Allemansrätten, affisch
Tidsåtgång: cirka 45 minuter
För vem: låg- och högstadium
Var: inomhus/utomhus
När: under alla årstider
Material: lim, saxar, papp/kartong, gamla tidningar, naturmaterial
Del i Vildmarkspasset: allemansrätten
Inlärningsmål: man bekantar sig med allemansrätten

BAKGRUNDSFAKTA OCH ANVISNINGAR
Allemansrätten är speciell för Norden. Tack vare allemansrätten kan vem som helst röra sig ute i
skogen, oberoende av vem som äger marken. Allemansrätten kostar ingenting och berör alla som
vistas i Finland. Att utnyttja allemansrätten får ändå inte medföra mer än lindrig skada för naturen!
Klassen samarbetar för att göra en affisch som informerar om allemansrätten som helhet. Som
material kan man använda bilder/text ur gamla tidningar eller naturmaterial. Dela ut en "rättighet"
till var och en (eller varje par), som eleverna får skriva ner på ett papper (t.ex. i storlek A5) och
dekorera på ett lämpligt sätt. Samla alla "rättigheterna" till ett väggkollage i klassen. Avslutningsvis
kan man diskutera vilken nytta man har av allemansrätten.
En lista på allemansrätterna finns till exempel på webbplatsen:
http://www.utinaturen.fi/sv/allemansratten

Allemansrätten ger dig rätt att







röra dig till fots, skida och cykla i naturen, såsom i skogen, på naturängar och i vattendrag
rida
vistas och tillfälligt övernatta i områden där det också är tillåtet att röra sig
plocka vilt växande bär, svampar och växter som inte är fridlysta
meta och pilka
köra båt, simma och tvätta dig i vattendrag och röra dig på isen.

Allemansrätten ger dig inte rätt att
















orsaka olägenhet för markägarens markanvändning
gå över privata gårdar, planteringar eller odlade åkrar
fälla eller skada levande träd
ta torra eller kullfallna träd
ta mossor eller lavar
göra upp öppen eld på någon annans mark
störa hemfriden till exempel genom att tälta för nära bebyggelse eller föra oväsen
skräpa ner i naturen
köra ett motorfordon i terrängen
störa eller skada fågelbon eller fågelungar
störa djuren
fiska eller jaga utan behöriga tillstånd
ta med hunden till en allmän simstrand, lekplatser för barn, skidspår som iståndsatts för
allmänt bruk eller idrottsbanor
låta hunden gå lös i en tätort, på en motionsslinga eller på någon annans mark
låta hunden gå lös under perioden 1 mars–19 augusti ens på din egen mark.

