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Om Natur i Sverige 
Utställningen Natur i Sverige beskriver framför allt däggdjur och fåglar som finns i Sverige och vilka 
naturmiljöerna de lever i. Barrskog, lövskog, odlingslandskap, fjäll, myr, slättsjö och kust finns 
representerat och markeras med olika färger. Miljöerna skildras med hjälp av vackra 
bakgrundsmålningar, foton, ljus och ljud.  I montrarna visas djurens beteenden, såsom varför de lever i 
flock, hur de överlever vintern, hittar mat och fortplantar sig. Utställningen visar också skeenden som 
skogsbrand, nedbrytning och kretslopp.  
 
Utställningen innehåller flera interaktiva stationer där eleverna kan testa sina kunskaper och lära sig 
mer. De handlar bland annat om varför vissa djur lever i flock och vilka djur som sover eller är vakna 
under vintern. Eleverna kan också känna på olika djurspälsar, testa sina kunskaper om svampar och 
insekter eller lära sig att låta som en älg! 
 
I utställningstexterna finns beskrivningar av montagen och ofta en evolutionär förklaring, samt 
artfakta om många av djurarterna. 
 

Om lärarhandledningen 
Lärarhandledningen innehåller ett underlag för fem stationer att stanna vid i utställningen med 
eleverna, med förslag på saker att observera och diskutera vid varje station samt kortfattat innehåll och 
fakta.  
 
Lärarhandledningen bygger på visningen ”Upptäck Natur i Sverige” för SFI där vi utgår från dialog 
och elevernas egna reflektioner kring vad de ser i montrarna. De får relatera till de länder där de växt 
upp – finns liknande djur där – samt jämföra den kulturella betydelsen av olika djur. Ett tips är att 
starta i frågorna och använda faktan i lärarhandledningen som ett underlag. Lärarhandledningen är 
skriven för dig som lärare, och språket är tänkt att anpassas till respektive grupps nivå. Exempelvis 
kan älgkon beskrivas som mamma älg, eller älgens hovar som älgens fötter.  
 
Syftet är att väcka nyfikenhet för svensk natur och ge möjlighet att öva svenska, och det underliggande 
budskapet är att du kan känna dig trygg och välkommen i svensk natur.  
 

Material kring Natur i Sverige  
På nrm.se hittar du flera olika material som kan användas i klassrummet eller på museet, till exempel 
ordlistor, övningar kring olika djur, allemansrätten, med mera. 
 
www.nrm.se/sfi 
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Vanliga frågor om utställningen Natur i Sverige 
Är djuren riktiga?  
Ja! Alla djur i utställningen är riktiga montage.  
 
Hur görs montagen? 
De görs av konservatorer som arbetar i hela Norden. Alla muskler och skelett tas bort från djuren så att 
bara huden är kvar. Sedan görs en ”modell”, eller ”docka” av plast som huden träs över. Horn och 
klövar är riktiga på djuren. Men ögonen är av glas.  
 
Var kommer djuren i utställningen Natur i Sverige ifrån?  
De flesta har skjutits under jakt. De är inte skjutna för att vara utställningen, utan vi har fått skinn från 
jägare. Vi ber att få sällsynta djur från djurparker. Vi får också in djur som ingår i Statens vilt, det vill 
säga vissa djur med särskilt högt naturvärde, som inte får behållas av upphittaren om de påträffas döda 
i naturen, utan lämnas till museet. Några få fåglar har skjutits för att visas i utställningen. 
 
Varför samlar Naturhistoriska riksmuseet på föremål från naturen? 
Vi samlar för att bevara för framtiden och bedriva forskning om djur, växter och mineral. En del av 
föremålen visar vi i utställningarna.  
 

 

 

Om Naturhistoriska riksmuseet 
Naturhistoriska riksmuseet vill öka kunskapen om naturen och inspirera till ansvar för vår värld. 
Därför forskar vi och sprider kunskap och upplevelser. Museet är Sveriges första och fanns redan på 
1700-talet men då i form av en samling som gjorts av vetenskapsakademien. Byggnaden är betydligt 
nyare än samlingarna och invigdes 1916. 
 
På museet finns spännande utställningar om djur och natur, guidade visningar, filmer och aktiviteter 
för barn och unga. 
 
Museet har öppet tisdag-söndag kl. 10-18.  
Fri entré till alla utställningar 
 
www.nrm.se 
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Utställningskarta 
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Station 1 – Älg 

        
 
Beskrivning 
Två montrar, där den ena visar en älgtjur och den andra visar en älgko tillsammans med sin kalv som 
är cirka 6 månader. Årstiden är höst, i november. Älgkalven följer med sin mamma överallt, och hon 
visar vilka växter man kan äta.   
 
Observera och diskutera 
Vad är det för djur? Har någon sett en älg? Finns det likande i landet där du växt upp? 
 
Vem är det i den vänstra montern? (tjuren) Tjur/ko, hane/hona, pappa/mamma älg? Hur kan vi se det? 
Vad är hornen till för?  
 
Vilka är det i den högra montern? (kon och kalven) Vad gör de? Vad äter älgen, när den är liten och 
sen? Hur gammal är den? Vad händer när det kommer en ny unge?   
 
Är älgen farlig?  
 
Vad tror ni människor i Sverige tycker om älgen? Vad tycker turisterna?  
 
Fakta om älg 

• Älgen är det största djuret som lever i skogen i Sverige. Älgen brukar kallas för skogens 
konung, skogens kung. Det finns mycket skog i Sverige. Mer än hälften av landet är täckt av 
skog. 

• Älgens horn visar att det är en tjur, eftersom endast hanar har horn. Varje år i januari-februari 
tappar älgen hornen och sedan börjar nya horn växa ut, som är färdiga till parningstiden på 
hösten (september-oktober). Formen och storleken på älgens horn signalerar styrka och status 
inför och under parningstiden gentemot hondjur och konkurrerande handjur.  

• Kon och tjuren lever inte tillsammans, de träffas för att para sig en dag per år på hösten. 
Sedan föds en till två, ibland tre, kalvar på våren (maj-juni) 

• Älgen är ett däggdjur, precis som vi, och ungen diar mjölk när den föds. Men ganska snart 
börjar den smaka på växter. Den lär sig sedan successivt äta växtföda och framåt oktober-
november slutar den att dia helt. Kalvarna följer sedan kon under nästan ett år. När mamman 
får en ny unge så kör hon bort den gamla kalven. Då måste kalven kunna hitta mat själv. 

• Är älgen farlig? Älgen är normalt sett inte farlig att möta i skogen, de springer sin väg om de 
ser människor. Däremot är älgen är farlig i trafiken, flera människor skadas varje år efter att ha 
krockar med älgar.   

• Älgen brukar ses som Sveriges ”nationaldjur” och det kommer turister hit för att försöka se 
älg.  

• På hösten är det älgjakt, och många älgar skjuts. Man äter köttet från älgen.  
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Föda:  Sommartid är födan (förutom bondens havreåker) ris, örter, gräs och löv och under vintern 

tallskott, men även kvistar och bark av olika träd. 
Antal:  ca 300 000 djur, varav 100 000 skjuts varje år. Finns i hela landet förutom Gotland. 
Vikt:  Vuxen älg 200-550 kg, hane 450 kg och hona 350 kg 
År:  Medellivslängd för en älg är 10 år men kan bli 20 år 
Ungar:  parning september-oktober, 1-3 kalvar föds i maj-juni 
 
Mer fakta om älgar: 
Utställningens texter 
Skansen 
Svenska jägareförbundet 
 
 
  

http://www.nrm.se/download/18.494d73201246d535da7800010727/1381749797108/NIS_Utst%C3%A4llningstxt.pdf
http://www.skansen.se/sv/%C3%A4lg
https://jagareforbundet.se/vilt/vilt-vetande/artpresentation/daggdjur/alg/
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Station 2 – Björn 

 
 
Beskrivning 
En monter, där en stor brunbjörnshane gräver sitt ide i en övergiven myrstack under sen höst, inför 
vinter. På toppen av myrstacken växter blåbärsris, gissningsvis har björnen ätit upp blåbären.  
 
Observera och diskutera 
Vad är det för djur? Har någon sett en björn? Finns det likande i landet där du växt upp? 
 
Vad gör björnen? Var gräver den? Hur kan man se att det inte längre bor myror i myrstacken? Vem 
har ätit upp blåbären? Vad äter björnen mer än blåbär? Varför är det bra för björnen att äta sötsaker? 
Varför går björnen i ide? Vilka bygger ett ordentligt bo, honan eller hanen? Varför bygger honan ett 
mer ordentligt bo? Hur länge går björnen i ide? Vad händer när de vaknar upp på våren?  
 
Har björnungarna några fiender? Hur gör björnhonan för att undvika att hanen har ihjäl björnungarna?  
 
Är björnen farlig?  
 
I Sverige finns många berättelser, sånger och uttryck som har att göra med björnen. Finns det några 
berättelser eller uttryck om björnar i det land där du växte upp? 
 
 
Fakta om brunbjörn 

• På hösten äter björnen mycket söta bär för att lägga på sig en fettreserv. Det i kombination 
med att bakteriefloran gör att de snabbt lägger på sig fett för att kunna gå i ide.  

• Björnar går i ide 5-7 månader per år, eftersom de har svårt att hitta insekter (myrorna går inte 
att nå längst ner i stacken) bär och växtrötter. Iden kan byggas i till exempel övergivna 
myrstackar, i en rotvälta eller under en tät och yvig gran eller under några stenblock. 
Kroppstemperaturen sänks 4 grader och vilopulsen sjunker från 40 till endast 10 slag i 
minuten. Besparingen av energi blir 70 %. 

• En del björnar bygger ordentliga bon och andra gräver ner sig under en gran och kanske att 
rumpan sticker ut. Honor bygger mer ordentliga bon, eftersom de ska föda ungar. Mitt i 
vintern (januari-februari) föder hon 2-3 ungar i sitt ide, ungefär små som ekorrar. Ungarna 
diar, medan honan ligger och halvsover. Honan tar ensam hand om sina ungar i ungefär 1-2 år. 
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• Björnungar har fiender, bland annat björnhannar som kan döda dem. En björnhane parar sig 
med flera honor och minns också vilka han parat sig med. En hona kan därför skydda ungarna 
genom att i sin tur para sig med flera hanar. När hanen träffar honan känner han igen henne 
och har inte ihjäl ungarna eftersom han tror att det är hans egna. Ungar ur samma kull kan ha 
olika pappor.  

• Är björnen farlig? Björnar smyger normalt sett iväg när de hör människor – det har man sett 
när man gjort forskning och satt gps-sändare på björnar. Det är väldigt ovanligt att människor 
blir angripna av en björn! Om det händer är det oftast jägare med hund som drabbas. Björnen i 
montern dog 1991. Det var två jägare som var ute, hunden fick vittring på björnen och sprang 
dit och började skälla. Då blev björnen irriterad och sprang efter hunden, som sprang till sin 
husse. Björnen slog ner hundens husse och bet honom, och den andra jägaren sköt björnen. 
Sen kom björnen till museet.  

• Det finns åtta olika arter av björn i världen  
• Äter björnen fisk? Brunbjörnen som lever i Sverige är allätare och äter också fisk om de får 

chansen. Däremot är det sällan de får möjlighet att fiska då de flesta av våra stora älvar är 
uppdämda för vattenkraft. I och med att älvarna är uppdämda kan fiskarna inte vandra upp i 
älven och därmed kan björnarna inte heller komma åt fiskarna. 

• Björnen är viktig i svensk kultur, i våra sägner och i vår folktro. Det är vårt mest 
mytomspunna, omtalade, andligt laddade och symbolstarka djur. Detta återspeglas bland annat 
i vårt språk. Till exempel är Björn ett vanligt tilltalsnamn och hundratals platser i landet heter 
någonting med ordet "björn”. Vi talar om "att göra någon en björntjänst", "att ge en 
björnkram", eller "stark som en björn". Nästan alla har vi också vuxit upp med en nalle i 
sängen och vi har sjungit "Mors lilla Olle" och lekt "Björnen sover". 
 

Föda:  Björnen är en allätare som mest äter myror, bär och växter, men äter gärna kadaver och tar 
dessutom ren eller älg. På vintern då den ligger i ide äter den ingenting. 

Antal:  Idag finns cirka 3000 björnar i Sverige. I Sverige främst i de norra och mellersta delarna av 
landet. 

Storlek: Väger mellan 60-100 kilo (honor) och 100-200 kilo (hanar). Stora hanar kan väga upp till 300 
kg och lite mer. De blir 100 - 280 cm långa med en mankhöjd upp till 135 cm.  

År:  I fångenskap kan björnar bli upp till 50 år gamla, men vilda björnar blir sällan mer än 25 år. 
Ungar: parning maj-juni, föder 2-3 ungar januari-februari. 
 
Mer fakta om björnar: 
Utställningens texter 
Rovdjurscentret de 5 stora 
 
 

http://www.nrm.se/download/18.494d73201246d535da7800010727/1381749797108/NIS_Utst%C3%A4llningstxt.pdf
http://www.de5stora.com/om-rovdjuren/artfakta/brunbjorn/
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Station 3 – Vinterfåglar (stannfåglar, flyttfåglar och ringmärkning) 

 
 
Beskrivning  
Montern visar ett fågelbord med vinterfåglar som får frön och talgbollar att äta.  
 
Observera och diskutera 
Vad är det för årstid? Varför har de här fåglarna valt att stanna i Sverige? Vad äter de?  
 
Vad gör de som inte hittar mat i Sverige över vintern, de som t.ex. äter insekter? Vart flyttar de? Vi vet 
ganska mycket om var fåglarna tar vägen på vintern, hur tror ni man kan ta reda på det? Har ni sett en 
ringmärkningsring?  
 
Hur kan fåglarna hitta när de flyttar? Hur kan de flyga så långt?  
 
I det svenska språket finns flera uttryck som har med fåglar att göra, t.ex. att man är ”fri som en fågel”, 
eller ”äter som en fågel”. Finns liknande uttryck i de länder där du växt upp?  
 
Fakta om fåglar 

• Djuren i Sverige har olika strategier för att överleva vintern. När det gäller fåglar så 
väljer vissa att flytta (flyttfåglar) och andra att stanna (stannfåglar) i Sverige under vintern. 

• Stannfåglar är oftast fröätare (många småfåglar) eller andra växtätare (t.ex. hönsfåglar), 
eller fåglar såsom de flesta ugglor och vissa rovfåglar, som lever av andra fåglar, harar 
eller smågnagare.  

• Flyttfåglar är i första hand insektsätare – insekter saknas ju på vintern. De lämnar Sverige 
i slutet av sommaren och på hösten. Och sen kommer de tillbaka på våren. De flesta fåglar 
som finns här i Sverige flyttar utomlands på vintern. Kortdistansflyttare flyttar endast en kort 
sträcka till södra delen av Sverige eller mellersta Europa. Medeldistansflyttare flyttar till 
Sydeuropa och Nordafrika. Långdistansflyttare övervintrar i områden i södra Afrika.  

• Hur hittar fåglarna när de flyttar? Flera olika tekniker. Landmärken, inre kompasser 
(solen, stjärnorna, jordmagnetiska fält), ljud och doft. 

• Hur kan de flyga så långt? De behöver lagra fett inför flytten, och vissa gör resan i etapper. 
Vissa fåglar flyger långa sträckor över haven. I en studie av en havsfågel, fregattfågeln, fann 
man att de kan sova när de flyger! De flyger två månader i sträck över havet utan att landa och 
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under den tiden kan de klara sig på mindre än 1 timmes sömn per dygn. Men när de kommer i 
land kan de sova mycket djupt tolv timmar per dag. 

• Hur vet vi var fåglarna tar vägen? Tack vare ringmärkning. Fåglarna ringmärks med en lätt 
ring av aluminium, som sätts runt fågelns ben. Ringen är lätt och besvärar inte fågeln. På 
ringen står ett nummer och adressen till Naturhistoriska riksmuseet. Hittar du en död märkt 
fågel skall ringen sändas till museet. Med flera återfynd för en viss art från olika platser och 
tidpunkter kan artens flyttning kartläggas – riktning, rastplatser, vintervisten och 
flytthastighet. Ungefär 20 personer hör av sig varje dag och berättar om fåglar de hittat.  

Föda:  Olika fågelarter äter olika föda. Vissa lever på frön, bär eller växter. Andra är insektsätare och 
rovfåglar äter till exempel andra fåglar, harar eller gnagare. 

Antal:  Ca 250 fågelarter häckar i Sverige.  
Storlek: Sveriges minsta fågel är kungsfågeln som är 9 cm. Den största är havsörnen som kan ha ett 

vingspann på över 2 meter.  
År:  Med hjälp av ringmärkning har man kunnat se hur gamla vissa fåglar kan bli. Detta är några 

av de äldsta fåglarna som märkts i Sverige: 
Sillgrissla 45 år  
Kungsörn 32 år  
Gräsand 23 år  
Talgoxe 11 år  

 
Mer fakta om fåglar och ringmärkning: 
Utställningens texter 
Naturhistoriska riksmuseet – fåglar 
Naturhistoriska riksmuseet - ringmärkning 
Lunds universitet – Hur svalan hittar hem: om flyttfåglars orientering 
Svenska dagbladet – Bevis för att fåglar flyger i sömnen 
 
 
  

http://www.nrm.se/download/18.494d73201246d535da7800010727/1381749797108/NIS_Utst%C3%A4llningstxt.pdf
http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/faglar.269.html
http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/miljoforskningochovervakning/ringmarkningscentralen/ringmarkningochaterfynd.763.html
http://www.djur.cob.lu.se/Djurartiklar/Svala.html
https://www.svd.se/bevis-for-att-faglar-flyger-i-somnen
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Station 4 – Varg 

  

 
Beskrivning 
Montern visar en familjegrupp med vargar där vi kan se olika beteenden, så som lek, dominans och 
undergivenhet, aggression och rädsla och ylande. 
 
Observera och diskutera 
 
Vad är det för djur? Har någon sett en varg? Finns det likande i landet där du växt upp?  

Vilket vanligt djur som lever nära människan tror ni vargen är släkt med? Är det någon som har eller 
har haft en hund som husdjur?  

Känner ni igen något beteende från hundar? Vad gör de? Kan man se vem som står högst i 
rangordning? Lever vargen ensam eller tillsammans? Varför är det bra att vara i en familjegrupp? Vem 
tror ni tar hand om barnen?  

Vad gör vargen på toppen? Varför tror ni att vargar ylar?  

Är vargen farlig? 

Det finns många sagor och berättelser om vargen i Sverige. Finns det någon saga eller berättelse om 
vargar i det land där du växte upp? 

 
Fakta om varg 

• Alla världens hundraser härstammar från vargen. Varg och hund är fortfarande så mycket 
släkt att de kan para sig med varandra och få fertil avkomma. 

• Vargar lever i familjegrupp som består ett reproducerande par och deras årsungar och 
fjolårsungar. Några släktingar kan också finnas med i gruppen. 

• Familjegruppen har en rangordning. Vissa individer (så som föräldraparet) har en hög rang, 
andra (oftast de yngre) har en lägre. En varg med lägre ställning kan visa detta genom 
undergivenhet, så som att lägga sig på rygg eller slicka i mungipan. Den dominanta individen 
markerar sin höga rang genom en självsäker hållning och fast blick.  

• Varför lever vargen i grupp? Det finns flera anledningar. Vargen tar oftast stora bytesdjur, 
till exempel älg, ren och hjortar. Att slå dessa byten är lättare om vargarna är flera 
tillsammans. Det är även lättare att försvara reviret om man är flera och de unga vargarna lär 
sig det sociala livet och att jaga tillsammans. 

• Vargens mest kända läte är ylandet. Ofta ylar vargarna tillsammans  som en flerstämmig 
kör! Ylandet kan ha flera betydelser. Det är ett sätt att samlas inför nattens jakt eller efter 
jakten, då gruppen ofta blir splittrad. Det kan också vara en markering av gruppens revir: våra 
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marker! Att yla tillsammans har en viktig social betydelse, för att stärka samhörighet och 
sociala band. En ensam, strövande varg, som brutit sig loss från sin familjegrupp, kan yla för 
att locka en partner. Vargens ylande kan höras över en mil. 

• Vem tar hand om ungarna? Parningen sker under senvinter. Under vår eller försommar får 
honan fem eller sex ungar i en utgrävd lya i marken. Honan och hanen deltar i vården av 
ungarna liksom andra medlemmar i familjegruppen. De tar hem föda till honan och ungarna. 
Ungarna blir könsmogna vid ungefär två års ålder och lämnar då som regel gruppen för att 
söka en partner och ett eget revir. 

• Är vargen farlig? De flesta vargar är skygga och undviker människor. Då och då dyker det 
dock upp individer som vistas nära oss och i bebyggelse, men hotfullt beteende mot 
människor är mycket sällsynt. Senast en vild varg angrep en människa i Sverige var år 1821. 

• Vargen bedöms som sårbar i Sverige. Undersökningar visar att en majoritet av svenskarna 
tycker om att ha varg i Sverige, men det finns kommuner där majoriteten inte vill ha varg. 
Mest positiva till varg är personer i storstäderna, minst positiva är invånare i kommuner på 
landsbygden i vargområdet.  

• Det finns många sagor och berättelser om vargen där vargen anses vara ond, t.ex. 
Rödluvan och vargen, Peter och vargen, De tre små grisarna. Många ortsnamn har att göra 
med varg/ulv, det finns myter om varulvar, och man brukar säga att någon är ”hungrig som en 
varg” och prata om ”vargavinter”. 

 
Föda:  Viktigaste födan är rådjur, ren och älg, men även bäver och småvilt ingår. En vargflock äter ca 

120 älgar per år 
Antal:  Vargen har ökat i antal i Sverige sedan den nästan helt försvann under 1970-talet. Stammen är 

fortfarande liten med ca 340 vargar enligt inventeringsresultaten från vintern 2015/16. Enligt 
Artdatabanken är vargen sårbar i Sverige. Finns främst i mellersta delen av landet 

Storlek:  Normala vikter för skandinaviska vargar är 35-55 kg. Hanarna väger oftast mer än honorna. 
Mankhöjd upp till 90 cm. 

År:  Cirka 5-6 år  
Ungar: parning februari-mars, 5-6 ungar föds i april-maj 
 
Mer fakta om vargar: 
Utställningens texter 
Naturhistoriska riksmuseet – varg 
WWF – Varg i Sverige 
Rovdjurscentret de 5 stora 
 

 
  

http://www.nrm.se/download/18.494d73201246d535da7800010727/1381749797108/NIS_Utst%C3%A4llningstxt.pdf
http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/daggdjur/rovdjur/varg.8138.html
http://www.wwf.se/wwfs-arbete/arter/1125878-varg
http://www.de5stora.com/om-rovdjuren/artfakta/varg/
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Naturhistoriska riksmuseet 
 

Station 5 – Sveriges farligaste djur och allemansrätten  

  
 
Beskrivning 
Väggen längst in i utställningen har frågor och knappar man kan trycka på för att se svaren. Långt ner 
till höger står ” Sveriges farligaste djur?”.  
 
Observera och diskutera 
Nu har vi kommit fram till Sveriges farligaste djur…alltså det djur som dödar flest personer per år. Är 
det någon som vet vilket? Här kan en elev gå och trycka på knappen och se vilket djur som är 
farligast. Är det någon som är allergisk mot bi- och getingstick?  
 
Så, som ni ser så finns det inte så många farliga djur i Sverige, när man är ute i naturen. Man kan 
känna sig trygg. …brukar ni vara ute i naturen i Sverige? Vad gör ni då? Känner ni till allemansrätten?  
 
Fakta om bi/geting och allemansrätten  

• Getingen och biet är troligen ”Sveriges farligaste djur”. Varje år dör mellan 1-5 personer i 
Sverige av bi- eller getingallergi.  

• Fästingen är ett annat djur, som många tror är farligt. Man kan få sjukdomar om man får ett 
bett, men det är väldigt få som dör av dessa sjukdomar (Borrelia, TBE). Men det kan ändå 
vara en bra idé att vaccinera sig, särskilt om man bor i Stockholmområdet, där det finns 
mycket fästingar.  

• Allemansrätten innebär att alla har rätt att vara i naturen. Du använder dig av allemansrätten 
när du plockar svamp eller bär, går en promenad i skogen, paddlar kajak eller grillar i naturen. 
Även på privat mark får man göra de här sakerna. Men vi behöver också ta ansvar för natur 
och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Alltså inte störa – inte 
förstöra. T.ex. alltid ta med skräp, inte bryta grenar, vara försiktig när man tänder en eld, etc.  

 
Mer fakta om bin och getingar 
Naturhistoriska riksmuseet – insekter 
 
Mer fakta om allemansrätten: 
Naturhistoriska riksmuseet – korta filmer om allemansrätt 
Naturvårdsverket - Allemansrätten (innehåller även information på lätt svenska och flera språk)  
Håll Sverige rent – Upptäck allemansrätten! (innehåller information på flera språk)  
 
 
 

http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/giftigadjur/getingarbinochfjarilar.13497.html
http://www.nrm.se/forskolor/sfi/allemansratt.9005183.html
http://www.naturvardsverket.se/allemansratten
http://www.hsr.se/var-radd-om-din-arena
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