
Längdskidåkningsavgift? 
 
Som nästa steg att tjäna pengar på naturen, allemansrätten, friluftslivet och speciellt på 
bruk av markägares privategendom kan man skapa en ny riksförening med det kanske 
passande namnet  

 
”Destination Natura Sweden”! 

 
Skapa och ta bra betalt för bärplockarkort, svampplockarkort, båtåkningskort, 
vandringskort, fotograferingskort, djur- och/eller fågelskådningskort, braständningskort,  
blomstervandringskort, vitmossaplockningskort, gran- och tallkottesamlingskort, 
utsiktskort, naturnedsmutsningskort, fika-i-naturen-kort, bäckdrickarkort, stjärn- och 
norrskensskådningskort, elljusspårkort, tolkningskort bakom skotern, solbadningskort, 
o.s.v. Eller varför inte ett kort för att samla in torrt ris från marken, som man t.ex. gör i 
Tyskland? Och glöm för all del inte att ta ut en avgift även för människor som har 
ryggsäck och/eller de populära ”Nordic Walking Sticks” med sig eller som kissar och gör 
annat i naturen. 
 
Se då till att skapa olika kort för alla dessa och andra ”aktiviteter”, årskort, säsongskort, 
veckokort, dagkort, engångskort, speciella kort för invånare, kommunkort, länskort, 
Sverigekort i blågula färger, naturligtvis med skillnad i priset mellan svenska och EU-
medborgare samt ”övriga” från andra utländska länder. Skillnad bör också göras mellan 
privatpersoner och företagare, hus- och bostadsrättägare och de som bor i lägenheter. 
Och glöm för all del inte fritidshusägare som kan plockas som en gås på åtskilliga kronor. 
Naturligtvis skiljer man då också mellan bilägare, cyklister och gående, med eller utan 
rullstol, rullator, käpp och liknande hjälpmedel. Skillnad kan t.o.m. göras mellan 
socialdemokrater, moderater och andra politiska partier och beroende på vilket parti för 
närvarande regerar landet.  
 
Ännu mera pengar kan man tjäna om man inför ett behörighetskort liknande det gröna 
kortet som man numera behöver för att spela golf. En bärplockare t.ex. får inte plocka 
bär utan prov på att han eller hon kan plocka bär på rätt sätt. Ertappas någon utan ett 
sådant kort bör straffet vara att man tar hälften av bären ifrån plockaren och avvisar 
förövaren från skog och mark. För svampplockare borde det vara en förutsättning att 
man känner svamp, d.v.s. att man måste ha genomgått en svamplockningskurs. Att 
vissa entreprenörer sedan använder sig av privatmark för att kamma hem kosing är ju 
bara en fördel. Den markägare som motsätter sig dessa finurliga metoder kan ju alltid 
med lagens hjälp exproprieras genom att hävda ”sedvanerätt”, något som skett på andra 
håll i landet. Det finns otroliga möjligheter för ”entreprenörer” i detta härliga land! Man 
bör heller inte glömma att man genom sådana åtgärder skapar arbetsplatser. 
 
Kostnader för allt detta? Man får inte vara dum, det finns bl.a. ”regleringsmedel” och 
varför inte ”EU-medel” för det ena och det andra! Dessutom är ju Sverige ett fritt land – 
då borde det också vara ”fritt-fram” för alla. Eller? Pyttsan finanskrisen, allemansrätt, 
moral och etik, här finns ju åtskilliga sätt att ”flå” människor levande! 
 
Och innan stormen brakar loss: den här skrivelsen har skrivits som en tankeställare, om 
än med en ironisk och sarkastisk vridning! 
 
Nog kan vi göra bättre än så om vi bara använder vår fantasi och våra grå celler! 
  
 
 


