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Filmer om allemansrätten

ORDLISTA
Orden står i samma ordning som de dyker upp i filmerna.

allemansrätten

hänsyn

att störa

att förstöra
 

Introduktion: Vad innebär allemansrätten?

Namnet på alla regler som gäller i naturen.

Visa hänsyn (respekt). Vara försiktig, inte störa eller skada.

Att göra så att någon måste sluta göra det de gör, att göra 
någon arg.

Till exempel skada eller göra sönder någontin, växter eller träd.

en moped

fridlysta växter

försiktig

att förstöra

en tomt

en stig

Vad gäller vid cykling?

Liten motorcykel.

Växter, till exempel blommor, som man inte får plocka.

Göra någonting utan att göra någon skada.

Till exempel skada eller göra sönder någontin, växter eller träd.

Marken närmast ett bostadshus (hus som någon bor i).

En smal väg i naturen som har blivit där människor och djur 
har gått mycket.

att tälta

att campa

en hage

Vad gäller vid tältning?

Bo i tält.

Bo i naturen, till exempel i tält.

Ett område med staket/stängsel runt.
Där brukar det vara hästar, kor eller får.

Hitta filmerna, skriv in länken i webbläsaren 
https://www.nrm.se/besokmuseet/motossonline/utinaturen/allemansratten.html
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att elda

att grilla

att sprida

en brand

en torka

att släcka

ett förbud

en grillplats

Vad gäller vid eldning?

Göra upp eld.

Laga mat på till exempel ett galler över eld.

Till exempel elden sprider sig, en liten eld 
blir stor och det börjar brinna runt om.

En stor eld som spridit sig. Det brinner där det
inte ska brinna.

En tid när det är väldigt torrt i naturen länge. 
Det regnar inte.

Få elden att sluta brinna

Något man inte får göra.

Speciell plats där man får göra upp eld och grilla.

att plocka

ett bär

en svamp

Vad gäller vid bärplockning?

Samla något, till exempel svamp, bär eller blommor.

skräp/sopor

sunt förnuft

böter

Vad gäller för sopor?

Sådant man ska kasta i soptunnan.

Det de flesta tycker är klokt/smart, rätt eller fel.

Pengar som man måste betala när man gör något 
mot reglerna.

ett koppel

Vad gäller med hundar?

Kedja, band eller rem som man håller fast hunden med.


