
Tipsrundan består av tio frågor med 
tre svarsalternativ per fråga.

Skriv ner dina svar på en lapp eller på mobilen.

Rätt svar finner ni på sista skylten.

Lycka till!

Tipsrunda: Allemansrätten



Vad gäller vid eldningsförbud? 

1   Jag får bara elda om jag behöver värma min mat. 

X  Jag får bara elda under dagtid.

2   Generellt gäller att all öppen eld är förbjuden. 
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Får du gå över någons privata tomt?

1  Ja, om jag är försiktig och inte stör. 

X  Nej, det är inte tillåtet. 

2  Ja, om jag inte syns från huset. 
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Vad gäller om du behöver gå på toa i skogen?

1  Jag får kissa fritt i skogen men vänta tills  
jag kommer hem om jag behöver bajsa. 

X  Jag får kissa fritt och gräva en liten grop  
om jag behöver bajsa. Toalettpapper  
grävs ner eller eldas upp.

2  Jag får både kissa och bajsa fritt i skogen  
om jag lägger några löv ovanpå.
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Var får du inte göra upp eld?

1   I en barrskog.
  
X  På en berghäll. 

2  Jag får inte göra upp eld i  
naturen över huvud taget.
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Det finns områden med känsligt djurliv,  
där får människor inte får vistas under  
en viss tid på året. Ett sådant kallas...

1   Djurskyddsområde

X  Förbjudet område 

2  Naturskyddad zon
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Får du slänga skräp i naturen?

1   Ja, om det inte finns någon soptunna i närheten. 

X  Ja, om skräpet inte är av plast eller metall. 

2   Nej, det är aldrig tillåtet att slänga skräp i naturen. 
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Växter som har detta skydd får inte plockas,  
grävas upp eller skadas på annat sätt.  

Djur som har detta skydd får inte dödas,  
skadas eller fångas. Skyddet heter…

1   Djur- och växtskyddslagen

X  Fridlysning

2  Gröna paragrafen
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Vilket påstående om grod- och kräldjur är sant? 

1   Alla Sveriges vilda grod- och kräldjur är fridlysta.

X  Ungefär hälften av Sveriges vilda grod-och kräldjur är fridlysta. 

2   Endast rödlistade grod- och kräldjur är fridlysta. 
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Får du cykla mountainbike i skogen?

1   Ja, om jag cyklar så jag inte skadar marken  
och ger företräde till fotgängare. 

X  Ja, men bara på särskilt anvisade platser. 

2   Nej, det förstör underlaget för mycket. 
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Får du plocka orkidéer?

1   Nej, eftersom de är giftiga. 
 
X  Nej, eftersom de är fridlysta i hela landet. 

2  Ja, men bara max tio stycken. 
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1  2 * 
2  X 
3  X
4  X
5   1

Facit

*  Det är kommunen eller länsstyrelsen som beslutar 
om eldningsförbud och vad som gäller vid ett sådant. 

6   2
7  X
8   1
9   1
10 X


