1. Får du gå var du vill när
du är ute på landet?

1. Nej, jag får bara gå på vägar och stigar.
X. Nej, jag får inte gå över någons tomt, alltså det
område som ligger närmast huset där någon bor
och inte heller över åkrar eller andra ställen som
det odlats på.
2. Ja, jag får gå överallt, även över någons trädgård
om jag vill det.

2. Hur länge får du
tälta i naturen?

1. Jag får tälta hur länge jag vill men bara om jag
inte syns och märks.
X. Jag får inte tälta i naturen alls.
2. Jag får tälta i naturen i någon dag, sen måste jag
fråga den som äger marken om lov.

3. Grilla korv är gott.
Får du tända en eld och
grilla var du vill i skogen?

1. Nej, man måste fråga den som äger
skogen om lov.
X. Ja, men bara om det inte finns någon skylt som
säger att man inte får det eller om det inte är eldningsförbud och om man är mycket försiktig och
släcker noga efter sig.
2. Nej, man får aldrig någonsin elda i skogen. Utom
på berg och klippor.

4. Vad gör du av soppåsen
om soptunnan vid rastplatsen i skogen är full?

1. Det går bra att gräva ner påsen eller gömma
skräpet, bara det inte syns.
X. Jag kan ställa soppåsen bredvid den fulla
soptunnan om jag knyter ihop den.
2. Glas, burkar och kapsyler kan skada djur och
människor. Jag måste ta med mig skräpet hem
eller tills jag hittar en soptunna som inte är full.

5. Vad gör du om du blir
Bajsnödig i skogen?

1. Jag måste hålla mig tills jag kommer hem.
X. Jag gräver ned bajset och har med mig en påse
som jag kan stoppa toapappret i så att det inte
blåser omkring.
2. Jag kan bajsa var som helst. Så länge ingen ser
mig är det okej.

6. FÅR DU GÅ IGENOM EN
HAGE OM DET FINNS KOR
ELLER HÄSTAR I HAGEN?
1. Jag får gå igenom hagen försiktigt om jag inte
stör djuren och stänger grinden efter mig.
X. Jag måste gå runt hela hagen för att inte störa
djuren.
2. Jag måste först fråga den som äger djuren om
jag får gå igenom hagen.

7. Vad gör du om du hittar
en ensam harunge
i skogen?
1. Matar och klappar den och tar sen med den hem
och sätter den i en bur.
X. Jag lägger den under ett träd så att det inte regnar på den.
2. Går därifrån så att harmamman vågar sig fram.

8. Hur mycket svampar,
blåbär och lingon
får man plocka i skogen?
1. En korg.
X. Tio korgar per person.
2. Hur mycket man vill.

9. Vad betyder att
en blomma är fridlyst?

1. Att man absolut inte får plocka den för det finns
inte så många sådana blommor och man är rädd
att de ska ta slut.
X. Att den lyser i mörkret.
2. Att det är en mycket vanlig blomma.

10. Är det okej att ta
grenar och bark från
träd och buskar för att
bygga en koja?
1. Bara jättetunna grenar och bara om jag bryter
försiktigt.
X. Nej, jag får inte bryta av grenar och kvistar i
skogen. Jag får ta sådana som ligger på marken.
2. Det går bra om det är ett träd som är jättevanligt.

11. Vad betyder det när det
finns en skylt som säger
att det är ett
Naturreservat?
1. Att det är ett område i naturen som vi ska vara
särskilt rädda om.
X. Att det är reserverat för natur. Ingen
människa får vara här.
2. Att det är fritt fram att göra vad man vill.

12. Om du åker båt på sjön
– får du binda fast båten
vid någon annans brygga
innan du går i land?
1. Ja, det går alltid bra.
X. Ja, en kort stund om inte den som äger bryggan
själv behöver använda den.
2. Nej, man får aldrig binda fast sin båt vid en
brygga.
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