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Riksidrottsförbundet (RF) avser i remissvaret endast att ge några allmänna och
övergripande synpunkter. RF:s medlemsorganisationer (SF) är självständiga förbund
och har erbjudits att lämna sina egna remissvar och synpunkter. RF ser vidare
rapporten och remissrundan som en del av en fortsatt process, enligt
Naturvårdsverkets information i remissförfrågan.
• RF instämmer i de förslag som avser att inom ramen för den lagstiftning som
idag råder, se över, förtydliga, samordna och effektivisera myndigheters
tillämpning, tillståndsgivning och tillsyn.
Allemansrättens betydelse för friluftslivet och idrott kan inte nog understrykas. Ett
stort antal specialidrottsförbund (SF) är helt eller delvis beroende av allemansrätten.
Det berör exempelvis orientering, ridsport, klättring, cykel, skidor, skidskytte,
frisbee, motorcykel- o snöskoter, draghund, rodd, kanot, triathlon m fl idrotter. De
idrotter som använder allemansrättsliga områden bidrar till viktig samhällsnytta,
bland annat genom deras betydelse för folkhälsa, barn- och ungdomsverksamhet och
folkbildning kring allemansrätten.
Klas Sandells och Margaretha Svennings rapport är en viktig kunskapskälla och
underlag till den fortsatta diskussionen. Den visar inte minst på vidden av
komplexibiliteten. Miljöbalken (MB) reglerar redan idag ansvar för såväl den
enskilde individen som organisationers aktiviteter på allemansrättsligt område.
Länsstyrelsen kan redan idag ställa krav på organisationers verksamhet som kan
medföra olägenheter och skada på miljön.
Kjell Sandell resonerar utifrån ett antal handlingsalternativ och principiella vägskäl.
En lämplig början kan vara att utifrån handlingsalternativet Bussiness as usal
diskutera det principiella vägskälet 2 (i), d v s ”helt agera utifrån den lagstiftning
som idag råder och företrädelsevis arbeta med information, utbildning och
effektiviserad förvaltning”. Författaren resonerar alternativet utifrån högrörligt
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samhälle och snabba förändringar av aktiviteter, grupper och platser. RF anser att det
kan finnas skäl att se över, förtydliga och samordna ansvariga myndigheters
tillämpning, tillståndgivning och tillsyn med regelbundna intervaller. Flera berörda
SF upplever att tillämpningen tenderar att gradvis bli allt mer begränsande och att det
bedöms olika över landet.
Beträffande den aktuella frågan om avgifter i skidspår kan det finnas skäl att avvakta
om Högsta förvaltningsdomstolen kommer att ta upp ärendet. Utifrån de slutliga
juridiska ställningstagandena bör det utredas hur utslaget bör tillämpas.
Parallellt med Naturvårdverkets process har Riksidrottsstyrelsen (RS) beslutat att
starta idrottsinterna samtal som kommer att pågå under våren 2012. RF ber att få
återkomma med ytterligare synpunkter i samband med Naturvårdsverkets aviserade
samtal med berörda aktörer under våren.
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