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Svenskt Friluftsliv publicerar fyra underhållande 
filmer om allemansrätten 
 
Idag är det inte lika självklart för alla att veta vad allemansrätten innebär. Många 
undrar om man får tälta överallt? Och hur nära får man tälta? Andra frågor om vad 
allemansrätten säger – berör eldning ute i naturen – kan man elda var som helst?  
Med stöd av Naturvårdsverket har vi på Svenskt Friluftsliv producerat fyra filmer om 
allemansrätten där vi tagit humorn till hjälp! 
 
Vi publicerar i sommar fyra filmer om allemansrätten och i våra filmer spelar komikern Anders 
”Ankan” Johansson och som motspelerska spelar Vera Rougén. Anders är lite vilsen och vet inte riktigt 
vilka regler som finns i naturen och får då hjälp av flickan Vera på plats. 
 

De fyra filmerna kommer att publiceras på Facebook-sidan ”Friluftsliv i Sverige” och kommer även att 
finnas på Youtube. Under tiden den 29 juni till 19 juli går även en av filmerna – filmen om ”tältning 
nära boningshus” – som bioreklam i anslutning till familjefilmerna i Malmö.  
 

Idag publicerar vi den första filmen – ”cykling och jordbruksmark” 
Den 27 juni publiceras filmen om ”tältning nära boningshus”. 
Den 11 juli publiceras filmen om ”var man inte ska elda” och den 25 juli publicerar vi den fjärde och 
sista filmen – ”terrängkörningsfordon och natur”.  
 

               
 
I Svenskt Friluftslivs uppdrag ligger att vi ska värna och vårda allemansrätten. Att informera i en 
kampanj genom film är första gången för Svenskt Friluftsliv – inspirationen fick vi av Norsk Friluftsliv 
som gjorde en filmkampanj 2016. 
 

- Vi ville pröva filmmediet denna gång för att informera om allemansrätten - det är ett lättsamt 
sätt att ta emot information, säger Ulf Silvander, generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv. 

 
 
För ytterligare kontakt: 
Dina Evenéus, kommunikatör, Svenskt Friluftsliv, 072-01 16 123, dina.eveneus@svensktfriluftsliv.se 
 
 

Fakta om Svenskt Friluftsliv (www.svensktfriluftsliv.se)  
Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 26 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har ca 
1,7 miljoner medlemskap, varav 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av 
närmare 10 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna 
i Sverige och är talesman gentemot regering, riksdag och myndigheter. Uppgiften är att bevara och utveckla 
förutsättningarna för det svenska friluftslivet genom att värna allemansrätten, stärka den långsiktiga 
finansieringen för friluftsorganisationerna samt höja friluftslivets status i samhället. Målet är att människor i 
Sverige ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden. 
 

Svenskt Friluftsliv har 26 medlemsorganisationer: Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Förbundet Skog och 
Ungdom, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4 
H, Sportfiskarna, Svenska Brukshundklubben, Svenska Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska 
Fjällklubben, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksport-förbundet, Svenska Gång- och 
Vandrarförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska 
Kennelklubben, Svenska Klätterförbundet, Svenska Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska 
Orienteringsförbundet, Scouterna, Svenska Skridskoförbundet, Svenska Turistföreningen och Sveriges 
Ornitologiska Förening. 

http://www.svensktfriluftsliv.se/

