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Samhällsbyggnadsförvaltningen                   
Elin Dagerhamn

Till Tekniska nämnden

Dnr TN 2021/0143
Datum 2021-09-21

Svar på motion nr 11/2021 av Ann-Christine Furustrand (S) - Sprid 
kunskap om allemansrätten

Sammanfattning
I en motion från Ann-Christine Furustrand (S) föreslås att Österåkers kommun går ut brett med 
information om allemansrätten och vad man har för skyldigheter. Förvaltningen föreslår att förslaget 
skall anses besvarat med hänvisning till årets informationsinsatser.

Beslutsförslag
Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen 
föreslå Kommunfullmäktige besluta
Att anse medborgarförslag 11/2021 ”Sprid kunskap om allemansrätten” besvarat med hänvisning till 
de informationsinsatser som har gjorts och intensifierats under vår och sommar 2021. 

Bakgrund
Förslagsställaren påvisar följande information:
”ansvar och den hänsyn som följer av allemansrätten inte alltid följs i Österåker. De skapar problem för dem som 
håller djurhagar när människor släpper hundar lösa, där det cyklas med mera. Det är fantastiskt att vi på nära håll 
kan se fåren och lammen i hagarna. Det är lika ledsamt och oacceptabelt när ett antal lamm varje år dör på grund av 
lösspringande hundar eller att de blir jagade skrämda på annat sätt. Det gäller också att visa hänsyn till att inte 
beträda grödor”  

Förvaltningens slutsatser
Under senaste åren märks en ökad okunskap om allemansrättens innebörd och med detta en ökad 
problemställning mellan markägare och boende inom kommunen. De senaste åren har fler allvarliga 
incidenter inträffat i Röllingby backar där fåren har blivit jagade av lössläppta hundar och flera lamm 
har dött eller behövt avlivas. Fler människor rör sig i skog och mark och enskilda invånare och
skolgrupper har gått in på åkrar. 

Färre människor känner till eller har haft kontakt med jordbruk, djur och djurhållning. De senaste 
två åren, under pandemin, har fler människor rört sig i skog och mark och har gjort att fler 
konfliktsituationer har uppkommit på våra spår och leder. 

Ett antal insatser har gjorts under 2021 i samarbete mellan kommunikation, kultur- och 
fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.

• Nya fasta skyltar vid fårhagarna om vad som gäller för besökare i hagarna
• Nya skyltar vid central åkermark om att odlad mark inte får beträdas och inte ingår i 

allemansrätten.
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• Tillfällig skyltning under sommar/tidig höst med så kallade mäklarskyltar med bland annat 
gröna löv på strategiska platser med budskapet ”allemansskyldigheten”.

• Film och nyhet om allemansrätten och odlad mark på österåker.se och sociala medier.
• Film om vad som gäller i fårhagarna på österåker.se och sociala medier.
• Dialog med markägare
• Vi har uppdaterat relevanta fasta sidor på österåker.se med utökad information om 

allemansrätten

Bilagor
1. Motion 11/2021 – Sprid kunskap om allemansrätten, 2021-04-21

Per-Olof Kroon Daniel Jäderland
Bitr. samhällsbyggnadschef Tf. Avdelningschef Infrastruktur- och anläggning

___________
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