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Allemansrätten-lek 

För vem: 

Lågstadiet 

Var: 

Utomhus 

Del i Vildmarkpasset: 

Allemansrätten 

När:  

Under alla årstider 

Inlärningsmål: 

Bekanta sig med allemansrätten 

Material:  

- 

Längd: 

Cirka 15 minuter 

Personalresurser: 

1 

 

ANVISNINGAR  

1. Märk ut två stora cirklar på marken. Lämna gott om utrymme mellan cirklarna. Den ena är 

en "du får inte"-cirkel och den andra är en "du får"-cirkel. Ange också ett område mellan 

cirklarna där eleverna får plats att stå. 

2. Instruera eleverna att stå i området mellan cirklarna. Elevernas uppgift är att springa in i rätt 

cirkel när du ropar ut något som hör till eller inte hör till allemansrätten. Mellan varje utrop 

måste eleverna återvända till området i mitten. 

För leken behövs två "hembon", till exempel två stora cirklar som man ritat på marken. Lämpligt 

avstånd mellan cirklarna är cirka 20 meter.  

 

BAKGRUND  

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 gäller alla som 

vistas i Finland. Att utnyttja allemansrätten får ändå inte medföra mer än lindrig skada på naturen. 
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Länktips 

• En förteckning över de rättigheter och skyldigheter allemansrätten innebär finns på 

Forststyrelsens 

webbplats utinaturen.fi: http://www.utinaturen.fi/sv/allemansratten  

 

 

Enligt allemansrätten får du  

• röra dig till fots, skida och cykla i naturen, såsom i skogen, på naturängar och i vatten-

drag  

• 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 (officiellt avgiftsfria fiskerättigheter) 

• färdas i båt, simma och tvätta dig i vattendrag och röra dig på isen.  

 

Enligt allemansrätten får du inte  

• 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. 

 

 

http://www.utinaturen.fi/sv/allemansratten

