Frågor allemansrätten

1.

Vad är det som gäller var man får förtöja sin båt?
A: Man får förtöja sin båt vart man vill
B: Man får endast förtöja där det finns ett hur eller en brygga
C: Man får endast förtöja vid en brygga eller strand som inte tillhör en tomt

2. På sommaren åker många vattenskoter. Vad gäller för regler kring vattenskoter?
A: Man får köra i vilka vatten man vill.
B: Vattenskoter får endast köras på allmänna fartleder
C Vattenskoter får endast köras i angränsning till egen tomt.

3. Cykling är både en sport och ett transportsätt. Vad säger allemansrätten kring cykling?

A: Markägare får sätta upp skyltar som förbjuder cykling.
B: Du får cyklar vart du vill
C: Att cykla på enskilda vägar är tillåtet

4. På sommaren är det härligt att grilla ute. Vad gäller kring eldning?

A: Att elda på stenblock eller nära stenblock är ingen fara
B: Grus och sandig mark är bra att elda på
C: Det är okej att hugga ved i skogen för att elda med.

5. I allemansrätten står det om fridlysta växter. Vilken av dessa är inte en fridlyst växt?

A: Blåsippa
B: Murgröna
C: Solros

6. Hundar får vara med i naturen men under en viss tid på året får det inte springa löst,
vilken?
a. 21 augusti - 31 januari
b. 1 februari - 30 april
c. 1 mars - 20 augusti

7. När du är ute i naturen får du slå upp ditt tält...
a. nära boningshus
b. på jordbruksmark
c. vid vattendrag

8. Varken jakt eller fiske ingår i Allemansrätten men vart får du fiska utan fiskekort?
a. Vid kusterna och i landets fem största sjöar
b. I alla vattendrag
c. Vid de områden där jag vet att det finns mycket fisk

9. Vilket år skrevs allemansrätten i i svensk grundlag? (Allemansrätten är ingen lag, däremot
har den stöd i grundlagen som säger vad som är tillåtet och inte).
a. 1939
b. 1982
c. 1994

10. Vilken är Allemansrättens grundregel?
1. Man får ta sönder om man städar efter sig
X. Inte störa, inte förstöra
1. 2. Alla är välkomna att göra vad som helst i naturen

