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Förord
Allt fler söker sig ut i naturen för vila,
friluftsliv, sport och andra aktiviteter.
Allemansrätten ger oss en unik tillgång
till naturen, men där ingår såväl
rättigheter som skyldigheter. Det innebär
att ta ansvar för natur och djurliv och
visa hänsyn mot markägare och andra
besökare.

Här följer en sammanställning av
information och material som kan vara
användbart för dig som arbetar med
natur och friluftsliv eller andra aktörer
som vill informera om allemansrätten.
Tillsammans är det vårt gemensamma
ansvar att använda denna gamla sedvana
med omtanke.
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1. Var finns informationen
om allemansrätten?
Här presenteras aktörer som
informerar om allemansrätten.
Naturvårdsverket har basmaterial och
fakta om allemansrätten. Håll Sverige
Rent informerar om allemansrätten inom ramen för sitt arbete mot
nedskräpning, Svenskt Friluftsliv
gör tillsammans med medlemsorganisationerna en stor insats för att
sprida information om allemansrätt
och friluftsliv. Även länsstyrelser och
kommuner arbetar aktivt för att sprida
kunskapen.

Naturvårdsverket
På Naturvårdsverkets webbsida finns
fakta om allemansrätten samt information om allemansrätten vid olika
aktiviteter. Inom varje aktivitetsområde
finns hänvisningar till mer information och relaterade publikationer.
Naturvårdsverket har också informationsmaterial på många olika språk,
på lätt svenska och teckenspråk. Här
finns också pedagogiskt material och
fördjupad information med frågor och
svar för dig som arbetar med allemansrätten. Informationen utgör basen i
allt material om allemansrätten som
används av olika aktörer och de allra
f lesta hänvisar också till sidan för mer
information. Materialet är uppskattat
och ett bra verktyg för att utforma eget

informationsmaterial eller använda på
kurser och möten.

SLU Centrum för
Naturvägledning, CNV
CNV har på uppdrag Naturvårdsverket
tagit fram ett material som kan användas
av alla som vill lära sig mer om allemansrätten och framför allt de som arbetar
med naturvägledning. Allemansrätten
- en vägledning. Vägledningen är
utformad som ett vädertåligt block, med
bilder riktade mot deltagarna, diskussionsfrågor och handledning vänt mot
naturvägledaren. Mer information om
allemansrätten för naturvägledare finns
på CNVs webbplats och i nyhetsbrevet
Naturvägledaren 3/2013 – Att kommunicera allemansrätten.

Håll Sverige Rent
Håll Sverige Rent informerar om
allemansrätten och har på uppdrag
av Naturvårdsverket tagit material
för barn för att sprida kunskap om
Allemansrätten.
Allemansrätten för barn och unga.
De har också information på flera olika
språk.
Allemansrätten på olika språk

Håll Sverige Rent driver arbetet mot
nedskräpning och på webbplatsen
finns mycket material för att främja
det arbetet och många deltar i deras
skräpplockarkampanjer.

Svenskt Friluftsliv
Svenskt Friluftsliv samlar och företräder
26 ideella friluftsorganisationer, som
tillsammans har närmare 1,6 miljoner
medlemmar. Svenskt Friluftslivs uppgift
är att stärka friluftslivet genom att värna
allemansrätten, stärka den långsiktiga
finansieringen för friluftsorganisationerna samt höja friluftslivets status i
samhället.

Visit Sweden
Visit Sweden marknadsför Sverige
som besöksmål för utländska turister.
Allemansrätten är ett argument för att
resa hit och uppleva den svenska naturen.
Visit Sweden har också lanserat Sverige
på Airbnb med fri övernattning på
fantastiska resmål, läs mer på Freedom to
roam. På webbplatsen finns också fakta
om allemansrätten och hänvisningar
till Naturvårdsverket. About the right
to access Swedish nature . Visit Sweden
presenterar mer information och filmer
om allemansrätten på sin webbplats.
Visit Sweden om allemansrätten

Svenskt Friluftsliv om allemansrätten

Lantbrukarnas
Riksförbund, LRF

Svenska
turistföreningen STF
STF är en ideell medlemsförening som
arbetar för att alla ska ha tillgång till
Sveriges natur och kultur, idag och i
framtiden. De vill skapa bättre möjligheter att turista hållbart, värna allemansrätten och inspirera till nya äventyr.

Lantbrukarnas Riksförbund är en intresseorganisation för verksamma inom lantbruk, skogsbruk, och trädgårdsnäring.
Både företag och organisationer finns
som medlemmar. LRF betonar vikten av
dialog för att öka kunskap och minska
konflikter kring allemansrätten. De har
också exempel på avtal mellan markägare
och nyttjare.

STF om allemansrätten

LRF om allemansrätten

Friluftsfrämjandet

Skogsstyrelsen

Friluftsfrämjandet är Sveriges största
friluftsorganisation och verkar för folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen.
Friluftsfrämjandet värnar om allemansrätten som är en grundförutsättning för
allt friluftsliv i Sverige.

Skogsstyrelsen är den myndighet som
hanterar frågor om skogen. De ansvarar
för tillsyn, rådgivning och inventering.
Skogsstyrelsen har information om
allemansrätt och äganderätt samt skog
och turism. Läs mer om Äganderätt och
allemanrätt och Skog och turism.

Friluftsfrämjandet om allemansrätten

Länsstyrelsen
På länsstyrelsens hemsida i respektive
län finns information om allemansrätten under rubriken Friluftsliv med
hänvisningar till Naturvårdsverket.
Flera länsstyrelser belyser även regionala
frågor och de särskilda bestämmelser
som gäller i nationalparker och naturreservat. Gotland har information om
att samla fossil och Jämtland har fokus
på allemansrätten i fjällen. Länstyrelsen
i Blekinge lanserade 2018 kampanjen
Naturligtvis för att öka kunskapen om
allemansrätten. Informationen finns
samlad på webbplatsen Naturligtvis.
Kampanjen har tolv fokusområden med
text, film och länkar till vidare läsning
och lagar. Utöver filmerna finns även
affisch, memoryspel, handbok, faktablad,
ordlista och frågetävling.
Länsstyrelsen i respektive län svarar på
frågor om allemansrätten.
Länsstyrelsens webbplats

Kommuner
Många kommuner informerar om
allemansrätten på sina webbplatser
och hänvisar till Naturvårdsverkets
information. Exempel på information
om allemansrätten från Jönköping,
Bromölla, Huddinge och Kalix. Flera
kommuner har egna informationsmaterial om allemansrätten och lyfter
lokala bestämmelser. Exempel från
Härryda kommun. Det finns också
många projekt i olika kommuner som
omfattar information om allemansrätten.
St Olavsleden är ett projekt i Jämtland
som drivs av Östersundskommun. St
Olavsleden om allemansrätten.

För att få exempel på hur kommunerna arbetar med friluftslivsfrågor
och allemansrätten kan man ta del av
undersökningen Årets Friluftskommun.
Årets friluftskommun utses av
Naturvårdsverket genom att alla
kommuner redovisar sitt arbete när det
gäller friluftsliv i en omfattande enkät.
2020 svarade 231 av 290 kommuner
på enkäten och Jönköping utsågs till
vinnare. 81% av kommunerna svarar att
de informerar om Allemansrätten.
Läs mer om årets friluftskommun
I enkäten kan kommunerna lyfta goda
exempel och ett antal projekt har fokus
på allemansrätten. Kommuner i Blekinge
har arbetat med kampanjen Naturligvis
och filmer från kampanjen har visats
på bussar i Blekingetrafiken. Gävle och
Sundsvall lyfter fram naturstigar som
informerar om allemansrätten. Borås och
Örebro har arbetat med allemansrätt för
nyanlända - i Örebro har man ordnat
”språkcafé” ute i naturen. Alla enkätsvar
och mer information om undersökningen finns på Naturvårdsverkets
webbplats. 22 % av kommunerna i enkäten anger att de antagit en friluftsplan/
strategi med konkreta mål, riktlinjer
och planering för friluftslivet. Exempel
från Jönköpings kommun - Plan för
friluftsliv Sundsvalls kommun - Naturoch friluftsplan. Många kommuner
deltar också i Håll Sverige Rents
skräpplockarkampanj.

2. Projekt som fått stöd
för att sprida kunskap
om allemansrätten
Naturvårdsverket fördelar medel för
att sprida kunskap om allemansrätten.
Bidraget har delats ut tre år - 2017,
2018 och 2020. Det kan sökas av
etablerade ideella organisationer
som arbetar med natur, miljö eller
friluftslivsfrågor. Läs mer om bidraget
och fördelningen på Naturvårdsverkets
webbplats.

Stöd för ökad kunskap
om allemansrätten
2017
Tre av åtta projekt som fick bidrag
2017 handlade om allemansrätten för
nyanlända. Ett av projekten handlade
om Landart för skolklasser. De övriga
tog fram olika material för att sprida
kunskap - broschyr, affisch, filmer och
ett mobilspel.

Friluftsfrämjandet har gjort en
uppdatering av Mulle med ett animerat
mobilspel som har fokus på allemansrätten och att få barn och unga att komma
ut i naturen. Appen heter Skogsmulles
naturbok.
Svenskt Friluftsliv har gjort filmer
om allemansrätten efter norsk förlaga,
korta och underhållande. De är populära
på youtube och har sänts som reklam på
biografer i Malmö och på filmfestivalen
i Stockholm. De första fyra filmerna
gjordes 2018 och de följande tre filmerna
gjordes 2020.
Sportfiskarna har tagit fram en
broschyr om fiske på 19 olika språk och
Kanotförbundet har gjort en affisch.

ARNA Fågelriket har drivit ett
skolprojekt med åk 7 i Sjöbo kommun
- Allemansrätten för unga genom Land
Art. Land Art handlar om att skapa konst
ute i naturen utan att störa eller förstöra.
Naturskyddsföreningen i
Stockholms län, Kulturum i Gävle
samt stiftelsen Rovdjurscentret De
5 stora har alla drivit projekt där
nyanlända och SFI-elever fått möjlighet
att komma ut i naturen och lära sig mer
om Allemansrätten.

ARNA - FÅGELRIKET. ALLEMANSRÄTT GENOM LANDART.
FOTO: JASMINE CEDERQVIST.

Stöd för ökad kunskap
om allemansrätten
2018
Flera projekt 2018 handlade om att ta
fram pedagogiskt material för barn
och unga, tre projekt var filmer om
allemansrätten och några inriktade sig
på information för särskilda målgrupper inom tex cykling, orientering och
ridning. Här fanns också barnteater,
vandring, naturstig och projekt för att
visa hänsyn i olika ”zoner” i naturen.
Svenska Turistföreningen fick bidrag
för projekt Allemansrättskolan där
barn lär sig om allemansrätten, bland
annat genom animerade filmer. De
tog också fram material för pedagoger.
Allemansrättsskolan
Friluftsfrämjandet har skapat ett nytt
allemansrättsspel. Spelet finns både
digitalt på Friluftsfrämjandets webb
och som ett fysiskt kortspel. Spelet om
allemansrätten
Naturskyddsföreningen har inom
ramen för sin verksamhet Schysst tagit
fram fyra filmer på arabiska, svenska,
dari och persiska. De har också tagit fram
skolmaterial om allemansrätten.
Upplandsstiftelsen har gjort filmer om
allemansrätten på olika språk.
Sportfiskarna har gjort en filmkampanj
– fiske och allemansrätt.
Fisket i sig ingår inte i allemansrätten men allemansrätten är viktig för
fisket. Sportfiskarna har tagit fram sex
filmer med kända fiskeprofiler om vad
som är viktigt att tänka på när du är i
naturen och fiskar. Filmerna finns på
Sportfiskarnas youtube-kanal.

Cykelfrämjandet har skapat en plattform
som de kallar Folk:hälsa! för att kommunicera allemansrätten och vikten av att
mötas i naturen och respektera varandra.
Budskapsplattformen Folk:hälsa
Svenska orienteringsförbundet
har arbetet med allemansrätten genom
konceptet Hitta ut och tagit fram
kunskapsunderlag för alla målgrupper
vid orienteringsarrangemang, samt
etablerat en organisation och nätverk för
markfrågor inom Svensk orientering.
Billdals ridklubb fick bidrag för att
informera om allemansrätten på ridläger
och arbetat både med teoretisk och praktisk kunskap för deltagare på ridläger.
Stiftelsen Skånska Landskap har
arbetat med att förbättra relationer
mellan vandrare och cyklister i naturområden genom lugna zoner.
Friluftsfrämjandet i Uppsala
ordnade friluftsdagar för SFI-klasser
med teori och praktik om friluftsliv
och allemansrätt. Friluftsfrämjandet
i Helsingborg har gjort en
Skogsmullestig i Kullabergs naturreservat om allemansrätten och
reservatsregler.
Studiefrämjandet i SmålandGotland genomförde tillsammans
med Naturskyddsföreningen interaktiv
barnteater för att öka kunskapen om
allemansrätten. Studiefrämjandet i
Östergötland har ordnat utflykter med
aktiviteter som tipspromenad, stavgång,
fågelskådning och informerat om
allemansrätten.

Stöd för ökad kunskap
om allemansrätten
2020
År 2020 delades bidraget ut till
Friluftsfrämjandet för en bok om allemansrätten och till Skogen i skolan för
ett digitalt läromedel. Cykelfrämjandet
fick fortsatt stöd för Folk:hälsa och
Håll Sverige Rent ska informera
om allemansrätten i samband med
skräpkampanjer. Svenska Båtunionen
fick bidrag för att göra filmer och
Svenska Klätterförbundet för att skapa
informationmaterial om allemansrätt
och klättring. Bidragen ska redovisas i

oktober 2021. Även Svenskt Friluftsliv
och Förbundet Agenda 2030 fick bidrag
2020 och har redovisat sina projekt.
Svenskt Friluftsliv kompletterade de fyra
första filmerna om allemansrätten med
tre nya filmer och Förbundet Agenda
2030 har gjort ett pedagogiskt material
utifrån Blekinges kampanjen Naturligtvis
i Blekinge.
Presentation av projektet och länk till
Naturligtvis Västmanland
Läs mer om resultat av projekt som
beviljats bidrag på Naturvårdsverkets
webbplats.

3. Information och material
om allemansrätten
Här följer en sammanställning av information och material om allemansrätten
uppdelat på olika användningsområden. Pedagogiskt material, allemansrätten på olika språk, sport och fritid,
markanvändning samt skyddad natur.

Pedagogisk material
för barn och unga
Flera aktörer vänder sig till barn och unga
och tar fram pedagogiskt material för
skola, förskola eller annan verksamhet.
Här finns projekt och material att använda
och inspireras av. Fakta, övningar, spel,
quiz, Kahoot och rollspel.
Skolverket tar upp inspiration och stöd
för att arbeta med naturen i skolan.
Här finns bland annat en övning om
allemansrätten. Pedagogisk övning
om allemansrätt Allemansrätten ingår i
ämnet Idrott och hälsa.
Svenska Naturskyddsföreningen har
tagit fram ett skolmaterial om allemansrätten, med fakta, ordförståelse, ordlista,
quiz och Kahoot. Föreningen erbjuder
också lärarfortbildning i utomhuspedagogik och har ett pedagogiskt material
som heter Naturen som klassrum
samt ett rollspel om Allemansrätten
– Allemansteater.
Svenska Turistföreningen har
pedagogiskt material i form av

Allemansrättsskolan. Här finns också
material för pedagoger.
Håll Sverige Rent har pedagogiskt
material för barn för att sprida kunskap
om allemansrätten. Allemansrätten för
barn och unga.
Skogen i skolan har ett läromedel om
allemansrätten som omfattar affischer och
övningshäften för olika årskurser. Skogen
i skolan drivs av Föreningen Skogen som
är en föreningen med syfte att sprida
kunskap och debattera frågor om skog.
Skärgårdsstiftelsens utbildningsmaterial
innehåller övningar om allemansrätten.
Blekinges kampanj Naturligtvis innehåller
också utbildningsmaterial med handbok,
filmer, affisch och memoryspel.
Förbundet 2030 har gjort ett utbildningsmaterial inom ramen för projekt
NaturligtvisVästmanland
Utbildningsradion UR skola. Filmen
Barr och Pinne räddar världen ingår i
en serie filmer om natur och miljö med
tillhörande lärarhandledning.
Friluftsfrämjandet har skapat ett app för
att uppmuntra barn att vara ute i naturen
och öka kunskapen om allemansrätten Skogsmulles naturbok Friluftsfrämjandet
har också skapat ett spel om allemansrätten. Spelet finns både digitalt och som ett
fysiskt kortspel. Spelet om allemansrätten

FOTO: FRILUFTSFRÄMJANDETS MOBILSPEL SKOGSMULLES NATURBOK.

Allemansrätten på
flera språk
Information om allemansrätten behövs
på olika språk. Naturvårdsverkets
information om allemansrätten finns på
engelska och det finns foldrar att beställa
eller ladda ner på flera språk.
Mer information om allemansrätten på
engelska.
Visit Sweden marknadsför Sveriges natur
och informerar om allemansrätten på
engelska.
Visit Sweden om allemansrätten
Flera aktörer har projekt som syftar till
att sprida kunskap om allemansrätten
till SFI-grupper och andra nyanlända.
Skogssällskapet har ordnat kurser för
nyanlända familjer och ungdomar Allemansrätten för nysvenskar
Naturskyddsföreningen har tagit fram
fyra filmer på arabiska, svenska, dari
och persiska. I filmerna berättar barn,
ungdomar och vuxna som deltagit i
verksamheten Schysst runtom i Sverige
om allemansrätten. Se filmerna på
naturskyddsföreningens webbplats.

Upplandsstiftelsen har gjort filmer
om allemansrätten på olika språk.
Upplandsstiftelsen
Håll Sverige Rent har en affisch om
allemansrätten på tio språk.
Sportfiskarna har tagit fram en broschyr
om fiske på 19 olika språk.

Sport och fritid
Naturvårdsverket har information om
vad som gäller vid olika aktiviteter i
naturen. Naturvårdsverkets webbplats.
Men det finns även andra aktörer som
informerar om allemansrätten inom sina
specialområden.
Friluftsfrämjandet har ett material om
skidåkning och allemansrätt.
Svenska klätterförbundet informerar om
allemansrätten och har gjort en film om
allemansrätt och klättring.
Svenska orienteringsförbundet tar
upp allemansrätten på sin webbplats.
Allemansrätten och orientering Här
finns checklistor och tips kring banläggning och kontrollval.

Läs deras policy här.
Cykelfrämjandet har tagit fram
en budskapsplattform med
kommunikationsmaterial.
Budskapsplattformen Folk:hälsa
Friluftsfrämjandet tar upp frågor om
Mountainbike och allemansrätt
Naturvårdsverket har en skrift om
ridning. Allemansrätten och ridning
Billdals ridskola har genomför ett projekt
med information om allemansrätten på
ridläger.
Svenska kanotförbundet har tagit
fram en affisch om vad som gäller vid
paddling.
Ladda ner affischen.
Naturvårdsverket har en skrift om paddling och allemansrätt. Allemansrätten
paddling.
Sportfiskarnas informationsbroschyr om
fiske finns på flera språk.
Ladda ner broschyren.
Samt filmer om aktiviteter relaterade
till fiske: Filmerna på Sportfiskarnas
youtube-kanal
Information om allemansrätten för
de som besöker naturen med båt Svenska gästhamnar om allemansrätt
och allemansvett. Båtunionen driver
webbplatsen Båtmiljö som också vänder
sig till båtägare.

Markanvändning
Allemansrätten ger oss möjligheter och
rättigheter, men också skyldigheter. Det
är särkilt viktig när det gäller organiserad grupper som nyttjar naturen.
Verksamheten får inte skada naturen

eller skapa besvär för markägaren. Här
följer länkar om markanvändning.
På Naturvårdsverkets webbplats finns
information om organiserat friluftsliv
samt informationsmaterial att ladda ner:
Allemansrätten - vad säger lagen? samt
Friluftsliv och naturturism
Skogsstyrelsen har information om
allemansrätt och äganderätt samt skog
och turism.
Äganderätten och allemansrätten och
Skog och turism Webbplatsen skogssverige.se informerar om allemansrätten. Webbplatsen drivs av Föreningen
Skogen.
Lantbrukarnas Riksförbund LRF
betonar vikten av dialog och skriver
om allemansrätt och bärplockning samt
kommersiell verksamhet. De har också
exempel på avtal mellan markägare och
nyttjare. Allemansrätten och kommersiell verksamhet Allemansrätten och
bärplockning
Naturturismföretagen hänvisar till
Naturvårdsverket och Visit Sweden
när det gäller allemansrätten.
Naturturismföretagen
Länsstyrelsen ordnar seminarium
och dialoger kring allemansrätt och
markanvändning. Exempel från
2018 - Tankesmedja för friluftsliv
om Tankesmedja för friluftsliv om
mountainbike

Skyddad natur
Inom naturreservat, nationalparker och
andra skyddade områden finns särskilda
bestämmelser som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att

bevara de naturvärden som finns inom
respektive reservat eller skyddsområde. I
Sverige finns 30 nationalparker och över
5000 naturreservat. Genom att skydda
värdefulla områden kan vi bevara vårt
gemensamma natur- och kulturarv.
Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats
om Skyddad natur.
Nationalpark är det starkaste skydd
ett område kan få och är avsett för de
mest värdefulla områdena i det svenska
landskapet. Information finns på nationalparkernas gemensamma webbplats.
Här finns också information om regler
i nationalparker. Den största andelen
skyddad natur utgörs av naturreservat.

Varje naturreservat är unikt och har
därför egna föreskrifter för att bevara
naturvärden. Syftet med naturreservatet
avgör vilka begränsningar som gäller.
Skyltar informerar om reglerna och
mer information finns på länsstyrelsens
webbplats i respektive län.
Skärgårdsstiftelsen skriver om att besöka
skyddad natur, naturreservat och andra
områden med särskilda bestämmelser.
Skärgårdsstiftelsen.

4. Material att använda
och sprida
Utöver informativa webbsidor finns
broschyrer, affischer, filmer, spel och
läromedel att använda i olika sammanhang. Här följer en sammanställning:

Trycksaker
Trycksaker för att sprida och skylta med i
olika sammanhang:
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, MSB har en broschyr om
eldning och allemansrätt. Den finns även
på engelska. Lighting fire and private
land

Allemansrätten - vad säger lagen? Vad är
tillåtet och vad kan få rättsliga påföljder.
Allemansrätten - en unik möjlighet
Huvudregler i allemansrätten - inte
störa, inte förstöra. Den finns även på
engelska.
Right of public access
Om bärplockning, på flera olika språk.
Fridlysta växter och djur
Friluftsliv och naturturism
Allemansrätten och ridning
Allemansrätten paddling

Sportfiskarna har tagit fram en broschyr
om fiske på flera olika språk

Allemansrätten på lätt svenska

Kanotförbundet har gjort en affisch med
punkter att tänka på när man paddlar.

Skylt/Affisch i A3-format: Välkommen
ut i naturen

Håll Sverige rent en Affisch på tio
språk med tretton punkter som ingår i
allemansrättens.

Sveriges 30 nationalparker

Kampanjen Naturligtvis innehåller en bland annat en Handbok om
allemansrätten
Skogen i Skolan har en affisch om
allemanrätten.
Naturvårdsverket har informationsmaterial som går att beställa eller ladda ner:
Allemansrätten - en vägledning
Handledning för naturvägledare.

Naturreservat i Sverige

Filmer
Korta informativa filmer efterfrågas för
att på ett enkelt sätt informera många
och lätt sprida i sociala medier:
På Naturvårdsverkets webbplats finns
korta filmer som beskriver olika delar i
allemansrätten.
Naturhistoriska riksmuseets har filmer
som riktar sig till skolan med fokus

på cykling, hundar, eldning, skräp,
bärplockning och tältning.

Se filmerna på naturskyddsföreningens
webbplats.

I Blekinges Kampanj Naturligtvis finns
en film för varje fokusområde.

Upplandsstiftelsen har också gjort
filmer om allemansrätten på olika språk.
Upplandsstiftelsen

Svenkt Friluftsliv har producerat sju
filmer om allemansrätten med Anders
”Ankan” Johansson.
Filmerna om allemansrätten.
Naturhistoriska riksmuseet har också
flera filmer om allemansrätten på olika
teman.
Visit Sweden presenterar mer information och filmer om allemansrätten på sin
webbplats.
Visit Sweden om allemansrätten
Allemansrätten - in English (long
version) (Youtube)
Allemansrätten - in English (short
version) (Youtube)
Naturskyddsföreningen har tagit fram
filmer på arabiska, svenska, dari och
persiska.

Sportfiskarnas filmer:
Vistas i skyddade områden
Gå i land
Tända en brasa
Laga mat över öppen eld
Att ta vara på ditt skräp
Att f ärdas med båt
Friluftskanalen gör filmer om friluftsliv
och har också tagit upp allemansrätten.
Föreningen Naturfilmarna driver ett
projekt som kallas SafariSverige där
ungdomar dokumenterar Sveriges natur
i korta filmer. Mathilda Segedahl är
filmpedagog på Safari Sverige och har
gjort en film om allemanrätten.

5. Sammanfattning
När intresset för att upptäcka naturen
ökar blir det ännu mer angeläget att
sprida kunskap om och respekt för
allemansrätten. Grundmaterial från
Naturvårdsverket är uppskattat och
användbart. Alla aktörer använder
det i sin information och länkar till
det för den som vill veta mer. Det
är också möjligt att utforma sitt eget
informationsmaterial utifrån fakta
från Naturvårdsverket. Kampanjen
Naturligtvis i Blekinge län visar på en
egen utformning och ett material som
är anpassat till regionen. Kampanjen
har inkluderat kommunerna i länet och
skapat ett intresse för att fortsätta driva
frågan. Kampanjen har också fått en
fortsättning i Naturligtvis Västmanland.
Det finns ett intresse för att uppdatera
information om allemansrätten och
sprida kunskap som är lättillgänglig
och rolig genom filmer i social medier.
Svenskt Friluftsliv har gjort sammanlagt
sju filmer och många andra aktörer väljer
att informera genom egna filmer, en del
på flera språk.
Barn och unga samt nyanlända är
tydliga målgrupper för information om
allemansrätten. Flera aktörer har tagit
fram pedagogiskt material och genomfört projekt med praktiska övningar ute i
naturen. I sammanställningen finns flera
exempel som alla kan använda.

Det finns också ett intresse att formulera
material utifrån specialområden för att
tydliggöra vad som gäller för enskilda
aktiviteter som utövas i naturen, tex
klättring, paddling, orientering eller
fiske.
Det märks en ökad betoning av de
skyldigheter och det ansvar allemansrätten medför.
Det finns en ökad förståelse för att det
inte är självklara rättigheter, utan att de
måste värnas för att vi ska kunna behålla
den unika möjligheten att röra oss fritt i
Sveriges natur.

SLU Centrum för naturvägledning är kompetensresurs,
utvecklingsnav och mötesplats för alla som underlättar
för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och
kunskap om naturen och kulturlandskapet.

Sveriges lantbruksuniversitet har verksamhet över hela landet. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Telefonnummer: 018-67 10 00 Organisationsnummer: 202-100-2817

