser kräver inte heller vid dessa arrangemang några 
större områden, utan kan placeras vid parkeringar eller andra hårdgjorda ytor där 
marken inte är lika känslig för påverkan. 

Genomsnittstävlingar ger inte heller någon större påverkan på naturen. Parkerings-, 
start- och målområden blir dock hårdare nyttjade och här syns det påverkan på marken, 
men för dessa områden krävs ändå markägarens tillstånd. Vid kontrollerna i skogen där 

                                                 
5 Svenska Orienteringsförbundet, Historiska milstolpar. 
6 Ibid. 
7 Ibid.  
8 Svenska Orienteringsförbundet, Fakta och statistik från 2017 s. 2 
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deltagarna kanaliseras till bestämda punkter kan påverkan bli något större, men de 
studier som finns att ta del av på SOFT:s hemsida visar att denna påverkan endast är 
kortvarig och naturen inom ett år har återhämtat sig så väl att ingen påverkan syns. Vid 
större arrangemang kan påverkan bli mer märkbar, men även i dessa fall har naturen 
återhämtat sig inom ungefär samma tidsperiod.9 

 Ett exempel är den fotostudie som gjordes av Erik Rost i samband med O-Ringen 
2016 i Sälen. Denna visade att även om påverkan på marken var ganska stor vid en 
välbesökt kontroll, hade marken efter ett år helt återhämtat sig och att marken inte tagit 
någon skada även när väldigt många personer passerat.10 

1.2 Problembeskrivning 
Följande problem finns: 

• En central del för organiserat friluftsliv, vilket orientering klassas som, är 
allemansrätten. Vad krävs för att få nyttja allemansrätten för organiserat 
friluftsliv? När faller ett arrangemang utanför allemansrätten? 

 
• Ett växande problem, framför allt i storstadsregionerna, är att markägare säger 

nej till att orienteringsverksamhet får bedrivas på deras fastigheter av olika skäl. 
Kan markägaren hindra orienteringsarrangemang?  

 
• Att säkerställa tillgången till mark borde vara av yttersta vikt för att 

orienteringssporten ska kunna fortsätta bedriva verksamhet även i framtiden. 
En viss åsiktsändring kring markägandet kan skönjas, kanske beroende på att 
skogen har fått ett större värde (skogsbruk, jakt etc.) vilket gör att markägare är 
mer angelägna att skydda sina intressen än förr samt kanske även för att fler 
markägare bor i städer och har marken som inkomst och kapital istället för att 
faktiskt bo där. Hur löser arrangörerna denna fråga idag? Hur ska 
marktillgången säkras för att orienteringssporten ska kunna bedrivas även i 
framtiden?  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att undersöka på vilka allemansrättsliga grunder orienterings-
arrangemang bedrivs, samt undersöka om dessa grunder har rättsligt stöd. Syftet är även 
att undersöka hur markåtkomst säkras idag, samt undersöka hur väl arrangörer följer de 
lagar och riktlinjer som finns för organiserat friluftsliv. 

Studien utgår från följande frågeställningar: 

                                                 
9 Se http://www.svenskorientering.se/Arrangera/markfragor/Vetenskapligastudier/ för en förteckning 
på genomförda studier. 
10 Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Orienteringsförbundets arbete med markfrågor 

http://www.svenskorientering.se/Arrangera/markfragor/Vetenskapligastudier/
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• På vilka sätt kan orienteringsarrangemang bedrivas på sådant sätt att de faller 
inom ramen för allemansrätten? 

• Hur går arrangören tillväga för att säkra tillgång till mark idag? 
• I vilken omfattning följer arrangören de lagar och riktlinjer som gäller för 

organiserat friluftsliv?  
Vi vill genom denna studie se om orienteringsarrangemang idag bedrivs på ett hållbart 
sätt enligt de generella hänsynsreglerna som finns i miljöbalkens 2 kapitel. 
Förhoppningen är att vi genom denna studie bidrar till en hållbar utveckling där såväl 
naturen, miljön, folkhälsan och friluftslivet främjas.  

1.4 Avgränsningar 
Det finns många sporter som idag använder naturen som sin arena. Denna studie 
kommer enbart beröra orienteringssporten och hur marktillgången ska säkras för 
framtiden.  

Orienteringsarrangemang bedrivs vanligtvis i skogen, men även stads- och parkmiljö 
förekommer. Även olika former av orientering utövas, såsom skidorientering, 
mountainbikeorientering och precisionsorientering. Vi har valt att begränsa studien till 
traditionell orientering i skogsmiljö, inklusive ytan för start- och målområden samt övrig 
arena som krävs vid ett arrangemang. 

Den enkät som gått ut för att kartlägga hur föreningar tillämpar de lagar och riktlinjer 
som finns, samt hur kunskapsnivån är, har gått ut till tre orienteringsdistrikt: Göteborg, 
Västergötland och Bohuslän-Dal.  
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2 Metod 
När ett examensarbete, eller annan vetenskaplig undersökning, genomförs är det tre 
begrepp som är extra viktiga för att uppnå trovärdighet; reliabilitet, validitet och 
objektivitet.11 Det sistnämnda begreppet handlar om att inte låta de egna värderingarna 
influera i den studie som genomförs.12  

Reliabilitet beskriver undersökningens pålitlighet, ju högre reliabilitet en undersökning 
erhåller desto mer pålitlig är undersökningen. Ett bra sätt att mäta reliabiliteten är 
möjligheten för andra personer att upprepa den undersökning som redan genomförts. 
Det handlar om att exakt samma tillvägagångssätt ska kunna användas och att de 
uppgifter som samlats in och använts ska vara pålitliga, då uppnås hög reliabilitet.13 

Begreppet validitet står för giltighet. Validitet och reliabilitet hör oftast ihop, är 
reliabiliteten hög är oftast validiteten också det. Beroende på vad för undersöknings 
som genomförs kan olika metoder användas. För att nå hög validitet är det viktigt att 
välja den metod som passa ämnet bäst. Genom att använda rätt metod säkerställs att 
undersökningen mäter det som frågeställningarna hänvisar till.14 Valet av metod 
kommer att diskuteras närmare i nästa avsnitt. 

2.1 Metodteori 
Kvantitativ metod är den metod som används för att mäta information, att få fram olika 
kvantiteter på frågor som till exempel hur många eller hur mycket.15 Genom dessa 
undersökningar fås numeriska värden fram som sedan kan analyseras. Detta metodval 
innebär att undersökningen sker i tre faser: en planerings-, en insamlings- och en 
analysfas. Alla tre faserna är viktiga att genomgå för att den vetenskapliga statusen på 
undersökningen ska erhållas.16  

Insamlandet av data kan ske på olika sätt, de två vanligaste är intervju och enkät. Som 
grund kan då ett frågeformulär användas. Vid en intervju fås frågor direkt från den 
intervjuade och vid en enkät fylls svaren i på antingen en blankett eller via 
datorformulär. Genom att använda sig av enkätformulär kan en större grupp svarande 
nås enkelt, dock finns osäkerheten om missförstånd av frågorna uppstår och i hur 
många som svarar. Fås inte tillräckligt många svar kan enkäten bli missvisande. Ibland 
kan personlig kontakt med den eller de som ska intervjuas behövas för att utvinna mer 
information.17 

                                                 
11 Björklund & Paulsson, Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera, s. 61 
12 Ibid, s. 61 
13 Eliasson, Kvantitativ metod från början, s.15 
14 Ibid, s.16 f 
15 Hartman, Vetenskapligt tänkande – Från kunskapsteori till vetenskapsteori, s 206 f 
16 Ibid, s. 207 
17 Eliasson, Kvantitativ metod från början, s. 28 f 
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Om kvantitativ metod går ut på att samla in numerisk data står kvalitativ metod i andra 
sidan av spektrumet. Även här är intervju ett vanligt förfarande tillsammans med 
observationer. Skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ är att den information som 
utvinns mäts och beskrivs med ord istället för siffror.18 Möjligheten att genomföra en 
djupare analys i en särskild händelse, situation eller problem återfinns också i detta 
metodval.19 

Båda dessa metoder kan kombineras med varandra, vilket ofta är att föredra och leder 
till bra slutsatser. Genom att till exempel börja med en kvantitativ studie där 
förhållanden mäts, kan utvalda personer väljas för vidare analys. På så sätt används den 
kvalitativa metoden för att skapa en djupare analys av de svar som framtagits 
kvalitativt.20  

Ytterligare en metod som är vanlig är litteraturstudie. Denna metod går ut på att 
inhämta olika författares resonemang och analysera dem mot varandra. Den framtagna 
litteraturen, exempelvis böcker, policys och tidskrifter, är oftast framtagen i ett speciellt 
syfte, vilket gör att de kan vara vinklade. Den vetenskapen är viktig att ta med sig nät 
texter analyseras.21 

2.2 Juridisk metod 
Den rättsordning som används i Sverige har en lång historia, men en av tyngdpunkterna 
är år 1734 när första gemensamma lagen på nationell nivå antogs. Genomförs en 
gärning som bryter mot lagen kommer rättsliga följder, då lagen innehåller ett 
sanktionssystem. Det är myndigheter som ser till att detta system följs: polisen, 
åklagaren, domstolen och kriminalvården.22 Det är domstolen som enligt 1 kap. 1 § 3 
st. regeringsformen, RF, ska se till att lagarna följs. 

Sveriges domstolar är uppbyggda i tre kategorier: allmänna domstolar, förvaltnings-
domstolar och specialdomstolar. Den förstnämnda består av tre instanser: tingsrätt, 
hovrätt och Högsta domstolen som är den högsta instansen. Här hanteras bland annat 
brottsmål och familjetvister. I förvaltningsdomstolarna behandlas tvister mellan 
enskilda och myndigheter, till exempel skattetvister. De olika instanserna här är 
förvaltningsrätten, kammarrätten och Högsta förvaltningsrätten. Specialistdomstolarna 
är inriktade på specifika ämnen, och där finns ibland endast en instans, till exempel 
Arbetsdomstolen. Mark- och miljödomstolen är ytterligare en specialistdomstol och 
den har en högre instans: Mark- och miljööverdomstolen.23 

                                                 
18 Eliasson, Kvantitativ metod från början, s. 21 f 
19 Björklund & Paulsson, Seminarieboken – Att skriva, presentera och opponera, s. 65 
20 Eliasson, Kvalitativ metod från början, s. 30 f  
21 Björklund & Paulsson, Seminarieboken – Att skriva, presentera och opponera, s. 69 
22 Lundberg m.fl., Juridik – civilrätt, straffrätt, processrätt, s. 32 f  
23 Nilsson, Juridiken – en introduktion till rättsvetenskapen, s. 30  
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När ett mål har avgjorts i högsta instans och klargjorts i en dom skapar det vägledning 
för framtida tillämpning, så kallat prejudikat. Finns flera prejudikat går det istället under 
benämningen praxis. Dessa vägledningar är inte bindande i teorin, men i praktiken 
efterföljs det vid avgöranden i liknande mål.24 

2.2.1 Rättsdogmatisk metod 
Rättsvetenskapen handlar om att förstå hur reglerna tillämpas ute i samhället, och består 
av rättshistoria, rättssociologi, rättsekonomi, rättsfilosofi och rättsdogmatik. Den senast 
nämnda metoden tar sin utgångspunkt i befintliga rättskällor och genom en viss 
frågeställning eftersöks hur regeln fungerar ute i verkligheten med hjälp av statistik, 
facklitteratur och intervjuer. Målet är att kunna analysera hur gällande rättsregler 
tillämpas, samt identifiera brister och i slutändan kunna ge rekommendationer på hur 
de ska tillämpas.25 

När lagtext ska tolkas kan det ske på olika sätt:  

• texttolkning (även kallad bokstavstolkning) 

• systematisk tolkning  

• teleologisk tolkning 

Texttolkning innebär att utgångspunkten är orden och meningsuppbyggnaden, vad som 
egentligen står i texten. Vid systematisk tolkning tolkas den valda bestämmelsen utifrån 
ett sammanhang i rättssystemet. Genom att undersöka om det valda begreppet finns i 
annan lagstiftning, kan där även finnas en definition eller innebörd. Det går även att 
undersöka samma lagstiftning som begreppet fanns i, med hjälp av de andra 
bestämmelserna kan begreppet tolkas. Den sista tolkningen, teleologisk, handlar om att 
se utifrån begreppets syfte och ändamål. Här kan förarbetena vara till stor hjälp för 
tolkning.26 

2.3 Metodval 
Då en av våra frågeställningar består i att kartlägga hur arrangörerna säkerställer tillgång 
till mark idag och om arrangemangen faller inom allemansrättens ramar, föll valet på 
kvantitativ metod i form av enkät. För att få en den kartläggning som vi eftersträvade 
och den mängd svarande föreningar som behövdes för att resultatet ska bli rättvisande 
kändes en enkät som ett bra verktyg. Detta sett till tidsaspekten och det geografiska 
området, med en webbaserad enkät kan föreningarna svara utan att vi behövde resa 
runt och intervjua på plats. 

Även en litteraturstudie om allemansrätten genomfördes. Lagtext och förarbeten har 
analyserats. Här har vi främst använt oss av systematisk och teleologisk tolkning. Vår 

                                                 
24 Lundberg m.fl., Juridik – civilrätt, straffrätt, processrätt, s. 45 
25 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 38 f 
26 Nilsson, Juridiken – en introduktion till rättsvetenskapen, s. 54 
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ingångsport har varit hur allemansrätten och markåtkomsten tillämpas inom 
orienteringsarrangemang och vad som egentligen gäller. Det har gjort att vi letat i lagtext 
efter svar på denna fråga. Samtidigt har vi granskat förarbeten och lagkommentarer för 
att se vad allemansrättens syfte och ändamål är.  

För att få en heltäckande bild av allemansrättens innebörd och hur den ska tolkas har 
även text från flera olika författare, myndigheter och förbund inhämtats, allt för att 
motverka risken för en vinklad analys. Här har även texttolkning använts som metod, 
ord och meningsuppbyggnad har studerats för att se vad som egentligen står, men även 
systematisk och teleologisk tolkning då vår utgångspunkt legat på orienterings-
arrangemang. Redan under tidigt stadie i studien insåg vi att de svar som erhölls i 
enkäten tillsammans med vår litteraturstudie skulle leda till en önskan att vidare 
diskutera med personer från myndigheter och organisationer för en djupare förståelse. 
Därav använde vi oss även av en kvalitativ metod.  

Då vi båda två är orienterare har vi kunskap om sporten sedan innan studiens start. Det 
kan ha bidragit till att vi har gjort tolkningar som en icke orienterare inte sett. Vårt mål 
med studien är att vara objektiva och inte fastna i rollen som orienterare sför att få en 
så neutral och objektiv studie som bara möjligt.  

2.4 Urval 
Urvalet för studien har begränsats till tre orienteringsdistrikt som innehåller olika 
geografiska förutsättningar. Dessa tre är: Västergötlands-, Göteborgs- samt Bohuslän-
Dals orienteringsförbund. Göteborg är ett tätbebyggt distrikt och naturområden blir 
färre i samband med exploateringar jämfört med Bohuslän-Dal som är mer glesbefolkat 
och innehåller mycket natur. Västergötlands orienteringsförbund är ett stort 
orienteringsdistrikt, innehållande många arrangemang och löpare, samt har både mycket 
natur och vissa områden är mer tätbefolkade.  

Valet på vilka informationskällor som skulle användas föll till stor del på lagtext med 
tillhörande propositioner samt några rättsfall som var relevanta för ämnet. Även 
dokument har inhämtats från myndigheter och föreningar. Här föll valet på de som 
tillämpar bedömningar av orienteringsarrangemang, Naturvårdsverket och 
Länsstyrelsen, samt de dokument som SOFT hänvisar föreningarna att följa.  

Förutom dokument från ovan nämnda källor har även tryckt litteratur använts från 
kunniga inom ämnet: utbildade jurister, samhällsplanerare och skogsmästare som har 
en lång erfarenhet med just allemansrätten och det organiserade friluftslivet.  

För att slutligen få svar på vissa frågor och kalla till diskussion har kontakt tagits med 
några utvalda personer: 

• Eje Andersson, Markansvarig på SOFT. Han har även agerat som handledare 
för oss, bollat idéer och tagit fram material. 
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• Nils Hallberg, jurist på Naturvårdsverket 

• Annika Micheletti, Naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götaland 

• Björn Galant, expert inom allemansrätten på Lantbrukarnas Riksförbund 

Den förstnämnda kom vi i kontakt med tidigt i studien då SOFT själva hänvisade till 
honom tack vare sin roll som markansvarig. Det var även Eje som hänvisade vidare till 
Nils Hallberg, då han skrivit dokument och varit behjälplig till orienteringsförbundet 
tidigare. Vid kontakt med Länsstyrelsen i Västra Götaland hade vi inte valt ut någon, 
utan efterfrågade någon som kunde svara på våra frågor och då blev vi hänvisade till 
Annika Micheletti. Att det blev Björn Galant kom genom vår önskan att få 
markägarperspektivet genom Lantbrukarnas Riksförbund. På deras hemsida hittades 
Björns namn med rubriken expert på allemansrätt, varav valet föll på honom.  

2.5 Tillvägagångssätt 

Studien har delats in i två olika beståndsdelar, enkäten och litteraturstudie. Den första 
delen innefattade att skapa en enkät som gick ut till föreningarna i de utvalda 
orienteringsförbunden. Totalt skickades enkäten ut till 87 föreningar och svar erhölls 
från 46 stycken. Ytterligare två föreningar svarade på mailet, men avböjde att svara på 
enkäten då föreningen var inaktiv. Enkäten mailades ut till den mailadress som finns 
angiven på kontaktinformationen. I mailet angavs att enkäten gärna fick bifogas till den 
i föreningen som ansvarade för markfrågor vid arrangemang. Vi satte en tidsfrist på två 
veckor vid första utskicket. Två dagar innan det datumet kom skickades även en 
påminnelse till de föreningar som inte svarat, tidsfristen förlängdes även med en vecka. 

För att få intressanta frågor lästes de dokument som rekommenderas av SOFT inför 
arrangemang igenom för att se vad som föreningarna borde känna till. Även en översikt 
av den lagstiftning och råd som finns inom ämnet genomfördes.  

Enkäten framställdes genom Googles tjänst och var webbaserad, för enkel distribution 
samt att resultaten sammanställs i färdiga diagram, vilket förenklar bearbetningen för 
oss. Sedan skickades den till alla föreningar i de valda orienteringsdistrikten.  

Samtidigt som enkäten var ute och svar inväntade påbörjades nästa fas av studien, att 
försöka kartlägga allamensrättens gränser och hur de påverkar orienterings-
arrangemang. Här använde vi oss av litteraturstudier där mycket material insamlades 
och analyserades.  

Även mer djupgående diskussioner och frågor ställdes till våra utvalda personer via 
antigen telefon eller mailkonversation. Vid mailkontakt skickades samma frågor ut till 
Länsstyrelsen och Lantbrukarnas Riksförbund, där vi sedan erhöll svar. Ytterligare ett 
mail med kompletterade frågor skickades till Länsstyrelsen utifrån svaren på det första 
mailet. Till Naturvårdsverket gick även där mailet iväg med samma frågor som till 
övriga, men istället för svar på mail hade vi en telefondiskussion. Samtalet utgick från 
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de frågor vi skickade, men samtalet var av fri form där även följdfrågor ställdes allt efter 
samtalet fortlöp. Vid kontakt med SOFT har det varit en öppen diskussion.  
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3 Allemansrättens gränser 
I detta kapitel kommer allemansrätten att förklaras djupare. Vilken lagstiftning som 
finns och hur de begränsar allmänhetens tillgång till naturen. Även andra lagar som rör 
nyttjanderätter och markåtkomst kommer att lyftas fram, samt några relevanta rättsfall 
och dokument. 

3.1 Allemansrätt 
Allemansrättens principer kan dateras till medeltiden och definierades i de 
landskapslagar som då gällde i Sverige. Dessa lagar gav bland annat rätt att använda 
naturprodukter som kunde användas som föda, både för djur och människor. Även om 
dåtidens allemansrätt kanske inte har särskilt mycket gemensamt med den allemansrätt 
som finns idag, får den trots allt anses som grunden till den moderna allemansrätten. 
Ordet allemansrätt myntades dock inte förrän långt senare, i samband med den 
friluftsutredning som stod klar under 1940-talet.27 

Allemansrätten ger bland annat människor rätt att vistas i skog och mark, plocka bär 
och svamp samt övernatta i naturen. Med allemansrätten kommer även skyldigheter. 
Devisen ”Inte störa, inte förstöra” anses vara grunden för att få nyttja allemansrätten, och 
hänsyn måste därför visas för såväl djur- och naturliv som miljö, markägare och övriga 
människor.28 

Allemansrätten är baserad på sedvänja och traditioner som inte finns definierad i någon 
svensk lag. Sedan 1994 nämns allemansrätten i grundlagen, närmare bestämt i 2 kap. 15 
§ fjärde st. RF: ”Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som 
föreskrivits ovan.”, samt även i 7 kap. 1 § MB: ”Var och en som utnyttjar allemansrätten eller 
annars vistas i naturen skall visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den”. 

Även om inte allemansrätten finns definierad i svensk lag, finns det trots det andra lagar 
som sätter gränser för allemansrättens yttersta gränser. Som exempel kan nämnas 
miljöbalken med de generella hänsynsreglerna, brottsbalken med bland annat 
hemfridsbrott, egenmäktigt förfarande och tagande av olovlig väg, samt terräng-
körningslagen.29 Vilka lagar det är som begränsar, och på vilket sätt de gör det, kommer 
att redovisas nedan. Dock ska nämnas att även om det finns lagar som reglerar var som 
är olagligt att göra, betyder det inte att allt som inte är förbjudet är tillåtet. Det ställs 
fortfarande krav på hänsyn för att allemansrätten ska gälla. 

Allemansrätten kan även utnyttjas av flera personer samtidigt, förutsatt att varje enskild 
deltagare håller sig inom ramen för allemansrätten. Dock kan situationen uppstå att 
även fast varje enskild individ i en grupp håller sig inom ramen för allemansrätten kan 
gruppen i sig inte med säkerhet sägas falla inom allemansrättens ramar. Arrangemanget 

                                                 
27 Ahlström, Allt om allemansrätten – ett svenskt kulturarv, s. 10 - 12 
28 Ibid, s. 9 - 13 
29 Ibid, s. 13 
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får inte göra att markägaren åsamkas påtaglig skada eller olägenhet för att falla under 
allemansrätten.30  

3.2 Miljöbalken 
Vid miljöbalkens införande togs diskussion upp ifall allemansrätten skulle lagregleras 
eller inte. I propositionen 1997/98:45 lyftes denna fråga upp, och bland remiss-
instanserna är inställningen till allemansrättens lagförande blandat. Regeringens 
inställning förblir ändå att den inte ska lagregleras, då det skulle medföra svårigheter i 
att definiera allemansrättens innebörd. En orsak till detta är den sedvana som 
allemansrätten härstammar från. Denna sedvana varierar beroende på var i landet som 
frågan rör, och en lagstiftning i längden kan inbära en inskränkning av den sedvana vi 
kallar allemansrätt.31 

När det gäller organiserat friluftsliv och allemansrätt lyftes de generella hänsynsreglerna 
och miljökvalitetsnormerna fram som gällande lagstiftning, allt för att minska påverkan 
på naturen. Även en anmälningsplikt för samråd framfördes som en lösning för att 
enklare övervaka de arrangemang och verksamheter som bedrivs på allemansrättens 
grund.32 

Samråd behandlas i 12 kap. 6 § MB och säger: ”kan en verksamhet eller en åtgärd som inte 
omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i denna balk komma att 
väsentligt ändra naturmiljön, skall anmälan för samråd göras hos den myndighet som utövar tillsynen 
[…].” Vilka verksamheter som denna paragraf gäller och deras tolkning av begreppen i 
paragrafen finns förtydligat i Naturvårdsverkets författningssamling NFS 2001:15. 
Exempel är: rörledningar, vindkraftverk, enskilda vägar, utfyllnad av mark.33 Det finns 
även exempel på verksamheter och åtgärder som ligger på gränsen till samråd, de kan 
medföra väsentlig ändring och om de ska anmälas skiljer från fall till fall. Ett exempel 
är större tävlingar, organiserat friluftsliv och lägerverksamhet, där större orienterings-
tävlingar även nämns.34 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har även de tagit fram ett dokument där de vill 
förtydliga när samrådsplikten gäller för orienteringen. De summerar naturvårdsverkets 
bestämmelser på följande sätt: 

1. Nyritning och omfattande omritning av kartor 

2. Distriks- och nationella tävlingar om: 

a. Skyddade områden berörs (reservat, Natura 2000, utpekade biotopskydd,) 

                                                 
30 Se HD:s domskäl, NJA 1996 s.495 
31 Proposition 1997/98:45, Miljöbalk – del 1, s. 300 f 
32 Ibid, s. 300 
33 Naturvårdsverkets författningssamling NFS 2001:15, Naturvårdsverkets allmänna råd om anmälan för 
samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken, s. 3 f 
34 Ibid, s. 4 
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b. Tävling sker inom vårdatumperioden (1/11 maj-30 juni) och naturmark berörs, 

c. Det inom tävlingsområdet samlat förekommer många natur- och kulturvärden.35  

Behöver en verksamhet anmälas för samråd ska det göras till länsstyrelsen eller 
skogsstyrelsen. Den senare tar hand om ärenden som rör avverkning, hyggesbehandling 
med mera. När det gäller andra frågor, som till exempel organiserat friluftsliv, är det 
länsstyrelsen.36 

Samrådsparagrafens första stycke hänvisar till väsentlig ändring av naturmiljön, och här 
vägs områdets karaktär och känslighet in. Har området höga dokumenterade natur- eller 
kulturvärden, kan den tilltänka verksamheten innebära en större risk jämfört med 
områden som inte har dokumenterade natur- och kulturvärden.37 

3.2.1 Hänsynsreglerna 
Miljöbalkens mål, som anges i 1 kap. 1 §, handlar om att skydda livsmiljöer för 
människor, djur och natur i många generationer framöver. Detta tillförsäkras genom att 
den som ska använda sig av naturen har ”insikten att naturen har ett skyddsvärde och att 
människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen 
väl.” I miljöbalkens andra kapitel finns generella hänsynsregler som ska efterföljas vid 
arrangemang och verksamheter. Efterföljs dessa minskar risken att skador uppkommer 
på miljön. 

1 § 2 kap. MB säger följande:  

När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens och när sådana 
villkor prövas som inte avser ersättning samt vid tillsyn enligt denna balk är alla som 
bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skyldiga att visa 
att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas. […].  

Vidare följer fler paragrafer där ansvaret den arrangerade åtar sig preciseras och vilka 
försiktighetsprinciper som är lämpliga. Andra paragrafen i samma kapitel, kallad 
kunskapsregeln, betonar att det är upp till verksamhetsutövaren att själv erhålla den 
kunskap som krävs för verksamheten. Även 6 §, lokaliseringsprincipen, lyfter fram att 
”det [ska] väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet skal kunna uppnås med 
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljö.”  Sett från att arrangera organiserat 
friluftsliv har valet av plats en central roll, både för arrangemanget men främst för 
naturens skaderisk. 

När det gäller ett orienteringsarrangemang faller flera av dessa försiktighetsprinciper på 
var tävlingen ska förläggas samt hur bansträckningarna och kontrollplaceringar 
planeras. Hur mycket marken slits beror på underlaget, en hård yta klarar av mer 

                                                 
35 Länsstyrelsens riktlinjer gällande samråd inför kartritning och orienteringstävlingar.  
36 Ekblad, Ett kompendium om miljöbalken, s. 106 
37 Naturvårdsverkets författningssamling NFS 2001:15, Naturvårdsverkets allmänna råd om anmälan för 
samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken, s. 2 
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påfrestning, i form av antal löpare, jämfört med en blöt och mjuk yta. Även underlaget 
där kontrollen placeras är viktigt att tänka på då påverkan kan bli större där. Att anlägga 
kontrollpunkten på till exempel lavrik mark, som återhämtningstiden är många år på, 
kan vara olämpligt då andra platser i närheten kanske klarar belastning bättre och 
återhämtar sig snabbare.38  

I 2 § nämns vikten av att den som: ”avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall 
skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamheten eller åtgärdens art och omfattning 
för att skydda människors hälsa och miljön mot skada och olägenheter.” Detta kunskapskrav 
innebär att en arrangör måste ha kunskap i hur arrangemanget i fråga kan påverka 
omgivningen och vilka åtgärder som är lämpliga för att minimera påverkan. Att även 
föra information om vilka förhållningssätt som gäller för deltagarna faller på arrangören, 
de ansvarar för de övertramp som deltagarna gör i sin roll som verksamhetsutövare och 
arrangör. Även kartor som delas ut i form av försäljning eller träningsverksamhet, både 
för den egna föreningen eller andra föreningar som kommer på träningsläger, ansvarar 
föreningen som upprättat kartan för. Föreningen kan bli skadeståndsskyldig ifall skador 
uppkommer och felaktig eller ingen information om vad som gäller allemansrättsligt 
har lämnats ut till den som nyttjar kartan.39 

3.2.2 Nedskräpning 
Enligt 29 kap. 7 § miljöbalken kan den som med mening eller slarv skräpar ner allmänna 
platser, eller där allmänheten har tillträde, dömas till böter eller fängelse i högst ett år. 
Rådande nedskräpning i naturen finns det två intressanta rättsfall från Högsta 
domstolen. Dessa två är från 1983 respektive 1986, vilket är före miljöbalkens införande 
och har då dömts utifrån naturvårdslagen (1964:822). Denna lag är ej gällande idag, men 
jämförs den 23 § naturvårdslagen med 7 § MB finns många likheter. 23 § låter som 
följande: ”envar skall tillse att han ej skräpar ned utomhus, vare sig i naturen eller inom bebyggda 
områden, med plåt, glas, plats, papper, avfall eller annat.” 7 § MB som nu gäller istället lyder: 
”den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats som allmänheten har 
tillträde eller insyn till döms för nedskräpning till böter eller fängelse i högst ett år.” Även om 
rättsfallen gäller en paragraf och lag som ej längre är aktuell, har de betydelse då 
nedskräpning även idag finns lagfört i miljöbalken.  

Det första fallet, NJA 1983 s. 317, berör en större mängd djurkvarlevor som lämnats i 
ett dike intill en länsväg. Här var instanserna lite oense om det handlade om 
nedskräpning eller inte. Tingsrätten anförde en friande dom då kvarlevorna bryts ner 
inom en snar tid och ej heller syntes från vägen. Att den åtalade även hade jakträtt i 
området och kvarlämnandet av kvarlevorna till asätande djur kunde ses som ett steg i 
jaktvård. Fallet överklagades till hovrätten som förde en annan linje. Hovrätten ansåg 
att, även om det handlade om nedbrytbart material, avsikten att skräpa ner uppnåtts i 
ett område där allmänheten har tillträde. De dömde för nedskräpning till dagsböter, 

                                                 
38 Samtal med Nils Hallberg, jurist på Naturvårdsverket, 2018-05-07 
39 Bengtsson, Allemansrätten – Vad säger lagen, s. 21 f 
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men när fallet kom upp till högsta domstolen ändrades domen igen. Högsta domstolen 
gick på tingsrättens bedömning att nedskräpning av detta fall, som förmultnar och 
jaktens särskilda förhållanden, inte är straffbart och friade den åtalade.40   

Det andra fallet, NJA 1986 s. 546 handlar även det om naturmaterial, men istället för 
djurkvarlevor är det hö som blivit kvar på en öppen yta efter att en sameby anlagt en 
provisorisk renhage. När hagen inte längre skulle användas har höet legat kvar på två 
områden om 800 x 800 meter och 2 - 3 hektar. Alla tre instanserna dömde ordföranden 
för samebyn, som anses ansvara för hela föreningen, för nedskräpning även om hö är 
ett naturligt material som försvinner av sig själv inom en tid av 1 till 1½ år. Förfulningen 
som varade tills nedbrytningen och synligheten från vägen, samt att det var en större 
mängd hö gjorde att det bedömdes som nedskräpning.41 Trotts att det gällde 
nedbrytbart material, som det föregående fallet, ansågs det ändå som nedskräpning då 
synligheten här föranledde jämfört med föregående fall. 

Under en orienteringstävling byggs en provisorisk arena upp som sedan utnyttjas av de 
tävlande, liknande de renhagar som byggdes upp i fallet med samebyn. Städandet efter 
en tävling faller på den arrangerande klubben, annars föreligger risken att dömas för 
nedskräpning. Att städa arenan kan på ett sätt var enkelt, men risken att enskilda löpare 
skräpar ner i naturen under banans gång förekommer också. På samma sätt som 
ordföranden ansvarade för samebyns handlingar kan parallellen dras med att arrangören 
ansvarar för tävlingsdeltagarna och den nedskräpning de orsakar.  

Om nedskräpningen anses vara av mindre slag finns 7 a § i samma kapitel om 
nedskräpningsförseelse. Där är straffet penningböter. Lagkommentar till 7 a § medger 
att ett enstaka kolapapper eller cigarett ska kunna kastas på marken utan att falla inom 
ramen för nedskräpningsförseelse.42 Vidare finns det dock en dom från Svea hovrätt 
där en man ådömdes böter på 800 kr för att ha slängt aluminiumfolie från en falafelrulle 
på marken.43 

3.3 Brottsbalken 
Brottsbalken innehåller de mest centrala strafflagarna i Sverige. Brottsbalken ersatte 
1864 års strafflag 1965, och har sedan dess uppdaterats och aktualiserats flera gånger. I 
brottsbalken finns tre avdelningar, allmänna bestämmelser (1–2 kap.), bestämmelser om brotten 
(3–24 kap.) och påföljderna (25–38 kap.)44 

De bestämmelser i brottsbalken som är mest centrala vid tolkningen av allemansrättens 
yttersta gränser är hemfridsbrott, olaga intrång, tagande av olovlig väg, skadegörelse, 
åverkan och egenmäktigt förfarande. 

                                                 
40 NJA 1983 s. 317 
41 NJA 1986 s. 546 
42 Sylten, lagkommentar till miljöbalken 29 kap. 7 a §  
43 Svea hovrätt mål nr B11007-15 
44 Nationalencyklopedin, brottsbalken 
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Hemfridsbrott definieras i 4 kap. 6 § 1 st brottsbalken: ”den som olovligen intränger eller 
kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg, dömes 
för hemfridsbrott till böter”. I undantagsfall kan även fängelse utdömas, under förutsättning 
att brottet är grovt enligt 4 kap. 6 § 3 st. brottsbalken. 

Vad som menas med ”… där annan har sin bostad” är svårtolkat och måste bedömas olika 
från fall till fall. Att gräsmatta i direkt anslutning till bostaden som är inhägnad med 
staket eller häck är förbjuden att beträda utan markägarens tillåtelse är inte särskilt 
svårtolkat, utan problematiken uppstår istället när hemfridszonen inte är tydligt 
definierad. I normalfall brukar hemfridszonen sträcka sig mellan 20 – 50 meter från 
bostaden. Här får den omgivande terrängen användas för att göra en tolkning av var 
gränsen för hemfridszonen går, exempelvis kan diken, skogsbryn, åker eller klippväggar 
ge en naturlig avgränsning på hemfridszonen.45  

Hemfridszonens storlek beror även på om det finns samlad bebyggelse eller om det är 
ett ensamt placerat hus. I villaområden är hemfridszonen ofta ganska liten, kanske 
enbart några meter från huset. I dessa fall är dock hemfridszonen i regel väldefinierad. 
För mer ensamt placerade hus är gränsdragningen sällan lika tydlig, utan här får en 
subjektiv bedömning göras utifrån de kriterier som nämndes i tidigare stycke. Även om 
terrängen är flack eller kuperad är en viktig faktor för hur stor hemfridszonen får antas 
vara, är terrängen flack och öppen blir hemfridszonen betydligt större än i de fall när 
terrängen kring huset är kuperad med tät vegetation. Grundprincipen är att 
hemfridszonen för ensamt placerade hus i regel är betydligt större än för hus i 
villaområden.46 

Olaga intrång står också definierat i 4 kap. 6 § brottsbalken fast i andra stycket. 
Skillnaden mellan hemfridsbrott och olaga intrång är att olaga intrång inte sker i direkt 
anslutning till bostaden, utan sker i kontor, fabriker och liknande.  

Hemfridsbrott skulle kunna bli aktuellt i samband med orienteringsarrangemang om 
någon deltagare kommer in i hemfridszon, men för att det ska klassas som 
hemfridsbrott krävs att ägaren uttryckligen bett personen att gå därifrån.47 I samband 
med orienteringsarrangemang sitter inga kontroller på någon tomt, har en deltagare 
hamnat på tomtmark är de på helt fel plats och borde vara mer än villiga att lämna 
området. 

Tagande av olovlig väg definieras i 12 kap. 4 § brottsbalken: ”Den som olovligen och på 
annat än väg färdas över tomt eller plantering, eller över någon annan mark som kan skadas av detta, 
döms förtagande av olovlig väg till böter eller fängelse i högst sex månader.” Huvudsyftet med regeln 
i 12 kap. 4 § får anses som uppenbar, lagen är till för att skydda markägare från att 
allmänheten passerar inom hemfridszonen samt från skada på trädgårdsplanteringar 
och annan känslig mark. 

                                                 
45 Naturvårdsverket, Hemfrid 
46 Ibid. 
47 Bexar, lagkommentar till brottsbalken 4 kap. 6 § 
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Paragrafen kan delas upp i två delar. Första delen förbjuder allmänheten att passera 
över tomt och plantering, i detta fall spelar det ingen roll om någon skada uppkommer. 
Andra delen förbjuder passage över annan mark, om marken kan ta skada av passagen.48 
Ett vanligt exempel på annan mark som kan ta skada är en åker under tiden mellan sådd 
och skörd.49 Båda delar av paragrafen kan bli aktuella vid orienteringsarrangemang, 
exempel kan vara om deltagare på tävlingen sneddar över någons tomt eller om 
deltagare springer över en nysådd åker. Till skillnad från skadegörelse krävs det här 
ingen ekonomisk skada, utan bara att marken kan tänkas ta skada av att deltagare 
passerar åkern. 

Brottsbalkens 12 kap. 1 §, ” Den som förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt 
till den, döms för skadegörelse till fängelse i högst två år.” straffbelägger skadegörelse. Även 
brottsrubriceringarna ringa och grov skadegörelse definieras i 12 kap. 2 respektive 3 §§.  

Termen ringa skadegörelse är ny sedan den 1 juli 2017 och den tidigare brotts-
rubriceringen var åverkan.50 Åverkan innefattade innan lagändringen 2017 både det som 
idag kallas för ringa skadegörelse samt även det som i dagens lagtext kallas åverkan, 
regeringen har alltså valt att särskilja mellan ringa skadegörelse och åverkan i naturen. 

Åverkan definieras i 12 kap. 2 a § brottsbalken och innebär att allmänheten inte får ta 
vissa i paragrafen nämnda naturprodukter olovligen. Termen åverkan får anses reglera 
lindriga företeelser i naturmark som inte är grova nog att klassas som skadegörelse.51 

Skadegörelse och åverkan kan bli aktuella vid orienteringsarrangemang. Skadegörelse 
eller ringa skadegörelse kan bli aktuell om det i samband med arrangemanget sker någon 
form av skadegörelse på fast eller lös egendom. Åverkan är mer aktuell vid arrangemang 
i naturen, eftersom termens betydelse ändrades för att endast omfatta överträdelser av 
allemansrätten.52 

I 12 kap. 6 § brottsbalken finns den så kallade åtalsbegränsningsregeln. Den beskriver 
att ringa skadegörelse, åverkan och tagande av olovlig väg endast får åtalas av åklagare 
om åtalet är av särskilda skäl motiverat ur allmän synpunkt. Exempelvis kan förstörelse 
av skyltar som är till för allmänheten föranleda åtal även om brottet klassas som ringa.53 
I propositionen 2016/17:131 Grovt fordringsbedrägeri och andra förmögenhetsbrott går att läsa 
att de ringa företeelserna när den endast berör enskild inte är av sådant allmänintresse 
att det inte borde leda till åtal.54 

Egenmäktigt förfarande innebär att någon olovligen rubbar någon annans besittning 
eller rätt. Brottet definieras i 8 kap. 8 § brottsbalken och påföljden är böter eller fängelse 
i upp till ett år. Egenmäktigt förfarande kan vara aktuellt i samband med orienterings-
                                                 
48 Bengtsson, Allemansrätten – Vad säger lagen? s. 17 
49 Ibid. s. 20 
50 SFS 2017:442, Lag om ändring i brottsbalken 
51 Proposition. 2016/17:131 s. 105 
52 Proposition. 2016/17:131 s. 70 
53 Friberg, lagkommentar till brottsbalken 12 kap. 6 § 
54 Proposition. 2016/17:131 s. 42 
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arrangemang. En styrning av deltagare till kontroller kan innebära att markägarens 
besittning till marken rubbas, alltså att ägaren inte kan nyttja sin mark som denne har 
rätt att göra.55 

3.4 Skadeståndslagen (1972:207) 
Utöver böter i brottsbalken kan även frågan om ersättning bli aktuell. Skadestånd är en 
kompensation för att den ekonomiska skada som uppkommit, oavsett om handlingen 
är brottslig eller ej. Således kan alltså både böter och skadestånd bli aktuellt för samma 
handling, om handlingen är brottslig och samtidigt orsakat personskada, sakskada eller 
ren förmögenhetsskada. 

Skadestånd, till skillnad från böter, betalas till den som blivit utsatt för handlingen och 
lidit ekonomisk skada och inte till staten som är fallet vid böter. Skadeståndet är alltså 
en kompensation för att den som lidit ekonomisk skada till följd av en handling ska vara 
i samma ekonomiska ställning även efter handlingen. En arrangör kan bli 
skadeståndsskyldig i flera olika fall, exempelvis om granplantor blir skadade i samband 
med arrangemanget. 

3.5 Terrängkörningslagen 
Att röra sig fritt i naturen tillhör allemansrätten, men att köra motorfordon i naturen är 
inte tillåtet. Enligt 1 § terrängkörningslagen (1975:1313) är att alla motorfordon i 
terrängen utöver jord- och skogsbruk förbjudna. Det är främst deras tyngd och 
mönstrade däck som medför skada på naturen. Markägaren själv får inte köra på sin 
mark, bortsett från jord- och skogsbruk. Även om markägarens tillstånd fås för att köra 
på fastigheten, finns ett förbud enligt terrängkörningslagen.56  

Det finns dock framtagna undantag i 1 § terrängkörningsförordningens (1978:594) som 
specificerar när motorfordon får användas. Några exempel på detta är vid 
räddningspersonal, underhåll av vägar och ledningar, renskötsel, hämtning av fällt vilt 
eller särskilt anordnade områden för tävling.  

Under ett orienteringsarrangemang ska parkering till många bilar ordnas, vilket ofta 
förläggs på åkrar. För detta krävs tillstånd från markägaren då motorfordon inte 
innefattas i allemansrätten, men även från myndigheterna då åker räknas som terräng 
enligt lagen.  

3.6 Jordabalken 
3 kap. 1 § JB är den regel i jordabalken som har störst betydelse för allemansrättens 
yttersta gränser. 3 kap. 1 § JB lyder: ”Var och en skall vid nyttjande av sin eller annans fasta 
egendom taga skälig hänsyn till omgivningen”. Ett rättsfall som behandlar denna paragraf är 
                                                 
55 Bonde, F. & Teljer, T., Gården och allemansrätten s .40 
56 Bengtsson, Allemansrätten – vad säger lagen, s. 37 f 
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NJA 1994 s. 162, där Solna Modellsportklubb arrangerade en modellflygtävling på ett 
flygfält som Uppsala Flygklubb arrenderade av kommunen. Deltagarna har i samband 
med att deras modellflygplan landat på en närliggande åker trampat ner växande gröda, 
vilket markägaren krävde ersättning för. Det fastställdes i domen att det var Uppsala 
Flygklubb som var skadeståndsskyldiga, även om det var enskilda personer som 
åsamkat skada i samband med en tävling som arrangerats av Solna Modellsportklubb. 
Nyttjanderätten ansågs vara sådan att det var Uppsala Flygklubb som var ansvarig för 
att skälig hänsyn tas till omgivningen, i och med att arrendet var över 40 år gammalt. 
Den slutsats som kan dras av detta rättsfall är att även fast det är enskilda individer på 
ett arrangemang som på något sätt stör eller förstör, blir den som anordnar 
arrangemanget den som får ersätta eventuell skada. 

JB:s bestämmelser är dock centrala i samband med nyttjanderätter och i 7 kap finns de 
generella reglerna om nyttjanderätter. De nyttjanderätter, jakträtt och rätt att nyttja 
annans mark för orienteringsarrangemang, är inga arrenden i lagens mening utan klassas 
som allmän nyttjanderätt och behöver inte följa de regler som finns i JB 8 kap arrenden 
i allmänhet. Viktigt att påpeka är att det inte behöver vara ett skriftligt avtal som sluts 
för att en nyttjanderätt ska komma till stånd, krav på skriftlighet finns endast vid 
jordbruksarrenden, bostadsarrenden och anläggningsarrenden. Muntliga avtal är dock i 
regel svåra att bevisa. 

I 7 kap. 22 § JB finns bestämmelser om vad som gäller när flera nyttjanderätter finns på 
samma fastighet inte kan bedrivas samtidigt. Lagen är här väldigt klar, den nyttjanderätt 
som tillkom först i tiden är den som har företräde. För en arrangör betyder detta att 
även om lov fås från markägaren för att arrangera en orienteringstävling, krävs även 
tillstånd från innehavare av eventuella äldre nyttjanderätter som finns på fastigheten 
som konkurrerar om tillgång till skogen. En konkurrerande äldre nyttjanderätt är 
jakträtten, vilket betyder att ett jaktlag enligt JB kan neka en arrangör tillgång till marken 
om de ska jaga samma dag. 

3.7 Jakt 
Jaktlagen (1987:259) innehåller de grundläggande bestämmelserna för hur jakten i 
Sverige ska bedrivas och om hur viltvård ska ske. Jaktförordningen (1987:905) är 
betydligt mer detaljerad, och specificerar exempelvis vilka vapen som får användas, när 
på året vissa djur får jagas, vilka tider på dygnet jakt får bedrivas, med mera. 

5 § jaktlagen säger: ” Var och en skall visa viltet hänsyn. Idrottstävlingar och annan liknande 
friluftsverksamhet i marker där det finns vilt skall genomföras så att viltet störs i så liten utsträckning 
som möjligt.” Detta blir högst aktuellt i och med orienteringsarrangemang, då det utan 
tvivel bör vara ett sådant arrangemang som avses i paragrafen. För att få arrangera 
idrottstävling i naturen krävs alltså att arrangören vidtar åtgärder för att viltet i så liten 
utsträckning som möjligt störs eller skadas. Exempel på sådana åtgärder är avdrivning 
av vilt inför ett arrangemang, samt även att det i tävlingsområdet införs ”viltzoner” där 
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deltagarna inte får passera för att skapa frizoner för viltet.57 Regeln är dock ett exempel 
på en lag som när den överträds inte ger någon påföljd, lagen går alltså inte att 
genomdriva med rättsliga medel. Dock kan talan om skadestånd väckas och eventuellt 
göra arrangörerna skadeståndsskyldiga.58 

27 § jaktlagen säger att jakten ska bedrivas så att viltet inte utsätts för lidande i onödan 
och att människor och egendom inte utsätts för någon fara. Sista delen av paragrafen 
innebär att jägare måste ta hänsyn till att människor får vistas i naturen, även under 
jakttid. Att medvetet störa jakt är däremot brottsligt, och den som medvetet stör jakten 
kan dömas till ofredande eller egenmäktigt förfarande.59 

Ett jakträttsavtal definieras i JB som en nyttjanderätt och inget arrende.60   

3.8 Forsränningsfallet NJA 1996 s. 495 
Rättsfall på allemansrätten är sällsynta. Allemansrättens gränser har bara testats en enda 
gång, NJA 1996 s.495, det så kallade Forsränningsfallet. Fallet handlar om att ett företag 
hyrt ut kanoter och liknande utrustning för forsränning och hänvisade besökarna till en 
i närheten belägen fors i Ätran. Personen som ägde marken vid forsen ansåg att det 
uppkom skador både på marken och vattnet och yrkade på att verksamheten skulle 
förbjudas. Högsta domstolen kom fram till att en verksamhet i naturen inte helt kan 
förbjudas i och med att verksamheten har rätt att vistas i naturen på allemansrättens 
grunder, oavsett om verksamheten är kommersiell eller inte. Vad domstolen istället 
gjorde var att bestämma hur mycket forsen fick användas för forsränning på 
allemansrättens grunder och införde ett vitesförbud mot verksamheten om den inte 
följer bestämmelserna. 

Högsta domstolen gör i domen flera uttalanden som är av yttersta vikt för 
allemansrätten och som är viktigt för en arrangör. 

• Även om varje enskild person i en grupp håller sig inom allemansrättens ramar 
är det inte säkert att gruppen kan nyttja marken på allemansrättsliga grunder om 
den så kallande toleransnivån överskrids.   

• Allemansrätten kan utnyttjas kommersiellt, förutsatt att toleransnivån inte 
överstigs. Själva toleransnivån definieras dock inte. 

• En domstol kan besluta om vitesförbud, alltså förbjuda att verksamheten 
fortsatt får bedrivas med vite om förbudet inte följs. I detta fall dömdes 
vitesförbud ut på den del av verksamheten som ansågs överskrida det 
markägaren måste tåla enligt allemansrätten. 

  
                                                 
57 Svenska Orienteringsförbundet, Tävlingsanvisningar för orienteringslöpning, Mark och vilt s. 13 
58 Wichmann, lagkommentar till jaktlagen 5 § 
59 Svenska Jägareförbundet, Att hantera jaktsabotage s. 2 
60 Jordabalken 7 kap. 3§ 1 st. 
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4 Riktlinjer, policys och allmänna råd 
Nedan följer en kort förklaring av de riktlinjer, policys och allmänna råd som finns 
framtagna av myndigheter och organisationer för organiserat friluftsliv och speciellt 
orienteringsarrangemang. 

4.1 Naturvårdsverkets Allmänna råd AR 96:4  
Naturvårdsverket gav år 1996 ut Allmänna råd – Orientering och andra friluftsarrangemang. 
Redan i mitten av 70-talet tog Naturvårdsverket fram de första rekommendationerna 
för orienteringsverksamhet i skogen, och dessa gavs ut 1977 under namnet Orientering 
och annat friluftsliv. En revidering av rekommendationerna gjordes 1984.61 

I dokumentet finns riktlinjer för generell hänsyn och samråd, samt särskild hänsyn och 
samråd. De allmänna råden anses som ett av de viktigaste dokumenten som arrangören 
har att följa i samband med orienteringsarrangemang.62  

Avsnittet generell hänsyn och samråd beskriver vilken hänsyn som ska tas och vilka 
samråd som ska genomföras i samband med ett orienteringsarrangemang, oavsett när 
på året arrangemanget äger rum. De punkter som nämns i avsnittet är information till 
länsstyrelsen, samråd med markägare och nyttjanderättshavare och noggrann planering 
för att undvika störning på flora och fauna.63 

Särskild hänsyn och samråd krävs när ett arrangemang bedrivs under vissa tider på året, 
anledningen till detta är framför allt med tanke på däggdjurs och fåglars yngelperioder.64 
Tre stycken tidsperioder definieras som de tider på året då risken för störningar är som 
störst i naturen, dessa benämns som period 1 (vårdatumperioden), period 2 och period 
3. När de olika perioderna infaller under året varierar mellan olika delar av landet, men 
generellt kan sägas att perioderna infaller mellan slutet av april och slutet av juli.65 

Period 1 kallas vårdatumperioden och är den period av dessa tre då risken är som allra 
störst för störningar i naturen. Under denna period rekommenderas det i princip inget 
annat än att mindre, begränsade friluftsarrangemang arrangeras i större 
sammanhängande skogsområden, eller i friluftsområden.66 

Period 2 och 3 infaller före respektive efter vårdatumperioden. Då behöver en arrangör 
visa extra hänsyn i och med den tidsmässiga närheten till vårdatumperioden. 
Högdräktiga djur och djur med nyfödda kalvar måste visas hänsyn under denna period, 
det rekommenderas därför att inga större arrangemang sker under period 2 och 3. I 
övrigt är de rekommendationer som ges en utökning av den hänsyn som klassas som 
                                                 
61 Naturvårdsverket, Allmänna råd AR 96:4 – Orientering och andra friluftsarrangemang. s. 3 
62 Svenska Orienteringsförbundet, Allemansrätten och orientering s. 3 
63 Naturvårdsverket, Allmänna råd AR 96:4 – Orientering och andra friluftsarrangemang. s. 10 f 
64 Ibid. s. 12 
65 Ibid. s. 21 
66 Ibid. s. 12 f 
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generell.67 Arrangemang under denna period kräver även en kontroll av organisation på 
central (SOFT) eller regional (distriktsförbund) nivå genomförs för att säkerställa att 
arrangören följer riktlinjerna.68 

4.2 SOFT:s policy - Allemansrätten och orientering  
SOFT har sedan 2015 dokumentet Allemansrätten och orientering som är en policy 
som beskriver hur orienteringsverksamheten ska bedrivas i Sverige. Policyn behandlar 
markåtkomstfrågan och vilka lagar och riktlinjer orienteringssporten har att rätta sig 
efter för att kunna bedriva verksamhet i naturen. Policyn uppdaterades under 2017 och 
utgåva nummer två släpptes i december samma år. SOFT:s huvudinställning till 
allemansrätten är ”Orienteringsträningar och orienteringstävlingar sker inom ramen för 
allemansrätten och kräver inget formellt tillstånd av markägaren.”69 Dock ska nyritning av 
orienteringskartor, revidering av orienteringskartor samt arrangemang alltid föregås av 
ett samråd med berörda markägare, nyttjanderättshavare samt jakträttsinnehavare, 
någonting som SOFT frivilligt har åtagit sig att genomföra för att säkerställa att 
tillräcklig hänsyn tas i samband med orienteringsverksamhet.70 I dokumentet finns även 
en punktlista över saker som alla aktiva och ledare ska följa. Alla aktiva och alla ledare 
ska: 

• Följa allemansrätten, miljölagar och förordningar som berör orientering. 

• Öka kunskaperna i orienteringens miljöfrågor hos medlemmar och anställda för att uppnå 
ett miljötänkande som genomsyrar alla delar av idrotten. 

• Hushålla med naturresurserna samt återanvända material i största möjliga utsträckning. 

• Minimera utsläpp av föroreningar till mark, luft och vatten. 

• Ta största möjliga hänsyn till naturen, växt- och djurlivet vid planering av alla arrangemang. 

• Aktivt arbeta med ständiga förbättringar av miljöarbetet för att minska negativ 
miljöpåverkan.71 

De lagar och riktlinjer som enligt policyn är viktigast för orienteringen är miljöbalkens 
2 kap. generella hänsynsregler, 12 kap. 6§ MB om anmälan för samråd, 
Naturvårdsverkets allmänna råd om anmälan för samråd (NFS 2001:15), 
Naturvårdsverkets Allmänna råd - Orientering och andra friluftsarrangemang (AR 96:4) 
samt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.72  

                                                 
67 Naturvårdsverket, Allmänna råd AR 96:4 – Orientering och andra friluftsarrangemang, s. 13 
68 Ibid, s. 14 
69 Svenska Orienteringsförbundet, Allemansrätten och orientering, s. 4 
70 Ibid, s.7 
71 Ibid, s. 4 
72 Ibid, s. 3 



Naturen som arena – en studie i markåtkomstregler för orienteringssporten 
 

 24 

De ovan nämnda riktlinjerna och lagarna är mest riktade till en arrangör. I policyn finns 
även ett kapitel för hur den enskilde orienteraren ska uppträda i samband med 
orienteringsverksamhet. Här lyfts allemansrättens principer fram som de riktlinjer den 
enskilde orienteraren har att följa.73  

                                                 
73 Svenska Orienteringsförbundet, Allemansrätten och orientering, s. 12  
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5 Resultat 
Nedan följer en beskrivning av de resultat som framkommit i studien. Kapitlet kommer 
delas in med underrubriker som följer de frågeställningar vi presenterade i kapitel 1.3. 
Resultatet redovisas med text och tillhörande diagram eller endast text. Här kommer 
enbart fakta presenteras objektivt, vidare diskussioner och analyser kommer längre fram 
i kapitel 6.  

5.1 Tolkningar av allemansrätten 
En stor fråga för orienteringssporten och denna rapport är hur långt allemansrätten 
faktiskt sträcker sig, och om de arrangemang som bedrivs idag ligger inom den gränsen. 
Under studiens gång har dokument granskats och personer intervjuats på SOFT, 
Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Lantbrukarnas Riksförbund. Här nedan följer en 
beskrivning av vad som framkommit från respektive myndighet eller organisation. 

5.1.1 Svenska Orienteringsförbundet 
SOFT anser att orienteringsarrangemang till stor del sker på allemansrättsliga grunder. 
Det är endast arena, parkering samt start- och målplats som rent formellt kräver 
markägarens tillåtelse, kontrollerna och löpning i skogen sker med stöd av 
allemansrätten. Dock kräver SOFT ändå att föreningarna ska hålla samråd med 
markägare, arrendatorer och jakträttsinnehavare innan nyritning av orienteringskarta, 
revidering av orienteringskarta samt vid arrangemang.74 

5.1.2 Naturvårdsverket 
Vid samtal med Nils Hallberg från Naturvårdsverket har allemansrättens komplexitet 
framkommit. Att sätta en konkret gräns är inte möjligt, eftersom allemansrätten inte är 
lagförd går det inte att sätta gränser på hur stort ett arrangemang får vara innan det faller 
utanför allemansrätten. Allt hänger på bedömningar vid varje arrangemang om vilka 
delar som faller inom respektive utanför allemansrätten. Det är många aspekter som ska 
vägas in vid denna bedömning och det finns inga klara riktlinjer från lag eller 
prejudicerade rättsfall att följa. Naturvårdsverket har tagit fram råd för organiserat 
friluftsliv, Naturvårdsverkets allmänna råd 96:4 – Orientering och andra friluftsarrangemang, som 
är en bra vägledning för en arrangör, men det är inget annat än en vägledning. Hallberg 
påpekade vikten av att arrangören behöver en gedigen kunskap i allemansrätten för att 
kunna genomföra det försiktighetsprinciper som förespråkas i 2 kap. miljöbalken för 
att minimera risken för skador på naturen.75 

 

                                                 
74 Svenska Orienteringsförbundet, Allemansrätten och orientering, s. 4  
75 Samtal med Nils Hallberg, jurist på Naturvårdsverket, 2018-05-07 
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5.1.3 Länsstyrelsen i Västra Götaland 
Vikten av samråd, var det som tydligast lyftes fram i vår kontakt med Länsstyrelsen i 
Västra Götaland (VGL). När ett arrangemang har mer än 150 deltagare faller 
samrådsplikten in enligt naturvårdsverket, men för närtävlingar, klubbarrangemang eller 
träningar under vårdatumperiorden har VGL satt en gräns på 100 deltagare. Det står 
även i det dokument som de har tagit fram tillsammans med Västergötlands-, Bohuslän-
Dals- och Göteborgs orienteringsförbund.76 Via samråden har VGL möjlighet att införa 
villkor om behovet finns i samrådsbeslutet. Exempel att löparna inte får springa i blöta 
partier, ej söder om berget eller bara på stigar, för att skydda känslig natur och de djur 
som lever i skogen.77 De vanligaste anledningarna till att ett arrangemang stoppas är att 
det planeras att genomföras under vårdatumstoppet, eller att vissa områden av känslig 
karaktär förbjuds för kontrollsättning och löpning. Skulle tävlingen ändå genomföras 
eller inte följa de villkor som uppgetts i samrådsbeslutet kommer VGL att genomföra 
tillsyn på ärendet.78 

Skulle en skada uppstå kan arrangören bli skadeståndsskyldig. Det är länsstyrelsen som, 
i de fall en skada uppkommer, bedriver tillsyn. Ett tillsynsärende kan uppstå både vida 
arrangemang som försiggått av samråd som arrangemang som egentligen inte är 
samrådspliktiga. Vid ett tillsynsärende bedöms skada om den är bestående eller 
självläkande. Är skadan självläkande medförs inget föreläggande om rättelse, utan 
naturen får ta hand om sig själv. Men anses skadan ej självläka får arrangören ett 
föreläggande om rättelse och blir då tvungen att återställa skadan enligt 26 kap. 9 § MB. 
De skador som uppstår ska även anmälas till polisen.79 

Dock kan ett tillstånd från Länsstyrelsen alltid överklagas av markägaren, skulle detta 
ske är det mark- och miljödomstolen som avgör de ärendena. Ett sådant 
överklagningsärende inkom till mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt förra 
året. Ett orienteringsarrangemang lokaliserat i ett naturreservat hade fått tillstånd från 
länsstyrelsen att arrangera, men markägaren överklagade detta. De anledningar som 
angavs var naturreservatets föreskrifter och det intilliggande Natura2000-området. 
Även om arrangemanget inte skulle befinna sig inom Natura2000-området ansåg 
markägaren att det var tillräckligt nära för att störa de fåglar som häckade det angivna 
tävlingsdatumet. Domstolen ansåg att frågan inte var tillräckligt utredd och återvisade 
ärendet till Länsstyrelsen med krav att orienteringsföreningen skulle ta fram en 
miljökonsekvens-bedömning där arrangemangets påverkan utreddes.80 

                                                 
76 Länsstyrelsens riktlinjer gällande samråd inför kartritning och orienteringstävlingar 
77 Mail med Annika Micheletti, Naturvårdsverket, 2018-05-14 
78 Mail med Annika Micheletti, Naturvårdsverket, 2018-05-15 
79 Mail med Annika Micheletti, Naturvårdsverket, 2018-05-14 
80 Nacka Tingsrätt, M173-17 
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5.1.4 Lantbrukarnas Riksförbund 
LRF:s inställning till organiserat friluftsliv lyftes fram redan vid införandet av 
miljöbalken vid frågan om allemansrätten skulle lagregleras eller inte. De ansåg att den 
utredning som gjordes borde fördjupas inom just organiserat friluftsliv.81 

På frågan om en orienteringsarrangör kan hävda allemansrätt vid ett arrangemang på 
cirka 1000 deltagare anser LRF följande:  

”Nej absolut inte. Det framgår också av Svenska Orienteringsförbundets 
”markpolicy” att alla arrangemang ska föregås av samråd med markägaren. Och vid 
ett samråd så kan markägaren säga nej ifall arrangemanget riskerar att störa eller 
att skada mark.”82  

Detta gäller även kontrollpunkterna: ”Att kanalisera 400 personer till en viss punkt (kontroll) 
i skogen hamnar i samma läge som svar 1 ovan. Dvs samråd med markägaren krävs.”83 De 
poängterade även att det är svårt att sätta en undre gräns på när markägarens tillstånd 
inte behövs. Ett exempel som LRF lyfte fram var en cykeltävling i södra Sverige med 
cirka 100 deltagare, där Länsstyrelsen krävde att arrangören skulle hämta in skriftliga 
tillstånd från alla markägare för att arrangemanget skulle få genomföras.84 

Vidare lyfter LRF fram att ett orienteringsarrangemang inte får störa den pågående 
verksamheten på fastigheten, kallat Landskapets Bruk:  

”Med det menas att verksamheten på fastigheten alltid har företräde framför 
allemansrätt. DVS man får inte störa den verksamheten genom allemansrätten. Ex 
anordna orientering samtidigt som en skogsmaskin ska gallra eller samtidigt som jakt 
pågår, eller springa så man skrämmer/stör betande djur etc. Och enda sättet att 
säkra det är att kontakta/samråda med markägaren inför ett arrangemang.” 85 

De framför vikten av miljöbalken och arrangörens planering av arrangemanget för att 
undvika skador och störningar på miljön. Beroende på var arrangemanget är lokaliserat, 
årstid och väder kan även mindre aktiviteter påverka naturen, men att samtal med 
markägaren kan medföra att risken för påverkan minskas.86  

 

 

                                                 
81 Proposition 1997/98:45, Miljöbalken – del 1, s. 300 
82 Mail med Björn Galant, Lantbrukarnas Riksförbund, 2018-05-08 
83 Ibid 
84 Ibid 
85 Ibid 
86 Ibid 
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5.2 Markägaren 
Som markägare måste en del inskränkningar på allemansrättsliga grunder tålas, den går 
inte att välja bort. I forsränningsfallet angav Högsta domstolen i sitt domskäl följande: 

…nyttjande av annans mark inte får ske så att det medför nämnvärd skada eller 
olägenhet för fastighetsägaren eller rättsinnehavare. 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 får utnyttjas längre på det viset.87 

Så länge gränsen för vad en markägare anses behöva tåla inte överskrids har markägaren 
ingenting att säga till om, då allemansrätten inte går att välja bort. Men även om varje 
enskild person håller sig inom gränsen för allemansrätten kan problem uppstå då 
grupperna blir för stora. Bertil Bengtsson benämner detta som invasionsproblem. Blir det 
för många utövare samtidigt kan olägenheterna för markägaren bli för stora.88 I 
forsränningsfallet ansågs just intensiteten av antal människor som en anledning till att 
allemansrätten inte gick att hävda.  

                                                 
87 NJA 1996 s. 495 
88 Bengtsson, Speciell fastighetsrätt, s. 146 
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5.3 Enkätundersökning 
Genom enkäten har en kartläggning av hur föreningar arbetar med frågor förknippade 
med markåtkomst genomförts. Enkäten skickades ut till föreningar i Bohuslän-Dals, 
Göteborgs och Västergötlands orienteringsförbund. Totalt skickades enkäten ut till 87 
föreningar, varav 46 stycken svarade. Ytterligare två föreningar svarade att de, på grund 
av föreningens inaktivitet, inte kommer svara. Antal föreningar som svarade per distrikt 
redovisas nedan. 

 
Diagram 1 - Antal svarande föreningar per distrikt 
 
Utifrån enkätsvaren har statistik tagits fram både per distrikt och utifrån alla svarande. 
Fullständiga diagram utifrån svaren finns i bilaga A – C. I detta kapitel kommer vissa 
av enkätfrågorna med svar lyftas fram.  

En av frågeställningarna i arbetet är hur föreningarna säkrar tillgången till mark idag. 
Denna fråga fanns även på enkäten, men uppdelad i två kategorier; tävling på nivå ett 
respektive nivå två och tre. Nivå ett representerar tävling med mästerskapskaraktär, där 
elitklasser och högt deltagande förekommer medan nivå två respektive tre företräder 
nationella tävlingar med/utan elitklasser, regionala mästerskap samt distriktstävlingar.89  

På frågan rörande tävlingar på nivå ett svarade endast de som planerade ett arrangemang 
med den statusen och de som arrangerat ett de senast tio åren. Antal svarande 
föreningar skiljer sig jämfört med samma fråga rörande tävlingar på nivå två och tre, 
men de redovisas procentuellt här nedan. 

                                                 
89 Svenska Orienteringsförbundet, Tävlingsregler för orientering 4.0, s. 10 
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Diagram 2 – Svarsfördelning för säkrad markåtkomst för arrangemang på nivå 1 respektive nivå 
2 och 3. Nivå 1 representerar större tävlingar på mästerskapsnivå med elitklasser. Nivå 2 och 3 
representerar nationella och distriktstävlingar.  
 
Tillvägagångsätten för att säkra markåtkomst skiljer sig stort mellan om arrangemanget 
klassas som nivå ett eller lägre. Bland de som valde svarsalternativ ”Övrigt” gavs 
följande förklaringar för nivå ett: 

• O-ringen ansvarade 

• Blandat avtal och muntliga 

Och för nivå två och tre angavs följande på övrigt: 

• Blandat muntliga och skriftliga. Ibland ök via mail mm. 

• Skriver till de berörda markägarna för godkännande och att de meddelar 
jakträttsinnehavare. 

Sett till det geografiska läget var föreningar i Västergötlands orienteringsförbund de 
ända som använde sig av muntliga avtal vid nivå ett, medan föreningarna i Göteborgs 
orienteringsförbund var ensamma om skriftliga avtal vid nivå två och tre.  

I enkäten ställdes även frågan om föreningarna haft problem att få tillgång till mark vid 
arrangemang. Där svarade 37 % att de stött på problem med marktillgång vid 
arrangemang, 61 % svarade nej och 2 % vet ej. Den efterföljande frågan eftersökte då 
anledning till varför problem uppkommit, den vanligaste orsaken hänger där ihop med 
jakten. Antigen att arrangemanget stör viltet eller att jaktlaget vill jaga när arrangemanget 
ska äga rum. En ytterligare anledning som några föreningar uppgav var markägarens 
missnöje efter ett tidigare arrangemang och därav inte velat vara med om det igen.  

Trots att det uppkommit problem för vissa föreningar var det bara 22 % som ansåg att 
markåtkomstfrågan är eller kommer bli ett problem i framtiden. 72 % sa nej och 6 % 
vet ej. Här uppgavs av de som skrivit ett utförligare svar att klimatet känns hårdare och 
markägare och nyttjanderättshavare blir mer restriktiva med att låta orienteringen nyttja 
marken. Även markägare som inte vill följa allemansrätten, utan har egna uppfattningar 
om vad som gällde lyftes upp. Sedan fanns det några föreningar som inte ansåg att 
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kontakten med markägare var något problem, utan kontakt med kommun eller 
länsstyrelsen anses mer problematisk. Dels alla tillstånd som ska sökas och restriktioner 
att ta hänsyn till. Det uppgavs även att kommunen inte alltid är tillmötesgående för 
diskussioner och drar alla arrangemang över en och samma kam, oberoende av 
storleken.  

SOFT har tagit fram ett antal dokument med råd och vägledning hur frågor med 
markåtkomst, allemansrätt och känslig natur ska hanteras vid arrangemang. En fråga på 
enkäten var vilka av dessa dokument, samt naturvårdsverkets allmänna råd om 
orientering och miljöbalkens hänsynsregler, föreningarna använde sig av. Svaret finns 
illustrerat i diagrammet nedan.  

 
Diagram 3 – Svarsfördelning över vilka dokument som används som vägledning vid 

orienteringsarrangemang. 

Som diagrammet ovan visar används dokumenten olika mycket av föreningarna. Det 
som används flitigast är SOFT:s policy – Allemansrätten och orientering. Av de sex 
föreningar som svarade övrigt angavs att dokument med riktlinjer från länsstyrelsen och 
information från regionen om naturreservat användes. En förening angav även att de 
inte använde sig av något särskilt dokument vid arrangemang.  

Användande att miljöbalkens hänsynsregler var låg, endast fem föreningar angav att de 
använder reglerna vid arrangemang. Den som arrangerar en orienteringstävling räknas 
som verksamhetsutövare enligt 2 kap. miljöbalken och där följer flera regler som ska 
följas för att minska risken för åverkan på naturen.  

När det gällde samråd inför kartritning, eller revidering av befintlig karta, fanns tre 
frågor: samråd med länsstyrelsen, markägaren/nyttjanderättsinnehavare respektive 
jakträttsinnehavare. I diagrammen nedan visas svarsfördelningen från de frågorna. 
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Diagram 4 – Svarsfördelning på frågan om samråd sker med valda sakägare inför nyritning 

eller revidering av en orienteringskarta. 

På frågan om föreningen aktivt arbetar med att utbilda medlemmarna i allemansrätten 
ser svarsfördelningen ut som följer. 

 

Diagram 5 – Svarsfördelning på frågan om föreningarna aktivt utbildar medlemmarna i 

allemansrätten och dess påverkan på orienteringssporten. 

Att endast 8 % svarar ja på att de utbildar sina medlemmar är lågt. Det var nästan 80 % 
av föreningarna som svarade att de följde SOFT:s policy – allemansrätten och 
orientering, och en punkt i policyn var just att utbilda medlemmarna i allemansrätten.  

5.4 Resultatanalys 
Arbetet har till stor del gått enligt den plan vi gjorde i början av projektet. Vår tanke 
med enkäten var att få ut den tidigt, vilket skulle ge mer tid till sammanställning samt 
vägledning om nya ingångsportar i projektet. Nu i efterhand hade det varit intressant 
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att utveckla enkäten med fler frågor då det är den som visar hur allemansrätten fungerar 
i praktiken.  

När arbetssättet är i form av en enkät finns många felkällor, missförstånd mellan 
författaren och mottagaren är det vanligaste. Även möjligheterna att de svar som ges är 
felaktiga finns. Vi har under sammanställningen av enkäten insett att svaren från 
Göteborgs orienteringsförbund kan innehålla felaktigheter gällande samråd inför 
nyritning och revidering av orienteringskartor. Anledning till detta är att det finns en 
förening i Göteborg, Göteborgskartor, som till stor del samordnar verksamheten för 
framställning av orienteringskartorna i Göteborgsområdet. Enkäten gick även ut till 
Göteborgskartor, men vi fick inget svar från dem. Det finns risk att några av de 
föreningar i Göteborg som svarat att de inte samråder inför kartritning inte heller ritar 
sina kartor själv, utan ingår i Göteborgskartor där Göteborgskartor står för dessa 
kontakter och samråd.  

Vi har både fått svar och inte fått svar på våra frågeställningar. Allemansrätten är väldigt 
komplex och svårdefinierad, då den inte är lagreglerad. Allt handlar om tolkningar, 
vilket kan skilja sig åt beroende på vem vi frågar. Bland de som vi fört diskussioner 
med, både över telefon och mail, har tolkningarna varit olika, deras intressen spelar in i 
hur allemansrätten tolkas. Genom dessa olika frågor har flera frågor skapats under 
arbetet gång, även om svar också utvunnits.  

Valet av personer, organisationer och myndigheter att föra diskussioner med har 
föranletts med insikten att deras svar troligtvis kommer speglas av deras bakomliggande 
agenda. Därav skedde kontakten i ett senare skede av studiens gång så att vår 
kunskapsnivå inom ämnet kunnat utvecklas för att tolka de åsikter som inkommit. Vår 
förhoppning är att även om det ligger agendor bakom svaren att resultatet i slutändan 
ska kunna bli objektivt.  
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6 Slutsatser 
Studien har kommit till följande slutsatser på de frågeställningar som presenterades i 
avsnitt 1.3. 

Orienteringsarrangemang kan bedrivas på sådant sätt att arrangemanget faller inom 
allemansrätten. Det går dock inte att generellt säga att alla arrangemang kan bedrivas 
enbart med stöd av allemansrätten eftersom olika marktyper påverkas olika mycket i 
samband med passage. Även markägarperspektivet är viktigt, arrangemanget får inte 
innebära påtaglig skada eller olägenhet för markägaren. Exakt var gränserna för påtaglig 
skada eller olägenhet går är dock inte definierat utan bedömningar måste ske från fall 
till fall. Gedigen kunskap krävs för att med säkerhet veta hur ett 
orienteringsarrangemang påverkar naturen. Dessutom är de tävlandes beteende ett 
osäkert kort, det är svårt att i förväg säkert säga om tävlingen kommer att hålla sig inom 
allemansrätten.  

Föreningarna säkrar idag tillgång till mark för orienteringsverksamhet främst i 
anslutning till tävlingsverksamhet där i princip alla klubbar har överenskommelser med 
markägarna. Dock håller inte alltid klubbar samråd med länsstyrelse, markägare, 
nyttjanderättshavare och jakträttsinnehavare innan nyritning och revidering av 
befintliga kartor, något som kan medföra att tillräcklig hänsyn inte tas till naturen och 
markägaren/nyttjanderättshavarnas intressen, vilket kan leda till att kartan kanske inte 
kan användas till orienteringsverksamhet i framtiden. 

Föreningarnas kunskap om gällande lagar och regler är generellt sett ganska låg enligt 
enkäten. Få föreningar tillämpar miljöbalkens 2 kap. vilket alla verksamhetsutövare 
måste göra enligt lag. Enligt SOFT:s policy ska även medlemmarna i föreningarna 
fortlöpande utbildas i allemansrätten, men endast en bråkdel av föreningarna gör detta. 
Enligt policyn ska föreningarna även hålla samråd med länsstyrelsen, markägare, 
nyttjanderättshavare och jakträttsinnehavare före nyritning av en orienteringskarta, 
revidering av en orienteringskarta samt före arrangemang. Vid arrangemang hålls i 
princip alltid dessa samråd, men i samband med nyritning och revidering sker samråd 
betydligt mer sällan, konstaterat från enkäten.  
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7 Diskussion  
Under arbetets gång har allemansrättens komplexitet uppenbarat sig. Det är en 
sedvanerätt utan laglig definition, med mycket få prejudicerande rättsfall och med olika 
tolkningar gällande organiserat friluftsliv. Ändock är allemansrätten djupt rotad hos 
Sveriges befolkning, och devisen ”inte störa, inte förstöra” har nog de flesta människor i 
Sverige någon gång hört. Vad enskilda personer tillåts göra i naturen på allemansrättens 
grunder är dock ganska klart. Tillfällig camping en natt, bär- och svampplockning och 
vandra fritt i naturen utanför tomtmark är exempel på aktiviteter som är tillåtna enligt 
allemansrätten, förutsatt att naturen visas hänsyn. Med allemansrätten kommer även 
allemansskyldigheten, något som dock ibland glöms bort. 

Enligt Naturvårdsverket går det inte att dra en gräns för när allemansrätten slutar gälla, 
utan det måste ske bedömningar från fall till fall. Ett helt arrangemang kan aldrig enligt 
Naturvårdsverket hävda baserat på antalet deltagare att allemansrätten gäller för hela 
arrangemanget. Vissa områden kan påverkas av att tio personer springer över känslig 
mark, medan andra områden klarar flera hundra personer innan allemansrättens 
toleransnivå är uppnådd. Arrangören måste därför ha god kunskap om vilka områden 
som är särskilt känsliga, och antingen undvika dessa områden eller skaffa markägarens 
tillstånd för att få nyttja området. Här krävs vetenskapliga studier som visar på 
orienteringens inverkan på olika känsliga marktyper som underlag för arrangörerna för 
att se vilka markslag som kräver försiktighet eller att de rent av undviks. Sådana studier 
är gjorda, men mer kontrollerade studier med olika deltagarantal vore kanske att önska 
i och med att majoriteten av de studier som är gjorda endast undersöker påverkan vid 
mycket stora arrangemang såsom Tiomila och O-Ringen. Genomsnittsarrangemangets 
påverkan på naturen är betydligt mer outredd, och här skulle mer kontrollerade studier 
kunna bli ett bra stöd för arrangörer för att se hur påverkan skiljer sig i olika marktyper 
och se ungefär när påverkan på en viss marktyp blir så stort att arrangemanget faller 
utanför allemansrätten. Det ska även nämnas att Naturvårdsverket ser mer till att 
skydda naturen mot skada och olägenhet, snarare än att skydda markägarens intressen. 

En aspekt som är minst lika viktig är att allemansrätten ska skydda även markägaren. 
Det intrång som sker i samband med ett arrangemang får inte bli så stort att det medför 
påtaglig skada eller olägenhet för en markägare. Allemansrätten skyddar alltså inte bara 
naturen, utan även markägarens intressen. Skulle ett arrangemang medföra påtaglig 
olägenhet för markägaren krävs således markägarens tillstånd, oavsett hur litet själva 
påverkan på marken blir. Därför är samråd oerhört viktigt med markägaren för att se 
vilken verksamhet som bedrivs på marken för att undersöka om det finns risk för 
olägenhet för markägaren. Ett visst intrång måste dock markägaren tåla till följd av 
allemansrätten, att helt förbjuda en verksamhet som till viss del faller inom 
allemansrätten borde inte vara möjligt enligt domen i Forsränningsfallet.90 

                                                 
90 NJA 1996 s.495 
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Miljöbalkens andra kapitel är även viktiga för en arrangör att följa. Inte främst för 
markägarens skull utan för att naturen ska åsamkas minimal påverkad och störning. Här 
är kunskapsnivån mycket låg bland de föreningar som svarade på enkäten, endast 10 % 
angav att de följer reglerna i miljöbalkens andra kapitel i samband med arrangemang. 
Eftersom en arrangör räknas som en verksamhetsutövare enligt miljöbalken, åligger det 
arrangören att följa de bestämmelser som finns i miljöbalkens andra kapitel och om 
skada eller olägenhet uppstår avhjälpa denna skada. Även skyldighet att ersätta skadan 
eller olägenheten kan bli aktuell. Det borde vara av högsta intresse för en arrangör att 
följa svensk lagstiftning, och sett från svaren på enkäten som skickades ut till 
föreningarna behövs en kraftig höjning av kunskapsnivån och att arrangörerna tar ett 
större ansvar att allemansrätten och gällande miljölagstiftning följs. Generella riktlinjer 
avsedda för orienteringssporten som kan följas av personer utan utbildning inom 
miljörätt vore ett bra kunskapsunderlag. 

Att det är arrangören själv som bär ansvaret för att deras arrangemang följer gällande 
lagstiftning, regler och riktlinjer är fastställt. Däremot borde det inte vara den enskilde 
arrangörens ansvar att utreda hur orienteringssporten ska agera för att följa de lagar och 
regler som finns, utan här borde ansvaret ligga på SOFT. Förbundet har en väl utarbetad 
policy som beskriver vad en arrangör ska förhålla sig till när de bedriver verksamhet, 
men sett utifrån enkätsvaren verkar få av de riktlinjer som nämns i policyn efterföljas. 
Exempelvis står det i policyn att miljöbalkens 2 kap. om de generella hänsynsreglerna 
ska följas av arrangörerna, men att endast cirka 10 % av de tillfrågade föreningarna 
svarade att de använde sig av de generella hänsynsreglerna. Noterbart är att nästan 80% 
svarade att de använder policyn Allemansrätten och Orientering där miljöbalken lyfts fram 
som en av de viktigaste sakerna som orienteringssporten har att rätta sig efter, vilket 
betyder att de kanske inte vet vad som står i dokumentet som de hävdar att de följer. 
Föreningarna ska även utbilda medlemmarna i allemansrätten och miljöbalken, men här 
svarar knappt 10 % att de på något sätt gör detta. Även här kan frågan ställas om 
föreningarna faktiskt vet vad som står i dokumentet som de hävdar att de följer. 

Kommersiellt utnyttjande av allemansrätten är ett ämne som diskuterats flitigt den 
senaste tiden. Främst är det bärplockning som har varit uppe för diskussion, då företag 
med stöd av allemansrätten skickar ut bärplockare i skogen. Samma diskussion finns 
om än inte i samma utsträckning i samband med organiserat friluftsliv. Flertalet aktörer 
använder allemansrätten för att använda mark där aktörerna har vinstintresse, utan att 
markägaren får någon del av vinsten. Gällande praxis gör ingen skillnad på kommersiellt 
nyttjande och ideellt nyttjande, så länge inte störningen eller påverkan blir så stor att 
toleransnivån överskrids. Röster har höjts för att kommersiellt nyttjande av 
allemansrätten ska begränsas91 med argumentet att kommersiellt nyttjande i allmänhet 
innebär ett större intrång i äganderätten och en större risk för påverkan än i övriga fall. 
Att begränsa allemansrätten vid kommersiell verksamhet kan dock ge upphov till svåra 

                                                 
91 Se motionerna 2009/10:MJ273, 2003/04:MJ261, 2002/03 MJ205 
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gränsdragningar och tolkningar. Ska gränsen då dras på så sätt att ett företag som drivs 
i vinstintresse inte får nyttja marken enligt allemansrätten, samtidigt som en ideell 
förening får nyttja marken trots att påverkan och olägenheterna kan bli större vid den 
ideella föreningens verksamhet? Är påverkan och olägenheterna mer kännbar bara för 
att det finns ett bakomliggande vinstintresse?  

För orienteringssporten skulle en begränsning i kommersiellt nyttjande betyda att ett av 
världens största orienteringsarrangemang, O-Ringen, som sedan ett antal år tillbaka är 
ett aktiebolag troligtvis skulle behöva betala betydligt mer ersättning till markägarna för 
att kunna genomföra arrangemanget.  

Det ska också nämnas att även fast det är ideella föreningar som arrangerar är det inte 
en helt obetydlig summa pengar i omsättning vid ett arrangemang. Exempelvis 
inkommer drygt 120 000 kr i startavgifter vid ett arrangemang med elitklasser och cirka 
1200 deltagare när anmälningsavgift per deltagare är maximalt92 180kr för elitklass, 
130kr för vuxen (över 16 år) och 75kr för ungdom (16 år och yngre).93 En markägare 
kan reagera på att mycket pengar är i omsättning, trots att det är ideella föreningar som 
arrangerar. Detta är en fråga som SOFT borde ta ställning till, då markägare kanske inte 
ser till huruvida det är ett företag eller en ideell förening som tjänar pengar utan bara 
ser att deras mark nyttjas för att tjäna pengar som de inte får ta del av. 

För att orienteringssporten även i framtiden ska kunna få tillgång till mark för 
arrangemang föreslås följande förbättringar: 

• SOFT bör öka kunskapsnivån i klubbarna om allemansrätten, miljöbalken och 
annan gällande lagstiftning samt beskriva varför orienteringssporten måste följa 
dessa regler. 

• SOFT bör genomföra fler studier angående hur olika marktyper och djur 
påverkas för att skapa en bredare förståelse för vad ett orienteringsarrangemang 
faktiskt innebär för en markägare och naturen. 

• SOFT bör sammanställa alla dokument och policys som de har upprättat till en 
checklista för arrangörer att följa vid deras verksamhet.  

• Föreningarna bör skaffa bättre kunskap om gällande lagar och regler som är 
väsentliga för orienteringssporten, genom att ta till sig den information som 
SOFT bistår med. Föreningarna bör även bli bättre på att utbilda sina 
medlemmar i allemansrätten samt även hålla grundläggande utbildning i 
miljöbalkens regler, framför allt för dem som är huvudansvariga i samband med 
föreningens arrangemang. 

• Föreningarna bör innan nyritning och revidering av orienteringskartor bli bättre 
på att samråda med berörda parter för att skapa förtroende hos dessa, för att 

                                                 
92 Maximalt enligt SOFT:s tävlingsanvisningar. 
93 SOFT, Tävlingsanvisningar för orienteringslöpning. s.26 
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säkerställa att allas intressen tas i beaktande samt för att öka förståelsen för 
orienteringssporten. 

Hela orienteringssporten bör också vara försiktigare med att hävda allemansrätt vid 
arrangemang. Detta eftersom föreningarna inte fullt ut verkar följa de riktlinjer som 
finns i policyn Allemansrätten och orientering där det bland annat står att medlemmarna 
fortlöpande ska utbildas i allemansrätten och dess innebörd för orienteringssporten, 
något som bara 8 % av föreningarna gör. Även kunskapen om miljöbalkens regler 
behöver ökas för att föreningarna ska kunna bedriva orienteringsverksamhet i enlighet 
med gällande miljölagstiftning.  

7.1 Framtida studier 
• Kontrollerad studie där påverkan på olika marktyper dokumenteras och 

undersöks för att skapa ett gediget kunskapsunderlag. Detta för att tydligt visa 
på vilka effekter orientering har på naturen samt för att skapa bredare förståelse 
hos berörda parter. 

• Studie under längre tid för att se hur marken återhämtar sig efter ett 
arrangemang (10 år) för att se hur växtligheten och naturen påverkas i ett längre 
perspektiv. Att göra en uppföljning av studien ”Orienterare, framtidens 
naturvårdare?: Inventering av markstörningar i samband med O-Ringen i Skåne 2014” 94 
för att se hur förändringen i artsammansättningen utvecklas med tiden. 

• Arrangemang i skyddad natur. Bornsjöfallet visar att Natura 2000 områden inte 
ens behöver ligga inom tävlingsområdet för att behöva utredas. En noggrannare 
utredning av hur djur påverkas skulle kunna bli ett bra underlag vid en eventuell 
prövning om arrangemang kan bedrivas i anslutning till områden där djurlivet 
ska skyddas. 

• Uppföljning/noggrannare undersökning om kunskapsnivån bland föreningarna 
i Sverige med avseende på allemansrätt samt miljölagstiftning. 

  

                                                 
94Länk till studien: http://hkr.diva-portal.org/smash/get/diva2:784228/FULLTEXT01.pdf 

http://hkr.diva-portal.org/smash/get/diva2:784228/FULLTEXT01.pdf
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