Svar till spelkorten
Svaren står i ordning efter siffran överst på varje kort

1. Var får du elda?
På säkra platser och färdiga grillplatser. Du får inte tända eld på
en klippa eller om det är förbud mot att elda. I skyddad natur kan
det vara strängare regler.
2. Får du alltid vara i skogen?
Ja, du får vara i skogen både dag och natt, hela året.
3. Var kan du bada?
Du får bada överallt men inte om det är för nära någons hus. Du
får bada från en privat brygga men inte om ägaren vill använda
den.
4. Får du gå genom en hage med kor?
Ja, men stäng grinden och skräm inte djuren i hagen.
5. Får du gå över en åker?
Nej, inte om det växer något på den. På vintern kan det gå bra
men ibland sår bonden på hösten och då får du inte gå över åkern.
Vad tänker du att det betyder? Allemansrätten ger oss rätt att
vara i naturen så länge vi inte lämnar några spår eller stör djur
eller människor.

7. Får du gå nära ett hus?
Nej, du får inte störa dem som bor i huset. Går du långt ifrån
huset kan det vara ok. Du får vara försiktig.
8. Får du plocka växter?
Ja, men inte växter som är fridlysta. I skyddad natur får du ibland
inte plocka växter. Du får inte gräva upp växter om det inte är din
mark. Titta efter information!
9. Får du köra bil i naturen?
Nej, bara på skogsvägar som inte är privata. Du får inte köra i
naturen. Allemansrätten gäller inte för motorfordon.
10. Får du cykla i naturen?
Ja om du inte om du skadar den. Titta efter cykelleder!
11. Får du bada från någon annans brygga?
Ja, men om den som äger bryggan vill använda den måste du gå.
12. Får du plocka nötter?
Ja, du får plocka nötter och frön som ligger på marken får du
plocka men inte nötter som sitter på träden. Då måste du fråga
innan.
13. Får du jaga?
Nej, du måste ha jaktlicens och ha tillåtelse att jaga.
14. Får du plocka äpplen?
Ja, men inte i någons trädgård eller äppelodling.

15. Får du spela musik högt utomhus?
Tänk på om du kan störa andra människor som vill vara på samma
plats. Många vill ha det lugnt i när de är utomhus.
16. Får du plocka svamp?
Ja. Några arter är fridlysta men de vanliga matsvamparna får du
plocka. OBS! Lär dig vilka svampar som är giftiga!
17. Var får man paddla kanot?
Nästan överallt men om du lånar en privat brygga måste du flytta
kanoten om den som äger bryggan vill använda den. Du får inte
paddla i områden som är skyddade för fåglar och sälar. Titta efter
skyltar.
18. Var kan du ställa en husbil?
Du får ställa den ett dygn på en parkeringsplats vid en väg om det
inte finns några andra regler.
19. Får du gå genom en grind där det finns djur?
Ja, om du stänger grinden efter dig.
20. Får du sova fem nätter på samma plats i skogen?
Nej, du får bara sova 1-2 nätter för det mesta. I skyddad natur får
du ibland inte sova alls.
21. Får du bryta grenar från träd?
Nej, du får inte bryta levande grenar från träden.
22. Får du slänga skräp på marken?
Nej. Lämna inga spår efter dig!

23. Får du kissa i skogen?
Ja, du får kissa och bajsa i skogen men gräv ner papper och bajs
eller ta med pappret hem.
24. Får du plocka blommor?
Ja, om de inte är fridlysta. I skyddad natur får du ibland inte
plocka något alls.
Att du inte får plocka vissa växter och svampar. De är fridlysta för
att det inte finns så många av dem.
26. Får du gå över en golfbana?
Ja men utan att störa. Du får inte gå över tee (utslagsplatsen) och
green (vid hålet och flaggan).
27. Var får du plocka svamp?
Överallt utom på någons tomt eller på vissa platser med skyddad
natur.
28. Får du klättra i träd?
Ja, om du är försiktig mot trädet.
29. Vad betyder naturreservat?
Ett naturreservat är ett område med skyddad natur som ofta är
vackert och värt ett besök! I ett naturreservat gäller särskilda
regler.
30. Får du klättra i berg?
Ja, om du inte stör fåglar som kan bo där. Du får inte spika i
berget.

31. Var får du grilla?
På grillplatser eller säkra platser där elden inte kan sprida sig. Du
får inte elda på klippor. I skyddad natur gäller olika regler.
32. Får du gå över privat mark?
Ja, men inte nära någons hus eller tomt.
33. Måste hunden gå i koppel?
Nej, ha hunden kopplad eller under uppsikt. Under 1 mars till 20
augusti måste hunden vara i koppel för att inte skrämma djur.
Tänk på att många människor är rädda för hundar.
34. Var får du fiska?

35. Kan du rida överallt?
Du får rida där du inte skadar naturen. Titta efter ridleder.
36. Vad är en nationalpark?
Ett område med skyddad natur.
37. Får du gå i alla skogar?
Nej, inte skogar som är nyplanterade, där det finns små, nya träd.
38. Får du elda med pinnar från marken?
Ja, du får ta torra pinnar och elda med förutom i vissa
nationalparker.
39. Får du titta på vilda djur?
Ja, men stör inte dem.

40. Varför ska du inte slänga skräp på marken?
Vad tycker du?
41. Kan du lämna mat i naturen?
Även om mat bryts ner och försvinner ser det inte fint ut. Lämna
inga spår!
42. Får du ta hem vilda djur??
Nej. Du måste ha tillstånd för att ta hand om vilda djur.
43. Kan du ta vatten från någon annans brunn?
Nej, det får du inte.
44. Får alla köpa fiskekort?
Ja, där man får fiska med fiskekort får alla köpa.
45. Kan du campa i en hage med kor?
Ja, du får göra det men kor och andra djur kan vara nyfikna och
komma nära. Ta det försiktigt!

