
7. Får du tälta var du vill?

A. Nej, jag får bara tälta på campingplatser

B. Ja, något eller några dygn går bra så länge det inte är på någons tomt.

8. Får du fiska överallt?

A. Ja, men ofta behöver jag köpa ett fiskekort.

B. Nej, jag får fiska i havet men aldrig i sjöar eller andra vattendrag.

9. Vad säger Allemansrätten om hunden? 
 
A. Under tiden 1 mars – 20 augusti måste jag ha strikt kontroll över min hund.

B. Hunden får bada var den vill.

10. Vad säger Allemansrätten om växter, bär och svamp? 

A. Jag får fälla mindre träd och buskar för att ta med hem.

B. Vissa växter är så sällsynta att de är fridlysta och får inte plockas.

11. Får du rida var du vill?

A. Ja, jag får rida överallt.

B. Nej, jag får inte rida på åkrar, tomter eller på ömtålig mark.

12. Får du passera hagar med djur?

A. Ja, jag får passera genom en grind eller över ett stängsel för att nå mark där 
Allemansrätten gäller.

B. Nej, det kan finnas en ilsken tjur där och försäkringen täcker inte djurrelaterade 
skador.

Frågor
1. Får du gå på en åker?

A. Ja, jag får gå på en åker eller äng för att nå fram till ett område där 
allemansrätten råder.

B. Nej. Jag får aldrig gå på en åker eller äng med nysådd eller växande gröda.

2. Gäller Allemansrätten även i skyddade områden?

A. Ja, Allemansrätten gäller men kan vara begränsad eller utökad

B. Nej, i skyddade områden får du inte vistas.

3. Vad säger Allemansrätten om nedskräpning? 

A. All nedskräpning är förbjuden.

B. Om en soptunna är full kan jag lägga mitt skräp bredvid.

4. Får du elda på klippor och berghällar?

A. Ja, det är den säkraste platsen för att förhindra spridning av elden.

B. Nej, det får jag aldrig göra för berget kan spricka av värmen.

5. Får du arrangera terrängcykeltävling var du vill?

A. Ja, om jag frågat markägaren om lov.

B. Nej, arrangerade gruppaktiviteter måste ske på vägar.

6. Får du bada var du vill? 

A. Ja, om det inte finns tillträdesförbud för att skydda fåglar eller sälar.

B. Nej, jag får bara bada på badplatser med badplatsskyltar.

Rätta svar: B, A, A, B, A, A, B, A, A, B, B, A


