
SVAR TIPSPROMENAD ALLEMANSRÄTTEN

FRÅGA 1
Allemansrätten ger glädje och frihet att röra sig i naturen. Hur visar du omtanke och respekt 
när du är ute i skog och mark? 

X. Genom att inte störa och inte förstöra

FRÅGA 2 
Ni är i naturen på en härlig promenad och skymtar plötsligt ett litet hus. Hur tänker du nu?

1. Jag håller avstånd till tomtgränsen (hemfridszonen). Jag vandrar aldrig på odlad 
mark eller i skogsplanteringar

FRÅGA 3 
Det är roligt och spännande att tälta i skogen. Men hur länge får du tälta på någons mark 
utan att fråga om lov?  

X. Något enstaka dygn

FRÅGA 4 
Du och din familj är i naturen och vill grilla lite mat över en eld. Vad gör ni?

1. Kollar om det är tillåtet att elda, väljer helst en färdigbyggd eldplats och släcker 
elden efter mig. Jag har även koll så inte eldningsförbud råder

FRÅGA 5 
När du hittat information om det är tillåtet att elda och valt en färdigbyggd eldplats, hur 
samlar du material till elden? 

1. Samlar lösa torra pinnar, torrt ris och kottar som ligger på marken

FRÅGA 6
Efter ni har fikat eller grillat i skogen blir det skräp kvar. Vad gör du?

1. Lägger skräpet i en påse och tar med hem eller lägger i en soptunna som inte är full

FRÅGA 7 
Ni har varit ute i skogen en stund och blir plötsligt bajsnödig. Får du bajsa i naturen om det 
inte finns någon toalett eller dass i närheten?

2. Ja, om jag väljer en avskild plats, gräver en grop och täcker allt med en stor sten 
eller jord. Papper lägger jag i en påse och slänger i en soptunna



FRÅGA 8 
Du är ute och går längs en markerad slinga och stöter på en djurhage. Vad ska du tänka på?

1. Jag stänger grinden efter mig, går lugnt och låter djuren var i fred

FRÅGA 9
Det är härligt med hundpromenad i skogen. Tänk på att hunden bör vara kopplad året om 
men under 1 mars till 20 augusti råder koppeltvång. Varför då?
 

X. Skogens djur föder upp sina ungar

FRÅGA 10   
Allemansrätten säger att man får cykla i skogen men vad ska du tänka på? 

X. Jag visar hänsyn, låter vandraren komma först på vandringsleder men håller mig i 
första hand till cykelleder. Jag undviker mjuka skogsstigar som skadas lätt under vår 
och höst

FRÅGA 11 
Får du bryta kvistar i skog och mark för att bygga en koja?

1. Nej, jag rör inget som växer. Jag får bara plocka lösa torra grenar, ris, kvistar och 
kottar på marken

FRÅGA 12 
I våra största sjöar får du fiska fritt med fiskespö. Men vad gäller för fiske i andra mindre sjöar 
och vattendrag om inte fiskeförbud råder? 

2. Jag får fiska om jag köper ett fiskekort för aktuell sjö och följer deras regler

FRÅGA 13   
Vad och hur mycket får du plocka i skogen utan att fråga om lov?

1. Jag får plocka bär och svamp i skog och mark. Jag får även plocka lösa kottar från 
marken

FRÅGA 14   
Vad betyder att en växt är fridlyst? 

1. Att jag absolut inte får plocka den

FRÅGA 15 

Du kommer till ett område och ser symbolen nedan? Vad betyder den?

X. Naturreservat. Här gäller särskilda regler


