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kogens vilda bär en viktig resurs för 
både människor och djur. I svenska 
hushåll har bären sedan lång tid tillbaka 

använts som såväl livsmedel som läkemedel. 
Idag används bär också som råvara till kosme-
tika och som kosttillskott. 

UNDER DE SENASTE ÅREN HAR det varit en hel 
del konflikter kring bären i skogen – och som 
varit väl synliga i medierna. De har framförallt 
handlat om humanitära aspekter som arbets-
villkoren för de tusentals migrantarbetare som 
varje sensommar kommer till Sverige från 
bland annat Ostasien och forna Östeuropa 
för att plocka och sälja stora mängder bär till 
svenska grossister. En annan problematik som 
belysts i medierna är de ekonomiska oegent-
ligheter som bärbranschen dras med. Oseriösa 
företag har rekryterat aningslösa plockare med 
villkor som de sedan inte infriat. 

En tredje fråga gäller markägares miss-
nöje med vad som sker i deras skogar under 

bärplockningssäsongen. Detta missnöje har 
bidragit till den diskussion om den svenska 
allemansrättens framtid som förs i dag. Det 
som upprör markägarna är dels att organise-
rade bärplockare slår läger i skogsmarkerna, 
”förstör och skräpar ned”. Dels att bärplockare 
och bärföretag har möjlighet att tjäna pengar 

Vem får plocka bär i svenska skogar? Om frågan ställts för femton år 
sedan hade svaret varit givet: Alla och envar i enlighet med allemans-
rätten. Idag är svaret inte lika givet. Storskalig bärplockning och  
upplevelseverksamhet har tänjt allemansrätten till sin yttersta gräns. 
Situationen påminner om den som rådde vid 1900-talets början.
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universitet och verksamma inom Future Forests. De bygger 
studien om konflikterna mellan markägare och bärplockare på 
ett stort antal skriftliga källor från de två perioder då frågan dis-
kuterats. För perioden1899–1942 studerades riksdagsprotokoll, 
officiella och statliga utredningar samt riksdagsmotioner. Den 
nuvarande konflikten kartlades genom att läsa motioner i riks-
dagen (51 st) och tidningsartiklar (600 st) från åren 2000–2011.

Konflikten kring bärplockning 
är av gammalt datum

KONFLIKTEN KRING BÄRPLOCKNING ÄR AV GAMMALT DATUM

De ”plockningsmaskiner” som de utsocknes  
plockarna använde sig av ansågs av ortsbefolk-
ningen förstöra bärriset. Annons i tidningen 
Dalpilen 1910.
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på en resurs som de anser sig ha tillgång till via 
allemansrätten. Bärplockningen har alltså gett 
bränsle till en konflikt kring äganderättens och 
allemansrättens gränser.

I en studie som gjorts inom forskningspro-
grammet Future Forests har vi nystat i konflik-
ten kring dessa gränsdragningar. Genom att 
förena våra statsvetenskapliga och historieve-
tenskapliga kompetenser har konfliktens bak-
grund utforskats och hur den kan lösas. Vad vi 
konstaterat i vår studie är att denna konflikt är 
av mycket gammalt datum,

DISKUSSIONERNA KRING ALLEMANSRÄTTENS 
gränser och bärplockning var livlig redan vid 

tiden för förra sekelskiftet. Ända sedan 1899 
har frågan med jämna mellanrum lyfts till riks-
dagens bord. Fram till 1942 hade närmare 23 
motioner om bärplockningen lagts fram. Efter 
andra världskriget fram till mitten av 1980-ta-
let var det däremot lugnare på bärfronten. 

Allemansrätten fortsatte dock att proble-
matiseras av vissa grupper i riksdagen, men 
med fokus på andra aktiviteter. Framförallt 
lyftes frågan om hur svenskarnas friluftsliv och 
rekreationsvanor påverkade markägare negativt 
och om att allemansrätten borde begränsas på 
grund av detta. 

Under 1970-talet diskuterades åter bär-
plockningen, men då som en del av kritiken 
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Storalskasjön i Fredrika socken, Västerbotten 2010. Thailändska plockare med välfyllda bärsäckar. 
Förtjänsten skulle de använda som allmosa till det lokala templet i deras hemby. Foto: Margareta Klingberg
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mot skogsbrukets metoder. Utgångspunkten 
var att skogsbrukets användning av kemiska 
medel (hormoslyr, pesticider och skogsgödsel) 
ansågs göra bären oätliga och hälsovådliga. 

UNDER 1980-TALET BÖRJADE östeuropeiska 
bärplockare dyka upp i de svenska skogarna. 
Debatten blev då mer lik den som ägde rum 
under tidigt 1900-tal. Fokus låg på allemans-
rätt kontra äganderätt. 

Inför Sveriges inträde i EU i början av 
1990-talet blev debatten om utnyttjandet av 
allemansrätten för kommersiella ändamål, 
bland annat för organiserad bärplockning och 
turismverksamhet, ännu intensivare. Många 
menade att den svenska allemansrätten skulle 
locka en alltför många andra EU-medborgare 
till de svenska markerna. 

Under det senaste decenniet har denna de-
batt fortsatt och ett femtiotal riksdagsmotioner 

har väckts som kritiserar kommersiellt bruk av 
allemansrätten. Av dessa är ett mindre antal 
riktade direkt mot bärplockningen. I den här 
artikeln berättar vi om bärplockningsdebatten i 
riksdagen i början av 1900-talet med fokus på 
de konfliktlinjer som fanns och vilka lösningar 
som förespråkades. Slutligen summerar vi de 
större likheter och skillnader vi kan se i bär-
plockningsdebatten igår och idag

Skogens bär en fri och värdefull resurs
Bakom de äldre konflikterna kring bärplock-
ningen står det faktum att de vilda bären även 
då räknades som en allmän resurs. De var fritt 
tillgängliga för var och en att plocka, oavsett 
vems mark de växte på. Samtidigt hade den 
svenska exporten av lingon växt till tidigare 
oanade höjder. Fluktuationerna från år till år 
var stora, men efter sekelskiftet 1900 överträf-
fade lingonexporten under vissa år till och 
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Tyska lingonuppköpare på Skellefteå järnvägsstation 1925. Vid sidan av de tyska grossisterna står Pedro 
Eriksson, Skellefteå (längst till vänster) och Ruben Lundström, Gärdsmark. Ruben håller tömmarna till 
sin häst Nellie. Han var född 1904 och brukade köpa upp lingon och leverera till grossister. Han hade 
ett litet jordbruk med 5 kor i Gärdsmark och jobbade även vid Gärdsmarks såg som sågare. Han avled 
1987. Okänd fotograf. Skellefteå museum.
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med dagens största bärexportvara, de frysta 
blåbären. Lingonen hade alltså blivit mer än 
ett livsmedel för direkt konsumtion i det egna 
hushållet. Det var en kommersiell produkt 
som kunde ge kontanta inkomster. 

LINGONEXPORTEN HADE TAGIT FART med järn-
vägarnas utbyggnad i Sverige. Lingon var en 
tacksam exportvara på grund av sitt naturliga 
innehåll av bensoesyra som gjorde dem hållba-
ra för frakt längre sträckor. Bär som till exem-
pel blåbär måste torkas före export. Lingonen 
kunde dessutom plockas mer eller mindre 
omogna för att sedan få sin röda färg under 
färden mot sydligare breddgrader. Främsta 
exportlandet var Tyskland där man förädlade 
råvaran till sylt och saft i sina fabriker. 

Det talades om att ”skogens röda guld”, 
värdemässigt snart skulle överträffa träexpor-
ten – vårt lands guldåder som den kallades. 
Till skillnad från virket och andra naturresurser 

var bären oändliga i antal och återkom varje år 
utan att någon form av skötsel eller investering 
måste göras. Så här lyriskt beskrevs lingonen i 
tidningen Dalpilen den 28 juni 1907: 

En af våra fackmän framhåller, att om tjugufem 
tunnland skog hugges bort, så är de i trakter, där 
lingonen växa, tre år därefter detta område så 
fullt av dessa bär, att det på 25 år är möjligt att 
där plocka lingon till samma värde som den skog, 
hvilken växte på samma mark. Vi må erinra oss, 
säger densamme, att Norrbottensmalmen kan ta 
slut, men våra lingon ta aldrig slut; fisken kan gå 
sin väg från våra kuster för en tid, men skogsbä-
ren utebli aldrig. Man hvarken plöjer eller sår, 
endast skördar. 

ENLIGT UPPGIFTER FRÅN LOKALHISTORIKER var  
det från det agrara och småbrukartäta Småland 
som den största exporten gick under 1800- 
talet och det tidiga 1900-talet. Handeln spred 
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sig emellertid snart till flera platser i landet. Ett 
fotografi från järnvägsstationen i Skellefteå från 
1925 visar tyska bäruppköpare och tågvagnar  
i väntan på transport söderut. 

Konfliktlinjerna i debatten
Det var halländska och skånska lantbrukare 
som först lyfte frågan i riksdagen om möjlig-
heten att begränsa allmänhetens rätt att plocka 
bär. Fram till och med 1942 hade över hundra 
riksdagsledamöter från flertalet landsdelar, 
även Norrlandslänen, deltagit i motionerandet. 

Vad var det då som utmålades som proble-
met med bärplockningen? Jo, här möttes argu-
ment som problematiserade moderniseringen 
av samhället, relationerna mellan land och 
stad, samhällsklasserna och i viss mån kvinnors 
arbete och möjligheter att skaffa inkomst. 

Utgångspunkten i motionerna var ofta de 
förändringar moderniseringen fört med sig 

och som enligt motionärerna vänt upp och 
ned på tidigare förhållanden. Till dem hörde 
exportmarknadens expansion, urbaniseringen 
och de förbättrade kommunikationerna som 
gjorde människor allt mer mobila. Skogsbären, 
främst lingonen, hade med den ökade exporten 
fått ett nytt ekonomiskt värde som de tidigare 
saknat. Utvecklingen av kommunikationerna 
var både en förutsättning för den ökade expor-
ten men gjorde också att tidsavstånden mellan 
stad och land blev allt kortare. Konsekvensen 
var att allt fler främlingar fyllde skogarna långt 
borta från städerna. 

DET HÄR VAR EN PROBLEMATIK SOM aktualiserades 
i tilltagande grad under 1900-talet ju bättre 
tillgången till fordon och kollektivtrafik blev. 
Kortare arbetstid och mer fritid för de lönear-
betande stadsborna och industriarbetarna sågs 
som ytterligare en förändring som påverkade 

KONFLIKTEN KRING BÄRPLOCKNING ÄR AV GAMMALT DATUM

Fjällsjö i nordöstra Jämtland 1917. Stockholmskvinnor på väg ut i blåbärsskogen med moderna  
”bärplockningsmaskiner” och rymliga ”stutar” på ryggen. De här kvinnorna arbetade två somrar i fjäll-
sjöskogarna. Notera deras rymliga långbyxor, en nymodighet vid denna tid. Okänd fotograf. Jamtlis Arkiv.
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bärplockningen. Under 1930-talet talades det 
därför om hur lastbilslaster med folk kom ut i 
skogen och plockade (roffade åt sig) bär under 
helgerna. 

Riksdagsmännen som lyfte fram problema-
tiken talade om hur människor som inte var 
ägare till marken kom i stora grupper, slog sig 
ned i skogen och plockade alla bär de kunde 
komma åt. De använde dessutom gärna bär-
plockningsmaskiner som inte gjorde skillnad 
på omogna och mogna bär och som befarades 
förstöra bärriset så att de framtida skördarna 
blev mindre. På bärplockarnas väg genom 
skogen bredde förödelsen ut sig. Skogsplantor 
trampades ned, stängsel och gärdsgårdar revs. 

Det vittnades också om att konkurrensen 
om bären ledde till våldshandlingar. Markägare 
och deras familjer riskerade att utsättas för hån 
och brutalitet: 

…det kan hända, såsom i somras skedde här i 
Vittsjö, att personer från ett annat län, som slagit 
sig ned i en lingonskog, sökte afvisa markens 
ägare, då han och hans folk kommo för att plocka 
sin bär, under påstående att de – emedan de först 
kommit till stället – hade företräde till lingon-
plockningen till och med framför markens ägare 
(Motion i FK 1908:18, bilaga, s 7). 

OCH IBLAND SLOG MARKÄGARE eller bybor till-
baka mot främmande bärplockare med samma 
verktyg, enligt motionernas berättelser:

En dag anlände till en by 14 à 15 st. arbetare från 
ett industrisamhälle många mil därifrån. De an-
lände pr cykel samt begåvo sig ut på markerna att 
plocka lingon. Några personer, som sågo tilltaget 
och tyckte skammen var för stor, togo sig då för att 
sönderskjuta arbetarnas cykelringar och regn-
kappor, vilket i sin ordning resulterade i ett vilt 
slagsmål. (Motion i AK 1913:143, bilaga 1, s 9).

SOM CITATEN OVAN VITTNAR OM, beskrevs bär-
plockarna som främlingar i skogarna. Ofta 
talades det om att de kom från städer eller 
industriorter. På så sätt problematiserades 
redan vid denna tid skillnader som uppstått 
mellan stadsbor och landsbor, och det häv-
dades att stadsborna förlorat kontakten med 
landsbygden och dess uttalade och outtalade 
regler. Det sades att stadsborna inte hade lärt 
sig respektera bönderna, deras rättigheter och 
levnadsförhållanden. De gjorde istället som de 
själva ville. 

Till klassaspekten hörde argumentet att det 
inte bara var mindre bemedlade som ägnade sig 
åt bärplockning i stor skala, utan även ”snikna, 
mer bemedlade” delar av befolkningen. Det 
lades stort fokus på att det var synd om de små 
markägarna, landets småbrukare, som under 
den här tiden ofta framställdes som en ny sam-
hällsklass som skulle visas särskild omsorg. 

Genusaspekter spelade in när man speci-
ficerade vilka som var offer och vilka som var 

Nya möten på Skogsmuseet i Lycksele
... med härlig träkänsla, vacker älvsutsikt, 
god akustik, modern inredning och den senaste 
tekniken. Konferens, mat och fika i kreativ miljö. 
Utrymme för visning av material, fordon, maskiner.

Skogsmuseet tel 0950-379 45 
skogsmuseet@lycksele.se  www.skogsmuseet.se
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förövare. Till offren hörde fattiga kvinnor och 
barn på landsbygden som behövde bären för 
sin försörjning. Det är tydligt att politikerna 
betraktade bärplockningen som traditionellt 
en sysselsättning och inkomstkälla för kvinnor. 
Förövarna, snyltgästerna i skogen, framställdes 
däremot ofta som ”kraftiga män”, från avlägsna 
bygder (städer och industriorter). 

Olika politiska läger
Med titlar som lantbrukare, hemmansägare 
och godsägare är det tydligt att motionärerna 
själva tillhörde de mer besuttna jordbrukarna. 
Detta trots att de ofta hänvisade till omsorgen 
om de små jordbrukarna i konflikterna kring 
bären, att det var för deras sak som frågan 
om inskränkning av allemansrätten till bären 
lyftes. Ingen av de riksdagsmän som bar titeln 
småbrukare skrev under förslagen. Några av 
dem uttalade sig tvärtom som motståndare 
när förslagen om inskränkningar debattera-
des i riksdagen. Motionerna kom också i det 
närmaste entydigt från medlemmar från de 
konservativa höger- och bondepartierna. Re-
presentanter från Liberala samlingspartiet var 
aktiva motionärer fram till första världskriget, 
men partiet framstod som splittrat i debat-
ten. Under hela perioden 1899-1942 härrörde 
endast en motion från en socialdemokratisk 
ledamot. 

Lösningar som förespråkades
Konkurrensen om bären i skogen hade alltså 
ökat. Motionärerna menade därför att det 
fanns det anledning att diskutera rådande och 
framtida lagstiftning kring bärplockningen. 
Sammanfattningsvis ansågs den rådande 
lagstiftningen som reglerade äganderätten och 
vad man fick göra i skog och mark vara både 
otydlig och otidsenlig (1864 års Strafflag kap. 
20 och kap. 24 och Bygningabalken). Det häv-
dades att markägarna i praktiken stod rättslösa.

MOTIONÄRERNA FRAMFÖRDE i regel fyra olika 
förslag till lösningar på konflikterna: 

1. Förbjuda användningen av ”bärplocknings-
maskiner”, det vill säga vanliga bärplockare, 

eftersom dessa ansågs/misstänktes förstöra 
bärriset för flera år framöver och därmed hota 
framtida skördar. 

2. Ge markägarna exklusiv rätt att plocka de 
bär som växte på deras egen mark (privatisera 
bären). 

3. Ge markägarna rätten att fridlysa delar  
av sin mark från allmänhetens bärplockning, 
exempelvis marken närmast gården i fråga  
med ett hundratal meter.

4. Förbjuda plockning av omogna bär, fram-
förallt lingon. Plockningen av omogna lingon 
ansågs inte enbart dålig för att den drev på 
hetsen kring bären, utan också för att lingon 
som plockades omogna gav produkter av sämre 
kvalitet, vilket exportnäringen skulle förlora  
på i längden. 

AV DESSA FÖRSLAG VAR DET DE TVÅ sistnämnda 
som var närmast att vinna riksdagens majoritet. 

Förslaget att ge markägaren rätt att fridlysa 
delar av sin mark från plockning av bär (och 
även svamp) upp till tre hundra meter från 
tomtplatsen föreslogs som en lagparagraf i 
den nya Jordabalken år 1909. Antagandet av 
den nya balken sköts emellertid på framtiden. 
När den utreddes återigen under 1940-talet 
ansåg de kommitterade att just frågan om ”alle 
mans rätt” att plocka bär och svamp på annans 
mark föll utanför jordabalkens ram och måste 
behandlas i en enskild lagstiftning. Därmed 
förföll 1909 års förslag och aktualiserades inte 
heller när den nya balken slutligen bifölls år 
1970 (SOU 1947:38, s 85, Regeringens propo-
sition 1970:20). 

Ett förslag om förbud mot plockande av 
omogna lingon utreddes och behandlades i 
propositioner 1918 och 1930, men även dessa 
föll sedan i riksdagen (Regeringens proposition 
1930:187). 

Varför förslagen föll
Samtliga förslag om restriktioner fälldes alltså 
av riksdagen. Ofta var emellertid meningarna 
delade i de olika kamrarna. Medan riksdagens 
andra kammare avslog förslagen, beviljades de 
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i första kammaren. Denna utgång förklaras 
enklast av kamrarnas olika sammansättning, 
där högermännen hade ett övertag i första 
kammaren medan vänsterorienterade ledamö-
ter i många perioder hade ett övertag i andra 
kammaren. Det var emellertid även svårt att 
ena högerpartierna i frågan. 

Om man ser till riksdagsdebatten var 
bondeförbundarna mest odelat positiva till rest-
riktioner medan socialdemokraterna var mest 
negativa. Representanter från högerpartierna 
kunde uttala sig både för och emot restriktioner 
men var främst mot. Representanterna för de 
liberala partierna var mest splittrade. 

ETT TYDLIGT EXEMPEL PÅ SVÅRIGHETEN att enas 
framkommer bland annat i förslagen att frid-
lysa plockning av bär före en viss tid på året. 
De utarbetade förslagen innebar nämligen att 
begränsningen skulle gälla alla, även markä-

garna själva. Det var inget som föll i god jord 
hos markägare som ansåg att sådana lagförslag 
inkräktade på deras rätt att bestämma över sin 
egen mark och dess tillgångar. 

I riksdagens beredning av högerregeringens 
proposition 1930 menade därför jordbruks-
utskottet, där högern och bondepartiet hade 
fler representanter än socialdemokraterna, att 
förbudet inte skulle gälla markägare och arren-
datorer. Istället förespråkades en ny utredning 
för ett nytt förslag där markägarna gavs rätten 
att plocka bär för egen räkning, före den tid 
som angetts som gräns för allmänheten. 

Utskottets socialdemokrater, med dess ord-
förande hemmansägaren Carl Johan Johansson 
i Uppmälby i spetsen, reserverade sig mot ut-
skottets förslag och begärde att varken propo-
sitionen skulle antas eller någon ny utredning 
tillsättas. När utskottets förslag sedan behand-
lades i riksdagens ställde sig första kammaren 
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Blåbärsflickor från södra Sverige i Missenträsk 1917. Rickard Åhman är färdledare. Skellefteå museum.
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på den privata äganderättens sida och föresprå-
kade utskottets förslag medan andra kammaren 
biföll reservanternas förslag med resultatet att 
riksdagen avslog hela propositionen. 

HUVUDARGUMENTET MOT ATT fridlysa bären när-
mast markägarens gård var att det i praktiken 
skulle innebära att den fria bärplockningen 
försvann i södra Sverige, där ägorna i regel var 
små. Motståndarna mot inskränkningar häv-
dade också att majoriteten av bärplockarna var 
fattigt folk som behövde bären för sin försörj-
ning. Argumentet att småbrukarna skulle ges 
äganderätt till bären motsades med argumentet 
att de var mer betjänta av att kunna plocka bär 
på vilken mark som helst och inte bara deras 
egna lilla mark.

Det talades också om att det av princip 
var fel att ytterligare förstärka äganderätten 
till marken och skogens produkter. Att just 
inskränka rätten till bären sades också strida 
mot det allmänna rättsmedvetandet, ”vårt 
folks föreställningssätt” eftersom bären av hävd 
var fria ”sedan urminnes tider”. Denna åsikt 
framfördes bland annat av riksdagsmän som 
var jurister till yrket.

Oavsett vilket parti de tillhörde framstod 
representanter för denna yrkesgrupp ofta som 
skeptiska till införande av restriktioner för bär-
plockningen. Flera av dem sade sig istället vara 
stolta över att allmänheten hade gemensam 
äganderätt till bären i de svenska skogarna. 

JURISTERNA IFRÅGASATTE OCKSÅ möjligheterna 
att implementera de förslag som kom upp i 
riksdagen. Hur skulle samhället kunna kon-
trollera att en eventuell lagstiftning efterlevdes? 
Skulle landsfiskalen kontrollera bärplock-
arnas korgar för att hitta omogna bär? Hur 
skulle man kontrollera om bären plockats på 
förbjudet ställe eller inte? Det framhölls också 
som naivt att tro att markägarna skulle följa ett 
eventuellt förbud mot att plocka bären på sin 
egen mark före en viss tidpunkt. 

Juristernas åsikter ifrågasattes dock av 
andra riksdagsledamöter som menade att 
sedvanan inte varit densamma på 1800-talet, 
utan att markägaren och dennes förstahands-

rätt till bären på marken då hade fungerat som 
en oskriven regel. Det sades också att liknande 
regler för jakt och fiske kunde implementeras 
utan större problem, varför detsamma borde 
gälla bären.

Bären var dock en resurs av annan karaktär 
än vilt och fisk. Ett sista ofta förekommande 
argument mot restriktioner för bärplockningen 
var att bären i stort sett är en oändlig resurs 
och att bara en bråkdel av dem plockas medan 
resten ruttnar bort i skogen. Att införa ägande-
rätt till bären skulle förvärra denna situation 
och nationalinkomsten av bären skulle minska 
istället för att, som den borde, öka.

DET SISTNÄMNDA ARGUMENTET har varit den vin-
nande slutsatsen genom decennierna. Motstån-
darna till att göra inskränkningar i allemansrät-
ten har varit i majoritet och ansett att det finns 
mer att tjäna än att förlora på att bärplock-
ningen är fri. Man menar att problem och 
konflikter kan förebyggas med information om 
vilka regler som gäller i skog och mark.

Frågan om rätten att utnyttja andras marker 
kommersiellt för bärplockning diskuteras dock 
fortfarande i Sveriges Riksdag och är långt ifrån 
avgjord.

KONFLIKTEN KRING BÄRPLOCKNING ÄR AV GAMMALT DATUM



SKOGSARBETETS RATIONALISERING OCH HUMANISERING 1900–2010

53

Sammanfattning
Den politiska majoriteten i riksdagen har hela tiden gått emot förslagen om inskränkningar av  
allemansrätten till skogens vilda bär. Man har erkänt att det förekommer konflikter kring resursen, men 
menat att de kan förebyggas och lösas genom undervisning och information om vilka lagar och regler 
som gäller i skog och mark och inte via hårdare regleringar som stärker markägarnas rätt till bären. 

Avgörande för denna inställning tycks hittills ha varit att bären är alltför lite utnyttjad resurs –  
även som kommersiell produkt och som växer utan att markägaren behöver göra några investeringar.  
Det har därför funnits en farhåga att begränsningar av rätten till att plocka skulle göra resursen  
ännu mindre utnyttjad, vilket setts som en nationalekonomisk nackdel.

Trots att skogens bär är en så användbar resurs är det nämligen endast en liten del som plockas. 
Av de uppskattningsvis 300 miljoner kilo bär som växer i de svenska skogarna varje år är det alltjämt 
uppskattningsvis endast cirka 5–10 procent som tas om hand. Samtidigt importeras stora mängder 
skogsbär i dag, liksom under hela 1900-talet. Nutida statistik visar exempelvis att när Sverige under 
2000-talet exporterat mellan 6 000 och 9 000 ton blåbär per år så har vi också importerat mellan  
4 000 och 5 000 ton.
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Bärkonflikten då och nu 
Även om det finns stora likheter mellan konflikten om skogsbären vid 1900-talets början och  
konflikten om samma sorts bär idag, så finns det också skillnader. Aspekter av självhushållning  
har tonats ned medan äganderättsfrågor och var allemansrättens gränser går dominerar idag.

Skillnader

Likheter

1900-talets början
Lingon det viktigaste bäret. 

Bärplockare från städer och industriorter  
sågs som problemet. 

Klass- och genusaspekter vägde tungt

Förslag till lösning:

Förbud mot plockning av omogna bär

Förbud mot plockning med bärplockare

1900-talets början
Högern och Bondeförbundet drev frågorna  
om restriktioner för bärplockning i riksdagen. 

Problematiserade att bärplockare från städer 
och tätorter från andra delar av Sverige plockar 
”ortsbefolkningens bär”. De utsocknes ansågs 
också sakna vett och etikett, skräpa ned,  
förstöra skogsplanteringar och begå brott. 

Markägarna ansåg sig ha rätten att bestämma 
över ”sina” bär. Såg sig också gå miste om 
värdefulla inkomster när bären plockades av 
”andra”.

2000-talets början
Blåbär det viktigaste bäret. 

Bärplockare från andra länder ses som problemet. 

Klass- och genusaspekter inte viktigast

Förslag till lösning:

Skriftliga överenskommelser med markägarna för  
att få plocka bär i stor skala för försäljning

Skapa ett certifieringssystem, typ KRAV eller FSC  
där hänsyn till markägarna vävs in i kriterierna. 

2000-talets början
Moderaterna och Centerpartiet driver tillsammans 
med Kristdemokraterna frågor om att begränsa  
bärplockning och andra aktiviteter på andras marker.  

Problematiserar att bärplockare, som engagerats  
av kommersiella företag, plockar bär storskaligt.  
Plockarna anses sakna vett och etikett, skräpa ned, 
förstöra skogsplanteringar och begå brott.

Markägarna vill ha rätten att bestämma över sina  
marker och vill ha ersättning om någon annan  
plockar bären kommersiellt. Vill av samma skäl  
också bestämma över andra kommersiella aktivi- 
teter på den egna marken. 


