
1. Vad är allemans-
rättens huvudregel?

1. Inte störa & inte förstöra

X. Bara störa & förstöra

2. Det finns inga regler



2. Vad ska du göra 
när du råkar  
komma nära ett 
djur i skogen?

1. Jag går fram och  
klappar det

X. Jag går långsamt därifrån 
för att inte skrämma eller  
störa det

2. Jag tar med det hem,  
jag älskar djur



3. Vad måste du 
tänka på enligt alle-
mansrätten om du 
vill bada i sjöar och 
vikar?

1. Jag får bada överallt även 
på andras tomter

X. Jag får inte bada utan att 
fråga den som äger marken 
först

2. Jag får bada vid strand 
som inte tillhör tomt och om 
inte badförbudsskylt finns



4. Vad betyder 
denna symbol?

1. Risk för svag is

X. Konstgjord snö

2. Naturreservat



5. Hur tar du hand 
om det skräp som 
blir av det du själv 
haft med dig?

1. Jag gömmer det under 
en lövhög

X. Jag tar med det hem  
och sorterar så att det 
kan återvinnas

2. Jag stoppar det i en påse 
och lägger den bredvid den 
överfulla papperskorgen



6. Vad ska du tänka 
på när du eldar?

1. Var försiktig och elda inte 
på berg eller klipphällar

X. Elda gärna där det är extra 
torrt och det finns risk att  
elden sprider sig

2. Använd grenar från 
levande träd och buskar  
när du eldar



7. Vad får du inte 
göra i naturen?

1. Vandra och leka

X. Köra moped eller bil

2. Cykla och rida



8. Får du gå igenom 
en hage där det 
finns djur?

1. Ja, men tänk på att stänga 
grinden efter dig så att djuren 
inte smiter ut

X. Nej

2. Ja, om jag frågar den som 
äger djuren om lov



9. När våren  
kommer vill man 
såklart plocka 
blommor.  
Vilken blomma får 
du inte plocka?

1. Maskros

X. Orkidé

2. Vitsippa



10. Får du bajsa 
i skogen?

1. Nej, jag får hålla mig tills 
jag kommer hem

X. Ja, så länge som ingen ser 
mig får jag bajsa var jag vill

2. Ja, om jag gräver en grop 
och bajsar i. Jag täcker sedan 
över bajset med löv och  
kvistar och tar hand 
om pappret



11. Får du gå över 
någons tomt när du 
är ute i naturen?

1. Ja, om den som bor där 
inte är hemma

X. Ja, om jag går snabbt över 
tomten och inte stannar och 
pratar

2. Nej, jag får inte gå över  
någon annans tomt.



12. Får du bryta 
grenar från träden 
för att bygga en 
koja i skogen?

1. Ja, om jag tar grenar från 
de träd som ser gamla ut

X. Nej, jag får inte bryta  
grenar från levande träd  
och buskar

2. Ja, om jag gör det när 
ingen ser



13. Var får man 
tälta?

1. Bara på sin egen tomt

X. På en åker med växande 
grödor

2. Nästan överallt men inte 
på någons tomt eller på 
ömtåliga planteringar


