
1.
Får man elda i skogen?

2.
Spring hela laget 5 varv runt ett träd.



3.
Får man plocka nötter?

4.
Vad ska man tänka på om man eldar

 i skogen?



5.
Vad gör man med sitt skräp när 

man är i skogen?

6.
Hitta något som ni tycker är vackert 

och visa för lekledaren.



7.
Får man fiska var man vill?

8.
Vilka blommor och andra växter får 

man plocka och vilka inte?



9.
Spring som älgar men låt som grodor.

10.
Får man gräva ner sitt skräp för 

att bli av med det?



11.
Mellan vilka datum måste hundar 

hållas kopplade?

12.
Får man plocka liljekonvalj?



13.
Krama det största trädet ni hittar.

14.
Får man cykla var man vill i skogen?



15.
Får man plocka mycket bär 

för att sälja dem?

16.
Vad är viktigt att tänka på när man 

går på betesmarker med djur?



17.
Är det okej att ta grenar från träd för 

att bygga sig en koja?

18.
Får man plocka blåbär?



19.
Försök att hitta en ätlig växt.

20.
Vad ska man tänka på om man ska 

tälta i skogen?



21.
Heja på de andra lagen genom att 

ropa Heja! tre gånger.

22.
Vad betyder att en växt är fridlyst?



23.
Får man ta lite bark ifrån ett träd om 

man vill göra en barkbåt?

24.
Hur många nätter får man tälta utan 

att fråga om lov?



25.
Hur nära får du gå förbi ett hus 

som någon bor i?

26.
Varför är det viktigt att stänga 

grindar när man går genom hagar 
där djur betar?



27.
Hur ser ett ställe ut som är 

bra att elda på?

28.
Vilken mark är dålig att elda på?



29.
Får man plocka frukt från någon 

annans tomt?

30.
Får man ta en morot från en åker 

med massor av morötter?



31.
Hämta något som är okej att ta för 

att elda med

32.
Varför är det viktigt att hunden

 går i koppel under tiden 
1 mars – 19 augusti?



33.
Får man gå på en privat väg?

34.
För vem gäller allemansrätten?



35.
Hämta var sin pinne som är lika 

lång som din fot.

36.
Ropa ” Vi har koll på allemansrätten!” 

tre gånger.


